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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 

PODER LEGISLATIVO 
 

REQUERIMENTO nº 71/2016 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHORES MEMBROS 

DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

 

 O Deputado Theodorico Ferraço e os demais 

parlamentares abaixo assinados, com base no inciso 

XXXIV e no § 2º do artigo 17 do Regimento Interno, 

requerem a Vossas Excelências a necessária 

autorização para a formação de um grupo 

parlamentar de caráter suprapartidário, denominado 

de FRENTE PARLAMENTAR DOS NOVOS 

PORTOS, com o objetivo de debater, discutir, 

propor projetos e incentivar ações relacionadas à 

construção de novos portos no Estado do Espírito 

Santo, especialmente nos Municípios de Presidente 

Kennedy, Itapemirim e Vila Velha, analisando, 

inclusive, a questão dos entraves burocráticos 

requeridos na ocasião da tramitação dos processos 

por órgãos ambientais que possam ocasionar atrasos 

ou até a inviabilização destes empreendimentos. Fica 

garantida a participação popular e das instituições 

públicas ou privadas pertinentes ao tema nos 

trabalhos desta Frente. Esta iniciativa demonstra a 

busca incessante deste Poder em contribuir sempre 

para o bom desenvolvimento do nosso Estado. 
 

Sala das Sessões, 04 de maio de 2016 
 

THEODORICO FERRAÇO 

MARCELO SANTOS  

FREITAS 

RAQUEL LESSA 

NUNES 

SERGIO MAJESKI 

JOSÉ ESMERALDO 

AMARO NETO 

DA VITÓRIA 

DARY PAGUNG 

SANDRO LOCUTOR 

HUDSON LEAL 

DOUTOR HÉRCULES 

EDSON MAGALHÃES 

ELIANA DADALTO 

PADRE HONÓRIO 

 

 
REQUERIMENTO nº 74/2016 

 

 Os Deputados Estaduais abaixo assinados, 

subscritores do requerimento de criação da Comissão 

Parlamentar de Inquérito criada pela Resolução nº 

3.937/2015, para apurar supostas irregularidades 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, requerem a Vossa Excelência a 

TRANSPOSIÇÃO do prazo de funcionamento da 

referida comissão para A SESSÃO LEGISLATIVA 

SEGUINTE (2017) e que seja aditado ao seu campo 

de investigação os seguintes fatos determinados: 

denúncias quanto ao funcionamento de indústrias 

poluidoras sem licenciamento ambiental, com 

licenciamento vencido ou com eventuais 

condicionantes não cumpridos; sobre o alto nível de 

emissão de poluentes pelos veículos de transporte 

público em desacordo com a legislação vigente; a 

inobservância de teto remuneratório constitucional 

nos poderes do Estado; o pagamento de auxílio 

moradia sem lei específica; o vazamento ilegal de 

interceptações telefônicas por agentes públicos e a 

cobrança de emolumentos em valores abusivos pelos 

cartórios extrajudiciais e a negativa de recebimento 

de valores por meios que facilitem o atendimento aos 

usuários (cartões de crédito e débito) no âmbito do 

Estado do Espírito Santo. 

 
Sala das Sessões, 02 de maio de 2016 

 
THEODORICO FERRAÇO 

JOSÉ ESMERALDO 

RAQUEL LESSA 

DARY PAGUNG 

EUCLÉRIO SAMPAIO 

PR. MARCOS MANSUR 

HUDSON LEAL 

FREITAS 

ELIANA DADALTO 

EDSON MAGALHÃES 

 

 

REQUERIMENTO nº 75/2016 

 
 Os Deputados Estaduais abaixo assinados, 

subscritores do requerimento de criação da Comissão 

Parlamentar de Inquérito criada pela Resolução nº 

3.941/2015, para apurar denúncias relacionadas à 

“MÁFIA DOS GUINÇHOS” e  

“Pátio/Estacionamento/Depósito” de veículos 

aprendidos e possível conluio entre autoridades, 

prestadoras de serviços e lesão ao cidadão, além de 

investigar participação de servidor público e 

empresas terceirizadas com intuito de lesar o 

contribuinte, requerem a Vossa Excelência a 

TRANSPOSIÇÃO do prazo de funcionamento da 

referida comissão para A SESSÃO LEGISLATIVA 

SEGUINTE (2017) e que seja aditado ao seu campo 

de investigação o seguinte fato determinado: 

denúncias de irregularidades nas permissões 

concedidas pelas administrações municipais para a 

execução de serviço de transporte de passageiro em 
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veículo de aluguel a taxímetro do Estado do Espírito 

Santo. 

 

Sala das Sessões, 04 de maio de 2016 
 

ENIVALDO DOS ANJOS 

MARCELO SANTOS 

HUDSON LEAL 

JANETE DE SÁ 

THEODORICO FERRAÇO 

CACAU LORENZONI 

RAFAEL FAVATTO 

DOUTRO HÉRCULES 

DARY PAGUNG 

NUNES 

SERGIO MAJESKI 

 
 

PODER EXECUTIVO 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM Nº 147/2016 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 

Legislativa 

Deputado Theodorico de Assis Ferraço 

 
Encaminho à apreciação da Assembleia 

Legislativa, o incluso Projeto de Lei que tem por 

finalidade ampliar a aplicação parcial dos recursos, 

prevista na Lei nº 10.465 de 17.12.2015, cuja 

receita é transferida aos municípios, por 

determinação da Lei nº 8.308 de 12.6.2006, para 

permitir sua utilização com despesas correntes, 

bem como manter a destinação de parte dessa 

arrecadação em ações de prevenção e combate ao 

mosquito Aedes Aegypti, durante o exercício 2016. 

 

A proposta busca atender, em caráter 

excepcional, à demanda da Associação dos 

Municípios do Estado do Espírito Santo - 

AMUNES, cujo objetivo é contribuir para que os 

municípios capixabas, que são beneficiados com 

esses recursos, possam fazer o enfrentamento da 

crise fiscal que atinge o nosso país e, de forma 

mais aguda, esses entes federados. 

 

Diante das considerações acima expostas, 

Senhor Presidente e demais Pares, solicito o 

empenho de Vossas Excelências no sentido de 

aprovar o presente Projeto de Lei. 
 

Vitória, 04 de maio de 2016. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

PROJETO DE LEI Nº 127/2016 
 

Permite a aplicação dos recursos 

provenientes da Lei nº 8.308, de 

12.6.2006, em despesas correntes, 

inclusive em ações de prevenção e 

combate ao mosquito Aedes Aegypti. 

 

Art. 1º Em caráter excepcional e durante o exercício 

financeiro de 2016, 80% (oitenta por cento) da receita 

pública transferida aos municípios, por determinação 

da Lei nº 8.308, de 12 de junho de 2006, poderá ser 

aplicada da seguinte forma: 

 

I - 60% (sessenta por cento) para pagamento de 

despesas correntes; e 

 

II - 20% (vinte por cento) em ações de controle e 

combate ao mosquito Aedes Aegypti e de ações 

necessárias ao diagnóstico e ao tratamento das 

patologias: dengue, zika, chikungunya.  

 

Art. 2º Aplica-se o disposto no artigo anterior aos 

saldos de exercícios anteriores referentes aos repasses 

decorrentes da aplicação da Lei nº 8.308/2006. 

 

Art. 3º Fica vedada a utilização desses recursos 

financeiros para pagamento de dívidas e remuneração 

do quadro permanente de pessoal e comissionados. 

 

Parágrafo único. As vedações constantes do caput 

deste artigo não se aplicam ao pagamento de dívidas 

contraídas com o Estado e a União e suas respectivas 

entidades. 

 

Art. 4º Fica revogada a Lei nº 10.465, de 17 de 

dezembro de 2015. 

 

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

publicação retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 

2016.  

 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM Nº 148/2016 

 

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 TOTAL ao Projeto de Lei nº 

54/2015, que “Institui no âmbito do Estado do 

Espírito Santo as Patrulhas Maria da Penha e dá 

outras providências”, de autoria da Deputada Janete 

de Sá, aprovado nessa Casa, transformado no 

Autógrafo de Lei nº 32/2016, para cumprimento das 

formalidades constitucionais de praxe. 
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Em que pese o justo propósito que norteou a 

iniciativa, a Procuradoria Geral do Estado - PGE, ao 

analisar os aspectos constitucionais, concluiu que o 

Autógrafo em questão padece de vício de 

inconstitucionalidade, por violação do art. 61, § 1º, 

II, “b”, da Constituição Federal e do art. 63, § 

único, inciso VI, da Constituição Estadual, razão 

pela qual se manifestou pelo veto total à matéria. 

 

A Secretaria de Estado de Segurança Pública 

e Defesa Social - SESP, por sua vez, ao analisar os 

aspectos materiais do Autógrafo de Lei 32/2016, 

opinou, embora relevantes os objetivos do Projeto, 

pela sugestão de veto, conforme a seguir aduzido: 

 

“A proposta apresentada evidencia o 

comprometimento da nobre Parlamentar com 

o enfrentamento à violência contra a mulher. 

A atuação desta Secretaria e do Governo do 

Estado tem priorizado e conferido rigoroso 

tratamento a este assunto. Ocorre, 

entretanto, que a indigitada proposta de 

criação das “Patrulhas Maria da Penha” já 

está atendida e vem ao encontro dos projetos 

e ações executados pela “Patrulha da 

Família”, cuja finalidade é justamente a 

mediação e resolução de conflitos no 

ambiente interno da família capixaba, 

reduzindo, assim, a violência familiar no 

estado. Ante o exposto, a despeito da 

proposta, opinamos no sentido de que o 

projeto do Autógrafo de Lei nº 32/2016 não 

seja sancionado, pois o enfrentamento à 

violência doméstica já é feito e está 

abrangido pela “Patrulha da Família” e por 

meio do procedimento de “Visitas 

Tranquilizadoras”. 

 

Pelas razões expostas, o veto total se impõe 

ao Projeto de Lei nº 54/2015 transformado no 

Autógrafo de Lei nº 32/2016. 

 

Vitória, 06 de maio de 2016. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

 

 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

COMISSÃO DE FINANÇAS, 
ECONOMIA, ORÇAMENTO, 

FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E TOMADA 
DE CONTAS 

CRONOGRAMA DE TRABALHO 

 

PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES 

ORÇAMENTÁRIAS - PL Nº 116/16 - LDO 

Exercício - 2017 

12 de maio 

REUNIÃO COM OS 

ASSESSORES DOS 

DEPUTADOS 

Informaremos por meio 

de ofício, local e horário 

com antecedência. 

 

16 de maio a 03 de 

junho 

ENTREGA DAS 

EMENDAS 

HORÁRIO: 7h ÀS 19h 

 

06 a 15 de junho 

ANÁLISE DAS 

EMENDAS NA 

COMISSÃO DE 

FINANÇAS 

 

16 de junho 

ENTREGA DO 

PARECER AO 

RELATOR 16:00horas 

 

17 de junho 

ENTREGA DO 

PARECER AOS 

MEMBROS DA 

COMISSÃO DE 

FINANÇAS 

 

21 de junho 

APRESENTAÇÃO, 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

DO PARECER NA 

COMISSÃO DE 

FINANÇAS  

 

22 de junho 

ENCAMINHAR AO 

PLENÁRIO, NA FORMA 

DO ART. 238 § 2º, 

INCISO I DO 

REGIMENTO INTERNO 

(*) 

 

 
(*) Art. 238 - Os projetos de Lei previstos neste Capítulo, 

juntamente com os seus anexos, serão lidos, publicados e 

encaminhados à comissão permanente específica para 

exame e parecer. 

§ 2º Por proposta do relator, a comissão aprovará 

cronograma de trabalho, respeitado o prazo mínimo de 

dez dias para a apresentação de emendas e as seguintes 

datas de devolução dos respectivos projetos de lei, com 

parecer, para leitura em Plenário: 

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

LEI COMPLEMENTAR 07/90 Art. 2º - O Projeto de 

Lei de Diretrizes Orçamentárias será encaminhado até 8 

meses antes do encerramento do exercício financeiro e 

devolvido para a sanção até o encerramento do 1º 

período da Sessão Legislativa. 



4 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 10 de maio de 2016 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 2725 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 

 TORNAR SEM EFEITO o Ato nº 2715, 

publicado em 06 de maio de 2016, que exonerou 

THAIZ DE FREITAS ZAMBON, do cargo em 

comissão de Adjunto de Gabinete de Representação 

Parlamentar, código ADGRP, do Gabinete do 

Deputado Enivaldo dos Anjos. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

09 de maio de 2016. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 2726 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 

 TORNAR SEM EFEITO o Ato nº 2716, 

publicado em 06 de maio de 2016, que nomeou 

CREUSENI DE ANDRADE PEREIRA, para 

exercer o cargo em comissão de Adjunto de Gabinete 

de Representação Parlamentar, código ADGRP, no 

Gabinete do Deputado Enivaldo dos Anjos. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

09 de maio de 2016. 
 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE 

COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

2. CONTRATADO: THAMIRIS DE LIMA 

MANTOVANI 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO 

EDUCACIONAL - 

Ensino Superior 

4. VIGÊNCIA: 07.05.2016 a 06.05.2017 

5. VALOR MENSAL 

DO CONTRATO: 

R$ 901,05 (novecentos e 

um reais e cinco 

centavos). 

6. DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA: 

 

3.3.90.36.00 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

09 de maio de 2016. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

 

 

RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE 

COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

2. CONTRATADO: TAYNÁ ZANOL DE 

OLIVEIRA 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO 

EDUCACIONAL - 

Ensino Superior 

4. VIGÊNCIA: 11.05.2016 a 10.05.2017 

5. VALOR MENSAL 

DO CONTRATO: 

R$ 901,05 (novecentos e 

um reais e cinco 

centavos). 

6. DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA: 

 

3.3.90.36.00 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

03 de maio de 2016. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

 

 

ATOS DO DIRETOR-GERAL E DO 
SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS 

 
PORTARIA Nº 0866 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais,  
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 RESOLVE, considerar licenciados os 

servidores deste Poder Legislativo abaixo 

relacionados, na forma dos Artigos citados pela Lei 

Complementar nº 46, de 31/01/94, com base nas 

informações da CGRH, 

 

NOME CARGO DIA ARTIGO A PARTIR 

Ana Claudia 

Fernandes Pim 

Consultor 
Parlamentar 

Temático 

01 129 09/03/2016 

Christina 
Dario Dias 

Técnico Legislativo 
Sênior 

60 129 10/03/2016 

Marcos 

Antonio 
Rodrigues 

Técnico Legislativo 

Sênior 08 129 18/03/2016 

Patricia F. de 

Meira Rangel 

Técnico Legislativo 

Sênior 
03 129 06/04/2016 

Patricia F. de 
Meira Rangel 

Técnico Legislativo 
Sênior 

01 129 12/04/2016 

Nilsara 

Miriam Maciel 

Louback 

Supervisor da C. 

Defesa do 

Consumidor 

01 129 13/04/2016 

Paulo Roberto 

de Oliveira 

Borges 

Técnico Legislativo 

Júnior 02 129 13/04/2016 

Jorge Luiz 
Gouvea 

Assessor Júnior de 
Secretaria 

02 129 14/04/2016 

Luiz Antonio 

Romeiro 
Iannuzzi 

Diretor de 

Infraestrutura e 
Logística 

01 129 14/04/2016 

Emma Sousa 

Machado 

Assessor Júnior de 

Secretaria 
10 129 18/04/2016 

Marcella 
Lemos Borges 

Assessor Júnior de 
Secretaria 

02 129 18/04/2016 

Necton 

Roberto 

Caetano 

Consultor 

Parlamentar 

Temático 

01 129 18/04/2016 

Neri Mariani Assessor Sênior de 

Secretaria 
03 129 18/04/2016 

Patricia 
Ripardo 

Tonini 

Técnico Legislativo 
Sênior 03 129 18/04/2016 

Rosemaire 

Silva de Souza 

Superv. da C.de 

Ciência e 
Tecnologia 

02 129 18/04/2016 

Myrian Costa 

Schuler 

Técnico Legislativo 

Sênior 
01 129 19/04/2016 

Jose Elias 
Pelicione 

Assessor Júnior de 
Secretaria 

01 129 20/04/2016 

Necton 

Roberto 
Caetano 

Consultor 

Parlamentar 
Temático 

01 129 20/04/2016 

Rosemaire 

Silva de Souza 

Superv. da C. de 

Ciência e 

Tecnologia 

03 129 20/04/2016 

Alessandra 

Hime 

Machado 

Taquígrafo 

Parlamentar 02 129 25/04/2016 

Henrique 
Gonçalves 

Coswosk 

Assessor Júnior de 
Secretaria 05 142 25/04/2016 

Henrique 
Toscano C. 

Dall Orto 

Supervisor de 
Segurança 

Legislativa 

01 129 25/04/2016 

Monique 
Feitoza Portes 

Assessor Júnior de 
Secretaria 

01 129 25/04/2016 

Amanda Silva 

Ferrari 

Taquígrafo 

Parlamentar 
01 129 26/04/2016 

Fabricio 
Bertholdi 

Bianchi 

Assessor Júnior de 
Secretaria 03 129 26/04/2016 

Hellem 
Santana Zuqui 

Modesto 

Assessor Sênior de 
Secretaria 03 129 26/04/2016 

Luana Santana 

Franca 

Taquígrafo 

Parlamentar 01 129 26/04/2016 

Marlei Vieira 

Fernandes 

Coord. Geral de 

Gab. de Repres. 
04 129 26/04/2016 

Parlamentar 

Mirtes da 

Rocha 
Rodrigues 

Técnico Sênior de 

G. R. Parlamentar 02 129 26/04/2016 

Sandra Mara 

Figueiredo 
Fricks 

Assessor Sênior de 

Secretaria 15 129 26/04/2016 

Simone Victor Técnico Legislativo 

Sênior 
04 129 26/04/2016 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

09 de maio de 2016. 

 
PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 

 

 

PORTARIA Nº 0867 

 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais,  

 

 RESOLVE, considerar licenciados os 

servidores deste Poder Legislativo abaixo 

relacionados, na forma dos Artigos citados pela Lei 

Complementar nº 46, de 31/01/94, com base nas 

informações da CGRH, 

 

NOME CARGO DIA ARTIGO A PARTIR 

Elaine Silva 

do Couto 

Técnico Legislativo 

Sênior 
03 142 09/03/2016 

Elaine Silva 
do Couto 

Técnico Legislativo 
Sênior 

10 142 14/03/2016 

Tatiana Soares 

de Almeida 

Técnico Legislativo 

Sênior 
02 142 21/03/2016 

Ivania Fiorotti 
Estevao 

Taquígrafo 
Parlamentar 

01 142 23/03/2016 

Evania Maria 

Rodrigues 
Rocha 

Técnico Legislativo 

Sênior 01 129 28/03/2016 

Anadir 

Loureiro 
Rocha 

Técnico Legislativo 

Júnior 30 129 29/03/2016 

Regina Dalva 

Z. de Rezende 

Técnico Legislativo 

Sênior 
03 129 30/03/2016 

Wagner 
Antonio 

Rangel 

Técnico Legislativo 
Sênior 15 129 30/03/2016 

Wanessa 

Santos Lodi 

Técnico Legislativo 

Sênior 
02 129 31/03/2016 

Charles 

Stefenoni 

Queiroz 

Técnico em Tec. da 

Informação 07 129 03/04/2016 

Edinolia 
Ferreira Patez 

Pimentel 

Técnico Legislativo 
Sênior 15 129 06/04/2016 

Milene Godoy 
Bernardino 

Assessor Sênior de 
Secretaria 

01 129 06/04/2016 

Joao Pedro 

Alcantara da 

Silva 

Técnico Legislativo 

Sênior 02 129 07/04/2016 

Maria da 

Penha Oliveira 

de Souza 

Técnico Legislativo 

Sênior 01 129 07/04/2016 

Waldeir da 
Silva Santos 

Consultor 
Parlamentar 

Temático 

01 129 08/04/2016 
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Eliones 
Marcal 

Reginaldo 

Assessor Júnior de 
Secretaria 02 129 10/04/2016 

Amanda Silva 

Ferrari 

Taquígrafo 

Parlamentar 
01 129 11/04/2016 

Angela 
Carolina de O. 

Mendonca 

Técnico Legislativo 
Sênior 01 129 11/04/2016 

Diego Araujo 
de Mattos 

Assessor Júnior de 
Secretaria 

02 129 11/04/2016 

Eliane Jantorni 
dos Santos 

Técnico Legislativo 
Sênior 

05 129 11/04/2016 

Jorge 
Francisco de 

Oliveira 

Consultor 
02 129 11/04/2016 

Maria Borges 
dos Santos 

Técnico Legislativo 
Júnior 

02 129 11/04/2016 

Michelle 
Dalcamin 

Pessoa 

Supervisor de Gab. 
da 1ª Secretaria 05 142 11/04/2016 

Neri Mariani Assessor Sênior de 
Secretaria 

02 129 11/04/2016 

Simone 
Silvares Itala 

Taquígrafo 
Parlamentar 

02 129 11/04/2016 

Amanda Silva 

Ferrari 

Taquígrafo 

Parlamentar 
01 129 12/04/2016 

Benildes 

Maria Pizetta 
Carvalho 

Técnico Legislativo 

Sênior 04 129 12/04/2016 

Grimaldo 

Pereira da 
Cruz Junior 

Técnico em Tec. da 

Informação 02 129 12/04/2016 

Izabella de F. 
dos Santos 

Rodrigues 

Taquígrafo 
Parlamentar 01 129 12/04/2016 

Jorge Luiz 
Gouvea 

Assessor Júnior de 
Secretaria 

02 129 12/04/2016 

Aline Guss 
Coutinho 

Assessor Júnior de 
Secretaria 

03 129 13/04/2016 

Luci Mauro 
Lima 

Técnico Legislativo 
Sênior 

01 129 13/04/2016 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

09 de maio de 2016. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 

 
 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
Pregão Eletrônico N° 027/2016 

Processo nº 161019/2016 

 
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 PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 

COMUTADA LOCAL PARA 

ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES 

ATUAIS E FUTURAS DA ALES, conforme 

especificação contida no Anexo I do Edital. 

 
Recebimento das Propostas até:  

20/05/2016 às 14:00h. 

Abertura das Propostas:  

20/05/2016 às 14:00h. 

Início da Sessão de Disputa:  

20/05/2016 às 16:00h. 

 
O Edital estará disponível no site: 

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

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

www.licitacoes-e.com.br. 

 

Maiores informações através do e-mail: 

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

 

Vitória/ES, 09 de maio de 2016. 

 

INGRID DE OLIVEIRA SOARES 

Subdiretora-Geral da Secretaria 

 

_________________________________________ 

 
RESUMO ORDEM DE SERVIÇO nº 009/2016 

 
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 Serviço nº 009/2016, conforme 

descrito abaixo: 

 

CONTRATADA: INSTITUTO ESAFI DE 

TREINAMENTOS & EVENTOS LTDA CNPJ: 

21.338.446/0001-09. 

 

MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação. 

 

OBJETO: Inscrição dos servidores no Curso de 

Controle Interno e Procedimento de Auditoria. 

 

VALOR: R$ 4.170,00 (quatro mil, cento e setenta 

reais). 

 

PROCESSO: 1600627 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

09 de maio de 2016. 

 

INGRID DE OLIVEIRA SOARES 

Subdiretora-Geral da Secretaria 

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

 

• TERÇA-FEIRA - 10.05.16 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 REPORTAGEM ESPECIAL A reportagem especial faz uma viagem de mais de 200 anos nos fatos 

históricos e políticos que marcaram a história do Poder Legislativo capixaba. 

Dos primórdios à atualidade, a reportagem mostra a evolução da Ales. 

00h45 MUNICÍPIOS CAPIXABAS  Conheça mais o Espírito Santo, com a série Municípios que traz: Cariacica. 

00h10 CIPE DO RIO DOCE Audiência pública - Colatina 

02h40 COMISSÃO DE 

AGRICULTURA 

Reunião ordinária. 

04h10 COMISSÃO DE EDUCAÇÃO Reunião ordinária. 

05h05 COMISSÃO ESPECIAL 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

Reunião extraordinária. 

06h30 ESPAÇO RURAL Carlos Alberto Sangali de Mattos, extensionista e responsável pelo escritório 

do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural 

(Incaper) de Santa Teresa, comenta os atrativos da olivicultura e fala da 

expectativa para a primeira safra, prevista para 2020. 

07h00 ANTES E DEPOIS DA LEI O programa debate o estatuto do torcedor. 

07h30 MPF: INTERESSE PÚBLICO Em Colatina, o abastecimento de água à população foi restabelecido após 

cinco meses do Rio Doce ser atingido pelos rejeitos de mineração da barragem 

de Fundão, mas para o MPF, ainda não é possível determinar os riscos do uso 

da água do rio. Decisão do STF aumentou a licença-maternidade das 

servidoras públicas que adotam filhos, a partir de agora, quem adota uma 

criança também tem direito à 180 dias de licença. E ainda,  Anac propõe novas 

regras para o transporte aéreo de passageiros 

08h00 FIOCRUZ - UNIDIVERSIDADE O programa debate o tema: poder judiciário. 

08h45 PANORAMA Telejornal com as notícias do Legislativo do ES. 

09h00 REPORTAGEM ESPECIAL O câncer de mama visto sob diferentes prismas. Histórias de quem viveu e 

superou a doença, o que há de novo sobre o tema, opiniões e conselhos de 

especialistas e muito mais sobre o tipo mais frequente de câncer entre as 

mulheres de todo o mundo. 

09h30 COMISSÃO DE CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA 
Reunião ordinária. 

10h00 COMISSÃO DE 

AGRICULTURA (V) 

Reunião ordinária. 

11h00 COMISSÃO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR (V) 

Reunião ordinária. 

12h00 MUNICÍPIOS CAPIXABAS  Conheça mais o Espírito Santo, com a série Municípios que traz: Baixo 

Guandu. 

12h30 COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

(V) 

Reunião ordinária. 

12h30 COMISSÃO DE CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA (V) 

Reunião ordinária. 

13h30 COMISSÃO DE JUSTIÇA Reunião ordinária. 

14h30 PANORAMA Telejornal com as notícias do Legislativo do ES. 

14h50 INTER-SESSÃO (V) Trabalhos do legislativo capixaba. 

15h00 SESSÃO ORDINÁRIA (V) Trabalhos do legislativo capixaba. 

18h00 INTER-SESSÃO (V) Trabalhos do legislativo capixaba. 

18h15 AÇÃO PARLAMENTAR Deputado Nunes (PT) opina sobre igualdade racial e de gênero nos planos de 

educação; destaca o seu trabalho no combate a violência contra a mulher no 

estado e fala sobre os desdobramentos da Comissão Especial da Crise Hídrica. 

19h00 SESSÃO SOLENE Entrega da comenda Monsenhor Rômulo Neves Balestrero. 

20h30 FIOCRUZ - UNIDIVERSIDADE O programa debate o tema: poder judiciário. 

21h00 BRASIL ELEITOR No Mato Grosso, o TRE promove o incentivo à leitura por meio de uma feira 
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de troca de livros, CDs e DVDs. Acompanhe a segunda reportagem da série 

“Mesários”, saiba como os mesários são escolhidos ou convocados para 

trabalharem no dia da eleição; e também como é realizado o treinamento 

deles. E ainda, no Rio Grande do Norte, o TRE promove uma série de 

encontros para debater a legislação eleitoral, principalmente os pontos que 

trazem as mudanças previstas na “Reforma Eleitoral 2015”. 

21h30 REPORTAGEM ESPECIAL O câncer de mama visto sob diferentes prismas. Histórias de quem viveu e 

superou a doença, o que há de novo sobre o tema, opiniões e conselhos de 

especialistas e muito mais sobre o tipo mais frequente de câncer entre as 

mulheres de todo o mundo. 

22h00 PANORAMA Telejornal com as notícias do Legislativo do ES. 

22h15 MP COM VOCÊ O Promotor de Justiça, Cleto Vinícius Vieira Pedrolo debate sobre o tema: 

Legislação e saúde. 

22h45 OPINIÃO Gerente de Proteção à Mulher da Secretaria de Estado de Segurança Pública, 

Fernanda Braumer, fala das ações do governo de prevenção e combate à 

violência doméstica contra a mulher. 

23h15 CONTRAPONTO Você acha que crianças e adolescentes devem receber formação básica sobre 

sexualidade nas salas de aula ou esse papel é exclusivamente da família? O 

Contraponto aborda o tema gênero e diversidade na escola. Dois convidados 

com opiniões opostas sobre o assunto participam do programa. 

23h45 UM DEDO DE PROSA Vercelino João de Oliveira é autor de livros infantis. Na obra "A escola e as 

corujas" o autor traz uma fábula sobre preservação ambiental. Graduado em 

teologia, Vercelino é um verdadeiro incentivador da leitura. Ele desenvolve 

trabalho pedagógico em escolas capixabas para aproximar o público infantil 

dos livros e incentivar o gosto pela literatura 

 

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

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

 

 
 

ATAS DAS SESSÕES E DAS REUNIÕES 
DAS COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA 

E DOS DIREITOS HUMANOS. PRIMEIRA 

REUNIÃO ORDINÁRIA, DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 16 

DE FEVEREIRO DE 2016. 

 
O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 

Havendo número legal, invocando a proteção de Deus 

declaro abertos os trabalhos desta Comissão.  

Saúdo os Senhores Deputados Sergio Majeski e 

Padre Honório, todos os presentes e, em especial, todos 

que nos assistem pela TV Ales. 

Antes de iniciarmos os trabalhos de hoje, 

gostaríamos de passar às mãos dos Senhores Deputados 

Sergio Majeski e Padre Honório um relatório de todas 

as nossas atividades do ano passado, quando tivemos 

um trabalho bastante significativo nesta Comissão, o 

qual gostaríamos muito de passar para os companheiros. 

Este é o relatório que passaremos para todos os 

deputados; ainda falta chegar às mãos do Senhor 

Deputado Dary Pagung, que também é membro desta 

Comissão, e do Senhor Deputado Marcos Bruno. 

Faremos chegar às mãos de S. Ex.
as

 esse relatório, que é 

uma síntese de tudo que realizamos nesta Comissão no 

ano de 2015. 

Primeiramente, agradeço a todos os Senhores 

Deputados, mas também não poderia deixar de 

agradecer a todos os servidores desta Comissão, que 

têm desempenhado um trabalho bastante legal. Esse foi 

o resultado da contribuição de todos nós deputados e, 

em especial, dos servidores desta Casa que fazem parte 

desta Comissão. Portanto, acho bacana que os 

deputados deem uma olhada no relatório e divulguem 

esse trabalho. 

Convido o Secretário Marcelo de Castro a 

proceder à leitura das atas da vigésima terceira reunião 

ordinária, realizada em 03 de novembro de 2015; da 

vigésima quarta reunião ordinária, realizada em 17 de 

novembro de 2015; e da vigésima quinta reunião 

ordinária realizada em 1.º de dezembro de 2015. 

(Pausa) 

 
(O Senhor Secretário procede à leitura das atas) 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) -  Em 

discussão as atas. (Pausa)  

Encerrada. 

Em votação. 

Como votam os Senhores Deputados? 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - Pela 

aprovação. 

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Pela aprovação. 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) -  Aprovadas à 

unanimidade. 

Solicito ao Senhor Secretário que proceda à leitura do 

Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 
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EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 

Processo Administrativo n.º 154221/2015 - do senhor 

Heraldo Gramich, encaminhando denúncia da não 

construção de abrigos nos pontos de ônibus do 

município de Vila Velha. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Ciente. Encaminhar ofício à Secretária de Serviços 

Urbanos de Vila Velha para providências. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

Reposta do Processo Administrativo n.º 151447/2015 

- da senhora Fátima Mattos da Silva, onde a mesma fez 

uma denúncia contra a servidora da Unidade de Saúde 

de Manguinhos, Serra, senhora Sandra Maria Fernandes 

de Azevedo, por constrangimento ilegal e ameaça. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) -  
Recebemos da Secretaria Municipal de Saúde de 

Manguinhos, Serra, a ata da audiência do 1.º Juizado 

Criminal e da Fazenda Pública da Serra, informando 

que não constatou indícios de ocorrência do delito de 

constrangimento ilegal.  

Diante do exposto e sob a orientação jurídica 

do procurador Custódio Junqueira, sugerimos o 

arquivamento do processo. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 
Resposta do Ofício n.º 153587/2015 - do senhor Paulo 

Adão dos Santos, encaminhando denúncia de omissão 

por parte da Polícia Civil, e solicita providências 

necessárias desta Comissão.  

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) -  
Após análise do procurador Custódio Pedrosa, 

sugerimos o arquivamento do processo. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

Resposta do Processo Administrativo n.º 

153579/2015 - da senhora Mariza Almeida Felipe, onde 

relata a reclamação da Escola Sesi, tendo em vista que 

seu filho Samuel Almeida Felipe estava impedido de 

frequentar as aulas. 
 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - A 

Comissão entrou em contato com a Escola Sesi e 

informaram que o aluno Samuel Almeida Felipe foi 

suspenso por alguns dias, mas já retornou à sala de aula.  

Foi realizado contato com a mãe do aluno, 

senhora Mariza Almeida, que nos confirmou que seu 

filho voltou às aulas e está sendo acompanhado por um 

psicólogo da escola. 

Diante do exposto e sob a orientação do 

procurador Custódio, sugerimos o arquivamento do 

processo. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

Resposta do Ofício s/n.º - do gabinete do 

Excelentíssimo Senhor Deputado Campos Machado, 

Presidente do PTB/SP. 

  

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) -  
Informamos que todos os membros desta Comissão 

foram contatados e que nenhum deles tem 

disponibilidade no momento para abrir nova frente 

parlamentar devido a diversas atribuições já agendadas. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

Documento do Assentamento Sezinho Fernandes de 

Jesus - Linhares, informando que em virtude do 

rompimento da barragem da Samarco, as águas do Rio 

Doce subiram, correndo risco de atingir e contaminar as 

lagoas: Terra Alta, Terra Altinha e Lagoa do Pau 

Grosso. Informam que procuraram o Incra, Incaper 

(Linhares), Secretaria de Agricultura e Segurança de 

Linhares e a própria Samarco para pedir providências. 

Não obtendo respostas, realizaram uma manifestação no 

dia 27/11/2015. Os policiais municipais de Linhares e o 

Batalhão de Missões Especiais atacaram com tiros de 

borracha e bomba de efeito moral contra crianças, 

mulheres e idosos. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) -  À 

Secretaria da Comissão para discutir com os 

procuradores que assessoram esta Comissão. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

Ofício n.º 009/2016 - convite da promotora de Justiça 

Dra. Sabrina Coelho Machado Fajardo, para participar 

do Seminário sobre a Igualdade Racial no dia 26 de 

fevereiro de 2016, das 14h às 17h, no Auditório da 

Procuradoria Geral de Justiça. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Ciente. À Secretaria da Comissão para encaminhar 

representante. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

Ofício n.º 05/2015 - do gabinete do Excelentíssimo 

Senhor Deputado Doutor Hércules, comunicando sua 

renúncia como membro suplente da Comissão de 

Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos desta 

Casa de Leis. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Ciente. À Secretaria da Comissão para dar continuidade 

a sua tramitação regimental.  

Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. SECRETÁRIO lê: 
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PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 

Projeto de Lei n.º 198/2015 
Autor: Deputado Cacau Lorenzoni  

Ementa: Garante o direito de o consumidor ser 

ressarcido em caso de roubo, arrombamento ou 

qualquer outra avaria em seu veículo que estiver 

estacionado em estacionamento pago. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 

Designo relator da matéria o excelentíssimo Senhor 

Deputado Dary Pagung. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

Projeto de Lei n.º 226/2015, de autoria do Deputado 

Cacau Lorenzoni, que garante a restituição ao 

consumidor que tiver o serviço de internet doméstica 

interrompido sem prévio aviso. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Avoco o projeto para relatar. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

Projeto de Lei n.º 255/2015, de autoria do Deputado 

Gilsinho Lopes, que estabelece a modernização do 

disque-denúncia por meio de novas tecnologias. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Designo relator da matéria o Senhor Deputado Marcos 

Bruno. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

Projeto de Lei n.º 377/2015, de autoria do Deputado 

Doutor Hércules, que dispõe sobre a fixação de cartaz 

ou placas em revendedoras e concessionárias de 

veículos automotores, informando as isenções 

concebidas às pessoas com deficiência e moléstias 

graves e dá outras providências. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 

Designo relator da matéria o Senhor Deputado Padre 

Honório. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

Projeto de Lei n.º 395/2015, de autoria do Deputado 

Doutor Rafael Favatto, que obrigas os estabelecimentos 

comerciais divulgarem a relação das empresas 

credenciadas para a prestação de assistência técnica e dá 

outras providências. 
 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Designo relator da matéria o Senhor Deputado Sergio 

Majeski. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS: 

 

Projeto de Lei n.º 180/2015  
Autor: Deputado Gilsinho Lopes  

Eementa: Dispõe sobre atendimento prioritário 

aos Conselhos Tutelares. 

Entrada na comissão: 17/11/2015  

Prazo do relator: 15/12/2015  

Prazo da comissão: 22/12/2015 
 

Projeto de Lei n.º 228 /2015  
Autor: Deputado Marcos Bruno  

Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

manutenção do Código Estadual de Defesa dos Animais 

para consulta em lojas de produtos veterinários.  

Relator: Deputado Sergio Majeski  

Entrada na comissão: 24/11/2015 

 

Projeto de Lei n.º 328 /2015  
Autora: Deputada Luzia Toledo  

Ementa: Proíbe a comercialização direta ao 

consumidor e a exposição de carne previamente moída e 

dá outras providências.  

Relator: Deputado Sergio Majeski  

Entrada na comissão: 17/11/2015  

Prazo do relator: 15/12/2015  

Prazo da comissão: 22/12/2015 

 

Projeto de Lei n.º 334 /2015  
Autor: Deputado Euclério Sampaio  

Ementa: Altera a redação do art.3º da Lei 7.737/2004 

referente à meia-entrada para doadores em locais 

públicos de entretenimento.  

Relator: Deputado Padre Honório  

Entrada na comissão: 17/11/2015  

Prazo do relator: 15/12/2015  

Prazo da comissão: 22/12/2015 

 

Projeto de Lei n.º 343 /2015  
Autor: Deputado Euclério Sampaio  

Ementa: Institui meia-entrada para jornalistas e 

radialistas em estabelecimentos públicos ou privados de 

entretenimento no Estado do Espírito Santo.  

Relator: Deputado Dary Pagung  

Entrada na comissão: 17/11/2015  

Prazo do relator: 15/12/2015  

Prazo da comissão: 22/12/2015 
 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
 

Projeto de Lei n.º 178/2015 

Autor: Deputado Doutor Hércules 

Ementa: Dispõe sobre a inclusão dos acometidos da 

Síndrome de Recklinghausen (Neurofibromatose) na 

condição de pessoa com deficiência. 
 

Projeto de Lei n.º 198/2015 
Autor: Deputado Cacau Lorenzoni 

Ementa: Garante o direito de o consumidor ser 

ressarcido em caso de roubo, arrombamento ou 

qualquer outra avaria em seu veículo que estiver 
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estacionado em estacionamento pago. 

 

Projeto de Lei n.º 327/2015 
Autora: Deputada Raquel Lessa 

Ementa: Dispõe sobre reserva de vagas para mulheres 

vítimas de violência doméstica e menores aprendizes 

vítimas de violência nas empresas privadas que 

receberem incentivos fiscais do Estado do Espírito 

Santo e dá outras providências. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Passa-se à Ordem do Dia. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Antes de entrarmos na Ordem 

do Dia, gostaria de fazer algumas denúncias e pedir o 

apoio desta Comissão. Depois posso formalizar 

oficialmente isso. 

No ano passado, como bem sabemos, o 

Governo do Estado fechou mais de quinhentas turmas 

em todo o Estado, sem nenhum tipo de diagnóstico, sem 

saber se podia ou não fazer esse tipo de coisa. Houve 

muitos cortes na educação, além de uma série de outras 

questões. Como repeti algumas vezes, visitei cento e 

vinte e oito escolas em setenta municípios diferentes e 

pude constatar os gravíssimos problemas que existem 

na maioria delas.  

No ano passado já dizia que o fechamento de 

turmas era um prenúncio do fechamento de turnos e de 

escolas neste ano. Tal qual previ, várias escolas do 

Estado foram fechadas, principalmente escolas rurais, 

mas também urbanas. Nas zonas urbanas muitos turnos 

noturnos foram fechados. O ensino regular de várias 

escolas foi fechado, num atentado gravíssimo aos 

preceitos constitucionais e ao arcabouço legal, que 

garante o direito dos jovens e adolescentes de 

estudarem. 

2016 é o ano em que se torna obrigatório o 

ensino de quatro a dezessete anos. Ora, como então num 

estado que tem sessenta e um mil alunos, segundo o 

último censo escolar, em idade escolar, ou seja, de 

quatro a dezessete anos, fora da escola, o Estado fecha 

turnos e turmas! Isso sem contar os jovens acima de 

dezessete anos, que não concluíram o ensino 

fundamental e médio que deveriam voltar às escolas.  

Portanto, a alegação de que não há procura ou 

de que o número de matrículas é muito baixo para 

fechar escolas, se deve ao fato de que o Estado não está 

cumprindo com seu papel de fazer um chamamento, 

uma campanha para trazer essas crianças que estão em 

idade escolar e estão fora da escola, ou aquelas que não 

concluíram que as trouxessem de volta para concluir. 

 O Estado fecha uma escola ou um turno, 

dizendo: Tem outra escola ali que você pode ir. A lei 

não diz isto! Isto não é amparado por lei nenhuma. O 

Estatuto da Criança e do Adolescente, assim com a 

LDB, são duas leis que vieram para regulamentar os 

preceitos constitucionais. E ali diz claramente que o 

jovem, o adolescente tem direito a uma escola próxima 

a sua casa. Em lugar nenhum está dizendo que se não 

tiver quinze ou vinte alunos, que pode fechar a escola. 

Não há amparo legal para isso.  

Parece-me, Presidente Nunes, que o Estado 

neste ano, propositalmente, não convocou um novo 

Conselho Estadual de Educação. Desde o dia 02 de 

janeiro o Estado do Espírito Santo está sem o Conselho 

Estadual de Educação. Não que esse conselho fizesse 

grande coisa, mas ele deveria estar dando sua opinião 

sobre isso, deveria estar acompanhando tudo isso, e não 

está.  

 Em Ecoporanga, onde o Governo fez uma 

Escola Viva, a escola Dom Daniel Comboni, obrigando 

os alunos que não podem ficar o dia inteiro na escola ou 

que não cabem naquela escola, a irem para o Pio XII, 

que também é conhecido como Escola Estadual de 

Ecoporanga, há turmas com sessenta e três alunos, 

quando a lei diz que se a metragem tiver a capacidade, 

pode ter, no máximo, quarenta e cinco; quarenta, na 

verdade. Aqui inventaram um negócio de dez por cento 

a mais. É isso que a lei diz. 

 Em Muniz Freire, três escolas do campo foram 

fechadas o turno noturno e até agora não se tem 

resposta, tentando obrigar os alunos a estudarem no 

centro de Muniz Freire, quando a maioria dessas 

crianças não pode estudar de dia.  

Quando pensamos que todos os problemas 

eram aqueles do ano passado, ledo engano. O que está 

acontecendo na educação era a introdução do que viria.  

A política educacional do atual Governo do 

Espírito Santo - digo com todas as letras - é um absurdo, 

um desastre, é criminosa. É criminosa, porque quem 

não cumpre a Constituição e as leis que garantem os 

direitos das crianças e adolescentes de estudarem, 

comete crime de responsabilidade.  

A Justiça acatou o inquérito do Ministério 

Público Estadual, por meio da Doutora Cristina, que fez 

um trabalho excelente e deu a liminar para que o 

Estado, em quarenta e oito horas, reabrisse os turnos 

com as matrículas. E as escolas fechadas. Até agora a 

Justiça não conseguiu notificar o Estado.  

O secretário de Educação, provavelmente como 

faz com a maioria dos deputados, deve estar fugindo da 

Justiça como o diabo da cruz, para não receber a 

notificação.  

 Na educação neste Estado nada me espanta. 

Nada me espanta. O que aumenta é a minha indignação 

que num Estado com, pelo menos, sessenta e um mil 

alunos em idade escolar fora da escola, o Governo disse 

que pode fechar turno, pode fechar escola, porque não 

tem matrícula suficiente porque as matrículas estão 

caindo. Cadê a responsabilidade com a educação?  

Nem falarei nesta comissão, porque não é o 

momento, do processo seletivo para superintendentes 

que aconteceu. Não sei que processo seletivo e como foi 

feita essa seleção. Escolheram para a superintendência 

de Carapina uma senhora que foi secretária de Educação 

do estado de Rondônia, com dezoito processos no 

Tribunal de Contas daquele Estado.  

Onde é que se cumpre a lei neste Estado que 

diz que não pode nomear funcionário de comissão que 

tenha problema com Tribunais de Contas?  
Peço o apoio desta comissão. O Deputado 

Padre Honório é uma pessoa que, talvez mais do que eu, 

acompanha e conhece a realidade das escolas do campo, 

mas isso não está acontecendo só no campo, mas na 

cidade, em tudo quanto é lugar.  
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Fui a Muniz Freire para uma reunião marcada 

pelos pais e alunos das três escolas que foram fechadas, 

em três distritos, e, naquela ocasião, o Eduardo Malini, 

subsecretário-administrativo ou algo parecido, que 

deveria ter ido, voltou do distrito de Piaçu quando 

descobriu que eu estava lá.  

Ora, se o Estado tem embasamento legal para 

fazer o que está fazendo, então, por que foge do debate? 

Proporia, inclusive, a esta comissão, que convidássemos 

o secretário de Educação para nos explicar todas essas 

arbitrariedades. Talvez ele tenha uma justificativa legal 

para tudo isso, porque precisamos saber. Não é possível 

que esses crimes estejam ocorrendo e que nada 

façamos. Também, creio eu, que talvez o Governo 

tentará derrubar a liminar dada pela Justiça que ordena a 

abertura das escolas e dos turnos fechados. Então a 

nossa solução será federalizar. Parece que agora as 

coisas somente funcionam se federalizar. Registro nesta 

reunião toda a minha indignação e peço a esta Comissão 

que nos engajemos nesse debate porque é um direito 

inalienável do jovem e do adolescente terem escola 

próxima à sua casa.  

A Constituição tanto a Federal, quanto a 

Estadual, dizem, quando falam sobre o aluno 

trabalhador, por exemplo - a LDB repete isso, pois 

repete o mesmo preceito constitucional - que o Estado 

deve oferecer educação ao jovem trabalhador de acordo 

com as condições do aluno e não de acordo com as 

condições do Estado ou como o Estado quer. Se os 

alunos só podem estudar à noite... E é ensino regular. A 

Constituição diz, claramente, e a LDB também, que é 

ensino regular e não EJA. EJA é uma modalidade 

opcional, mas o ensino regular tem que ser oferecido.  

Muito obrigado, Senhor Presidente.  

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Senhor Deputado Sergio 

Majeski, tenho tentado, de todas as formas, conversar 

com a secretaria sobre essas questões. Foi uma das 

secretarias que mais visitei. Percebo uma 

insensibilidade enorme com a vida.  

Em Alto Mutum Preto, no Município de Baixo 

Guandu, existe uma escola de ensino médio que está 

sendo fechada. A comunidade está desesperada porque 

ela fica a mais de setenta quilômetros de Baixo Guando 

e a mais de trinta quilômetros de Pancas. Como que o 

jovem que trabalha na roça o dia inteiro sairá para ter 

um ensino de qualidade? Isso é realmente falta de 

responsabilidade humana.  

Outra questão com a qual fiquei realmente até 

assustado foi com esse drama dos professores das 

escolas do MST. Tentaram, de todas as formas, ter uma 

conversa, não com o enviado do governo, mas com o 

governo, seja com o secretário ou com o governador, 

sobre essa questão dramática por que estão passando os 

professores no norte do Estado, mas eles não foram 

recebidos. Propus que fizessem uma comissão de cinco 

ou seis pessoas pelo menos. Falei: Se não quer sentar 
com cinco, terá que sentar com quinhentos.  

 Quando vejo as turmas sendo juntadas, as salas 

sendo fechadas e os turnos sendo eliminados, vejo que 

não estão sendo levados em consideração as mães que 

têm que trabalhar à tarde, ou aquele jovem que trabalha 

de manhã e tem que estudar à tarde, ou aqueles que 

trabalham durante o dia e precisam estudar à noite.  

 Concordo com essa convocação. Acredito que 

precisamos trazer um pouco mais essa reflexão para esta 

Casa e para dentro desta comissão também. Fiz esse 

pedido na Comissão de Educação. Precisamos trazer os 

movimentos sociais e trabalhar com eles de uma 

maneira mais próxima. Na realidade, somos chamados 

pelos movimentos sociais somente quando o circo está 

pegando fogo. Os Senhores Deputados Sergio Majeski, 

Padre Honório, Nunes e os outros são chamados quando 

eles vão fazer uma manifestação e etc. Vamos chamar 

esses movimentos e vamos construir dentro desta 

comissão ou nas comissões um aprofundamento nessa 

reflexão.  

 Estou de acordo com essa colocação. Acredito 

que esperamos o ano todo e agora precisamos trazer 

uma reflexão um pouco mais profunda e séria para 

dentro desta Casa.  

 Depois quero fazer alguns encaminhamentos, 

mas deixarei para um segundo momento.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 

Obrigado, Senhor Deputado.  

 Registro também a nossa insatisfação com o 

que tem ocorrido com relação a fechamento de escolas. 

 Há uns três finais de semana, estivemos em 

Iúna. O pessoal do sindicato nos solicitou e estivemos lá 

junto com os companheiros na sub-sede de Irupi. 

Inclusive tivemos uma reunião com alguns professores 

para discutirmos o fechamento de uma escola naquela 

região. É uma escola que tem aproximadamente 

sessenta alunos. A ideia do governo, por meio da 

Secretaria, era fechar essa escola e fazer com que os 

alunos daquela região, se não me engano, é a 

comunidade do Príncipe ou algo parecido, em Irupi. Há 

uma escola que eles querem fazer com esses alunos 

sejam matriculados em uma escola no centro de Irupi, 

que chega à distância de vinte quilômetros de onde 

estudam atualmente. 

Tanto o Deputado Sergio Majeski relata da 

mesma forma que o Deputado Padre Honório e isso tem 

sido para nós, e acredito que também para os demais 

deputados, uma demanda quase diária dos movimentos 

sociais e das comunidades questionando o fechamento 

dessas escolas. 

Portanto, também acho que devíamos provocar 

o secretário para poder falar um pouco sobre quem 

atende essas políticas no sentido do fechamento dessas 

escolas. A quem atende? Porque, com certeza, não são 

os alunos, não são os pais dos alunos que estão sendo 

beneficiados com esse tipo de política. 

Portanto, gostaríamos de fazer com que 

tivéssemos essa informação por meio do secretário até 

para que possamos levar isso adiante. Não dá mais para 

recebermos as demandas, sermos provocados pelos 

movimentos sociais, pela comunidade e pelos alunos e 

não termos respostas. 
É uma iniciativa viável para que possamos, de 

fato, colocar um ponto final nisso e até dar oportunidade 

ao secretário de falar sobre essa questão. Também 

comungo com a ideia de convidarmos o secretário. É 

uma ideia. Convidando o secretário e ele, por algum 
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motivo, não puder ou não quiser vir a esta Casa, 

deveríamos, por meio desta comissão, realizar uma 

audiência pública para darmos oportunidade de todos 

falarem. Com isso daremos visibilidade ao que tem 

acontecido em nosso estado.  

Parabenizo o Deputado Sergio Majeski por essa 

iniciativa de convidar o secretário para vir a esta 

comissão falar um pouco sobre isso. Aprovado? Acho 

que nem precisa formalizar isso, pois temos condições 

de aprovar sem essa formalização. 

Como vota o Deputado Padre Honório?  

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Pela 

aprovação. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Também voto pela aprovação dessa solicitação de 

convidar o secretário. Poderíamos ver com o supervisor 

da comissão uma data. Não sei se na próxima terça-feira 

já é possível. Poderíamos deixar para a outra terça-feira. 

Sem ser essa terça, a outra. 

Vamos adiante.  

Ordem do Dia. 

 

O Projeto de Lei n.º 053/2014, de autoria da 

Senhora Deputada Luzia Toledo, torna obrigatória a 

disponibilização básica sobre responsáveis pelos sites e 

páginas eletrônicas que comercializam bens e serviços.  

O relator dessa matéria é o Deputado Nunes. 

O Projeto de Lei n.º 053/2014, de autoria da 

Senhora Deputada Luzia Toledo, determina a 

obrigatoriedade 

da disponibilização de informações básicas sobre os 

responsáveis pelos sites e páginas eletrônicas que 

comercializam bens e serviços no âmbito do Estado do 

Espírito Santo. 

 A autora justifica e argumenta, em suma, que o 

projeto visa a proteger o consumidor criando condições 

mínimas para que uma pessoa física ou jurídica passe a 

oferecer produtos ou serviços por intermédio da 

internet. Tais condições consistem na garantia do direito 

à informação a respeito do fornecedor de produtos ou 

serviços.  

O parecer da Comissão de Defesa da Cidadania 

e dos Direitos Humanos é pela aprovação do Projeto de 

Lei n.º 53/2012, de autoria da Excelentíssima Senhora 

Deputada Luzia Toledo.  

 Em discussão o parecer. (Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação. 

 Como votam os Senhores Deputados? 

 

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

relator. 

 
 O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Com o 

relator.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Aprovado o parecer à unanimidade. 

 Passo a relatar o Projeto de Lei n.º 180/2015, de 

autoria do Senhor Deputado Gilsinho Lopes, dispõe 

sobre o atendimento prioritário aos Conselhos 

Tutelares. 

 A propositura recebeu parecer pela sua 

constitucionalidade. Segundo a justificativa do autor, 

que dispõe sobre atendimento de prioridade aos 

Conselhos Tutelares, o autor informa, os Conselhos 

Tutelares estão autorizados a requisitar documentos em 

órgãos públicos referente a crianças e adolescentes, 

tendo em vista a natureza de sua atividade na defesa 

desses direitos. 

Nosso parecer é pela aprovação do Projeto de 

Lei n.º 180/2015, de autoria do Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes. 

 Em discussão o parecer. (Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação. 

 Como votam os Senhores Deputados? 

 

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

relator. 

 

 O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Com o 

relator.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Aprovado o parecer à unanimidade. 

 O Projeto de Lei n.º 212/2015, de autoria do 

Senhor Deputado Bruno Lamas, isenta o doador de 

medula óssea, devidamente cadastrado, do pagamento 

de taxa de inscrição em concursos públicos realizados 

no Estado do Espírito Santo, conforme especifica. 

 O relator desta matéria é o Senhor Deputado 

Padre Honório, a quem concedo a palavra. 

 

 O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - O Projeto 

de Lei n.º 212/2015, de autoria do Senhor Deputado 

Bruno Lamas, estabelece a isenção da taxa de inscrição 

em concurso público no âmbito do Estado do Espírito 

Santo para candidato devidamente cadastrado como 

doador de medula óssea.  

 A Comissão de Cidadania deu parecer pela 

aprovação do projeto do Senhor Deputado Bruno 

Lamas, nos termos em que foi fundamentado esse 

parecer. O parecer é pela aprovação. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - Em 

discussão o parecer. (Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação. 

 Como vota o Senhor Deputado? 

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

relator. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - A 

Presidência acompanha o voto do relator. 

 Aprovado o parecer à unanimidade. 

 

 O Projeto de Lei n.º 334/2015, de autoria do 
Senhor Deputado Euclério Sampaio, altera a redação do 

art. 3.º da Lei n.º 7.737/2004, referente à meia-entrada 

para doadores em locais públicos de entretenimento.  

 O relator dessa matéria também é o Senhor 

Deputado Padre Honório, a quem passo a palavra. 
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  O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Assim 

como o projeto anterior, concedendo o incentivo 

àqueles que fazem doação. Este altera a redação, 

dispondo sobre doadores regulares de sangue.  

O parecer da Comissão de Defesa da Cidadania 

e dos Direitos Humanos é pela aprovação do Projeto de 

Lei n.º 334/2015, de autoria do Senhor Deputado 

Euclério Sampaio.  

 
 O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - Em 

discussão o parecer. (Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação. 

 Como vota o Senhor Deputado? 

 

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

relator. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - A 

Presidência acompanha o voto do relator. 

 Aprovado o parecer à unanimidade. 

 

 O Projeto de Lei n.º 336/2015, de autoria do 

Senhor Deputado Sergio Majeski, dispõe sobre a 

obrigatoriedade de implantação de ecodutos que 

possibilitem a segura transposição da fauna nas 

estradas, rodovias e ferrovias estaduais que atravessam 

áreas de florestas e unidades de conservação.  

 O relator da matéria também é o nobre 

Deputado Padre Honório, a quem concedo a palavra.  

 

 O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Teremos 

que nos aprofundar um pouco mais neste projeto, 

Senhor Deputado.  

 

  O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 

Também acho.  
 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Projeto de 

Lei n.º 336/2015, de autoria do Senhor Deputado Sergio 

Majeski, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 

implantação de ecodutos e a instalação de cercas 

direcionais que possibilitem a preservação e a proteção 

da fauna, por meio da sua transposição segura, sob ou 

sobre as estradas, rodovias e ferrovias, de 

responsabilidade do Poder Público, e as a serem 

outorgadas, que atravessam áreas de florestas e 

unidades de conservação do estado do Espírito Santo. 

A matéria foi protocolada em 12 de agosto de 

2015, lida no Expediente da sessão ordinária do dia 17 

do mesmo mês, e publicada no DPL, Diário do Poder 

Legislativo, no dia 24 de agosto de 2015.  

Após juntado o parecer técnico-jurídico, a 

proposta foi encaminhada à douta Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação para 

efeito de análise de sua constitucionalidade, legalidade, 

juridicidade e boa técnica legislativa. Essa comissão, 

recebeu o Parecer n.º 411, pela constitucionalidade, 
juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa, com a 

adoção das emendas modificativas.  

Seguidamente a essa comissão, para o bem-

estar dos animais são violentados e mortos nessas 

rodovias, o parecer desta Comissão, ao projeto de lei de 

autoria do excelentíssimo Deputado Sergio Majeski, é 

pela aprovação, com a adoção da emenda modificativa 

apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, 

Serviço Público e Redação.  

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - Em 

discussão o parecer. (Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação. 

 Acredito que o Senhor Deputado Sergio 

Majeski votará pela aprovação, mas é bom perguntar.  

  

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - É bom 

perguntar, porque, aqui, temos visto, às vezes, as coisas 

mudarem! 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Ultimamente as pessoas, às vezes, assinam documento e 

dizem que não assinaram. 

  

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - Lá no 

plenário, de vez em quando, vemos os autores votando 

contra o próprio projeto.  

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Como vota o Senhor Deputado Sergio Majeski? 

 

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

relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - A 

Presidência acompanha o voto do relator. 

Parecer aprovado à unanimidade. 

Gostaria de registar e parabenizar o Senhor 

Deputado Sergio Majeski por essa iniciativa. Tem um 

alcance, sem sombra de dúvida, bastante significativa. 

Ele já vinha conversando conosco sobre este projeto há 

um bom tempo. Espero que a tramitação deste projeto 

em outras comissões seja a mais rápida possível para 

podermos levá-lo para a Assembleia e termos a 

oportunidade de votá-lo. Com certeza, quem ganhará 

com isso, certamente, é o povo capixaba. Bela 

iniciativa, Senhor Deputado Sergio Majeski.  

Projeto de Lei n.º 228/2015, de autoria do 

Senhor Deputado Marcos Bruno, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade de manutenção do Código Estadual de 

Defesa dos Animais para consulta em lojas de produtos 

veterinários. O relator é o Senhor Deputado Sergio 

Majeski, a quem passo a palavra. 

 

 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - Passo 

a relatar o Projeto de Lei n.º 228/2015, que dispõe sobre 

a obrigatoriedade de manutenção do Código Estadual de 

Defesa dos Animais para consulta em lojas de produtos 

veterinários. 

 Se nas lojas e supermercados tem que haver o 

Código do Consumidor, nada mais justo que nas lojas 

que vendem para os animais, que os seus donos leiam, 

ou talvez os próprios animais, que hoje são bem 
inteligentes também.  

 Relatamos pela aprovação do projeto. 
 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - Em 

discussão o parecer. (Pausa) 

 Encerrada. 
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 Em votação. 

 Como vota o Senhor Deputado? 

  

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Com o 

relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - A 

Presidência acompanha o voto do relator. 

 Aprovado o parecer à unanimidade. 

 

Projeto de Lei n.º 328/2015, de autoria da 

Senhora Deputada Luzia Toledo, que proíbe a 

comercialização direta ao consumidor e a exposição de 

carne previamente moída e da outras providências. O 

relator é o Senhor Deputado Sergio Majeski, a quem 

passo a palavra.  

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) -  Então, 

o projeto da Deputada, que proíbe a comercialização 

direta ao consumidor e a exposição de carne 

previamente moída e dá outras providências, é uma 

preocupação com a saúde pública e nós também 

relatamos pela aprovação do projeto. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - Em 

discussão o parecer. (Pausa)  

 Encerrada.  

 Em votação.  

 Como vota o Senhor Deputado Padre Honório? 

 

 O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Pela 

aprovação. 

   

 O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - A 

Presidência acompanha o voto do relator.  

 Aprovado o parecer à unanimidade. 

 

 Projeto de Lei n.º 331/2015, de autoria da 

Deputada Eliana Dadalto, declara como patrimônio 

cultural do Estado do Espírito Santo o instrumento 

musical Concertina. 

 O relator dessa matéria é o Deputado Sergio 

Majeski, que entende tudo de música. 

 

 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - De 

concertina principalmente. Cresci ouvindo concertina. 

Em Santa Maria de Jetibá, de vez em quando, há 

festival de concertina, um instrumento muito usado nos 

casamentos pomeranos. É um instrumento relativamente 

pouco conhecido. As pessoas conhecem mais o 

acordeão, mas a concertina é um instrumento muito 

bacana, muito utilizado no Estado do Espírito Santo, na 

região de Santa Maria de Jetibá, na região de Domingos 

Martins, de Santa Teresa, de Linhares. Enfim, há muitos 

tocadores de concertina pelo estado afora. É um 

instrumento muito bacana. 

 A Deputada Eliana Dadalto está de parabéns 

pela ideia e relatamos obviamente pela aprovação do 
seu projeto. 
 

  O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - Está 

vendo, Deputado, quando designamos essa matéria para 

o Sergio Majeski relatar era justamente pelo farto 

conhecimento que ele tem sobre concertina. 

 

 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - Soma 

ainda um complemento sobre a minha história com a 

concertina ao fato de que só tenho um irmão e, quando 

éramos crianças, meu pai chegou a comprar uma 

concertina na esperança de que aprendêssemos a tocar, 

mas não deu não. 

  

 O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - Não 

deu certo, não? 

 

 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - Não, 

não deu muito certo. 

  

 O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - Em 

discussão o parecer. (Pausa)  

 Encerrada.  

 Em votação.  

 Como votam os Senhores Deputados? 

 

 O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Pela 

aprovação, até porque o Deputado Sergio Majeski já 

participou da Sinfônica de Santa Maria de Jetibá, com 

concertina. 

   

 O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - A 

Presidência acompanha o voto do relator.  

 Aprovado o parecer à unanimidade. 

 

 Projeto de Lei n.º 48/2015, de autoria da 

Deputada Luzia Toledo, regula a distribuição de sacolas 

plásticas biodegradáveis, oxi-biodegradáveis e 

recicladas para acondicionamento de mercadorias 

fornecidas por estabelecimentos comerciais. O relator 

dessa matéria é o Deputado Dary Pagung. Pela ausência 

do Deputado Dary Pagung, peço ao nobre Deputado 

Padre Honório que faça a relatoria do projeto. 

 

 O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - O 

Deputado Dary Pagung faz o relato pela aprovação do 

Projeto de Lei n.º 48/2015, da Deputada Luzia Toledo, 

pela aprovação. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - Em 

discussão o parecer. (Pausa)  

 Encerrada.  

 Em votação.  

 Como vota o Senhor Deputado Sergio Majeski? 

 

 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - Pela 

aprovação.  

  

 O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - A 

Presidência acompanha o voto do relator.  

 Aprovado o parecer à unanimidade. 
 

 Projeto de Lei n.º 332/2015, de autoria do 

Deputado Sandro Locutor, proíbe a utilização de 
veículos particulares cadastrados em aplicativos para o 

transporte remunerado de pessoas e dá outras 

providências. 

 O relator dessa matéria também é o Deputado 

Dary Pagung. Solicito ao Deputado Padre Honório para 

relatar essa matéria.  
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 O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Projeto de 

Lei n.º 332/2015, do Deputado Sandro Locutor, como já 

foi dito, proíbe a particulares cadastrados em aplicativos 

para o transporte remunerado de pessoas e dá outras 

providências. 

 O relatório do Deputado Dary Pagung é pela 

aprovação do projeto. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Senhor Deputado Padre Honório, fui avisado que, como 

o parecer do Projeto de Lei n.º 48/2015 é do Senhor 

Deputado Dary Pagung, eu precisaria colher seu 

posicionamento. O projeto é de autoria da Senhora 

Deputada Luzia Toledo, que regulamenta distribuição 

de sacolas. Acabamos de aprova-lo. 

 Como vota o Senhor Deputado? 

 

 O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Com o 

relator. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Agora vamos para o Projeto de Lei n.º 332/2015, cujo 

relator também é o Senhor Deputado Dary Pagung, que 

é pela sua aprovação. 

 Em discussão o parecer. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 
O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Com o 

relator.  

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - Contra 

o relator.  

Acho que é uma situação que precisa, sim, ser 

regulamentada, mas não pode ser proibida. A evolução 

precisa existir, isso precisa de regulamentação, na 

Grande Vitória só contamos com dois tipos de 

transporte: ônibus e táxi. Ponto. Acabou. Em muitos 

lugares da Grande Vitória, dependendo de onde a 

pessoa estiver, à noite, não se pode beber e dirigir, os 

táxis não vão, mesmo que chame pelo aplicativo. 

É uma coisa que, para a região metropolitana, 

pela escassez de transporte público que temos, é algo 

que precisa ser pensado de outra forma, regulamentado, 

mas sou contra a proibição dessa forma. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Acompanho o voto do relator, pela aprovação.  

Portanto, aprovado o parecer ao Projeto de Lei 

n.º 332/2015, contra um voto. O voto do Senhor 

Deputado Dary Pagung não conta porque não está 

presente, mesmo dando parecer favorável, não é isso? 

O relator do Projeto de Lei n.º 343/2015, de 

autoria do Senhor Deputado Euclério Sampaio, que 

institui a meia-entrada para jornalistas e radialistas em 

estabelecimentos públicos ou privados de 

entretenimento no Estado do Espírito Santo, é o Senhor 
Deputado Dary Pagung. Como S. Ex.ª não está presente, 

concedo a palavra ao Senhor Deputado Sergio Majeski 

para relatar a matéria. 
 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - O 

relatório da comissão feito para o Senhor Deputado 

Dary Pagung é pela aprovação do projeto. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - Em 

discussão o parecer. (Pausa) 

Encerrada. 

Em votação. 

Como vota o Senhor Deputado Sergio Majeski?  

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - Vou 

votar contra. Ele diz que a questão de conceder meia-

entrada a jornalistas e radialistas é para que tenham 

acesso facilitado aos eventos para divulgação. Ele 

termina dizendo: Logo, não restam dúvidas que este 

projeto de lei em foco, ao incentivar a presença de 
jornalistas e radialistas em eventos culturais do nosso 

Estado, tem o intuito de contribuir com a divulgação, 
socialização da cultura... 

Só que, em eventos culturais, jornalistas e 

radialistas são credenciados para participar. Isso, para 

mim, é paradoxal. Uma coisa é ir para trabalhar; se vou 

para trabalhar, para fazer a divulgação, para escrever 

um texto, para cobrir, já entro credenciado; se vou e 

pagarei meia-entrada, significa que vou para me 

divertir, não para trabalhar. 

Sinceramente, não vi a lógica desse projeto. 

Então, voto contra o parecer do relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES -PT) - Quem 

é o relator desse projeto é o Senhor Deputado Dary 

Pagung e o seu  relatório é pela aprovação. Na leitura... 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - Não, 

eu disse, fiz a leitura do relatório dele. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES -PT) - 
Certo. A posição, o voto do Senhor Deputado Sergio 

Majeski é contrário ao parecer, não é isso? 

Como vota o Senhor Deputado Padre Honório? 

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Também 

entendo que meia só poderia ser concedida a estudantes 

ou a alguma coisa especial. Mas, não tenho 

conhecimento do conteúdo e das explicações do 

relatório do Senhor Deputado Dary Pagung. Votarei 

com o relator para que a matéria possa tramitar 

normalmente. 
 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Também acompanho o relator, o Senhor Deputado Dary 

Pagung, até para dar condição ao nobre Deputado 

Euclério Sampaio de poder discutir e debater mais um 

pouco esse projeto. Acho que pode ser encaminhado 

dessa forma até porque este projeto será apreciado no 

Plenário. 

Coloco a matéria em discussão. 

Não havendo quem queira discuti-lo, em 

votação. Todos já votaram, não é? Estou falando de 

novo. Foi aprovado por dois votos contra um. 
O Projeto de Resolução n.º 43/2015, Senhor 

Deputado Padre Honório, de minha autoria, institui a 

comenda Zacimba Gaba. 

Pedirei ao nobre Deputado Padre Honório que 

presida temporariamente esta comissão porque eu sou o 

autor do projeto. Pode ser, Senhor Deputado Padre 
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Honório? 
 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE HONÓRIO 
- PT) - Pode ser. O Projeto de Resolução n.º 43/2015, 

do excelentíssimo Deputado Estadual Nunes, institui a 

comenda do mérito legislativo Zacimba Gaba a ser 

concedida às personalidades que se destacam na luta em 

defesa da raça negra. 

Pedimos ao Senhor Deputado Sergio Majeski 

que emita o seu parecer. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - O 

projeto do Senhor Deputado Nunes institui essa 

comenda para personalidades que se destacaram na luta 

em defesa da raça negra. É um projeto importante, 

dentro dessa questão da luta também contra o racismo. 

Relatamos pela aprovação do mesmo. 

 

O SR. NUNES - (PT) - Obrigado, Senhor 

Deputado Sergio Majeski. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE HONÓRIO 

- PT) - O Senhor Deputado Sergio Majeski já relatou 

pela aprovação. Também estou com o relator, pela 

aprovação. 

Gostaria de perguntar ao Senhor Deputado 

Nunes se já decidiu se votará pela aprovação. 

 

O SR. NUNES - (PT) - Claro. Acompanho o 

relatório do Senhor Deputado Sergio Majeski. Voto pela 

aprovação. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE HONÓRIO 

- PT) - Voto pela aprovação. Aprovado o parecer por 

unanimidade. Devolvo a presidência da comissão ao 

Senhor Deputado Nunes. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES -PT) - 
Obrigado, Senhor Deputado Padre Hon. Retorno à 

presidência. 

Projeto de Resolução n.º 148/2015, de autoria 

do Senhor Deputado Amaro Neto, altera o parágrafo 2.º 

do art.8.º da Lei n.º 9.871 de 9 de julho de 2012 que 

regula o acesso às informações previsto no inciso II do 

parágrafo 4.º do art.32 da Constituição do Estado do 

Espírito Santo. 

O relator desta matéria é o Senhor Deputado 

Marcos Bruno. Gostaria que o Senhor Deputado Sergio 

Majeski, por gentileza, lesse o parecer do Senhor 

Deputado Marcos Bruno.  

 

O SR. SÉRGIO MAJESKI - (PSDB) - O 

Projeto de Resolução n.º 148/2015, de autoria do 

Senhor Deputado Amaro Neto, regula o acesso à 

informação previsto no inciso II do § 4º do artigo 32 da 

Constituição Estadual.  

Nós, diante da questão de facilitar o acesso às 

informações, relatamos pela aprovação do mencionado 
projeto. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - O 

relatório do Senhor Deputado Marcos Bruno é pela 

aprovação da matéria. 

Em discussão o parecer. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados? 

 

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

relator. 

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Com o 

relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - A 

Presidência acompanha o voto do relator. 

O parecer foi aprovado à unanimidade. 

Antes de encerrar a presente reunião gostaria de 

verificar se algum deputado deseja fazer uso da palavra. 

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Peço a palavra.  

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado Padre Honório. 

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Senhor 

Presidente e senhores membros da Comissão de 

Cidadania, apenas faço um encaminhamento a esta 

Comissão porque temos no bairro Barcelona uma 

situação extremamente complicada com os moradores 

daquele bairro na associação. Eles estão há trinta anos 

naquela região e estão sofrendo ameaças, alguns 

moradores estão até sendo presos em função de utilizar 

um terreno que já usam há trinta anos. 

Gostaria de pedir a esta Comissão que fizesse 

um levantamento minucioso e convocasse nesta 

Comissão o pessoal da regularização fundiária, que 

convocasse a Ceturb, a Idurb, e também representantes 

do município de Serra para que pudéssemos encaminhar 

essa questão porque essas pessoas diariamente são 

ameaçadas pelos fiscais. 

O segundo ponto: que fosse encaminhada uma 

comissão desta Comissão às casas de tratamento de 

pessoas idosas para que seja verificado como está sendo 

o tratamento, a liberdade de culto nessas casas, o 

acolhimento dessas pessoas, enfim, a questão da 

infraestrutura; que pudéssemos buscar informações 

detalhadas sobre todas as casas de acolhimento de 

idosos do Estado do Espírito Santo. 

O terceiro ponto é até mesmo ligado à questão 

da educação, mas principalmente aos alunos e aos pais 

dos alunos autistas. Está havendo uma falta de respeito 

muito grande praticamente em todo o Estado, pois os 

municípios e mesmo o Estado não oferecem condições 

para esses meninos e as mães estão  vivendo momentos 

de desespero. Tenho acompanhado em diversos lugares 

e as mães não sabem mais o que fazer. Vão à prefeitura, 

que muitas vezes não atende; a Sedu também não 

encaminha. O Estado não está preocupado e são seres 

humanos, são pessoas que estão sofrendo muito.  

Gostaria que esta Comissão não trouxesse aqui 

apenas pessoas para falar sobre isso, mas pessoas 

responsáveis no Estado para que essa matéria fosse mais 

discutida, mais aprofundada nesta Comissão. 
 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Obrigado, Senhor Deputado Padre Honório. 
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Aproveito também e solicitar a aprovação dos 

nobres Senhores Deputados para um convite ao 

secretário de Saúde do nosso Estado para que na 

próxima terça-feira S. Ex.ª pudesse estar conosco para 

falar de algo que tem preocupado muito todo o povo, 

não só o povo capixaba, mas também todo o povo 

brasileiro que é com relação à zika. É uma preocupação. 

É bom que o governo, por meio do secretário de Saúde, 

fale para a sociedade o que o governo tem feito. No 

último sábado tivemos uma campanha nacional que 

mobilizou milhares de pessoas no nosso Estado. Mas é 

importante dizer qual é o desdobramento de toda essa 

ação no nosso Estado. 

 Portanto gostaríamos de aprovar o convite do 

secretário Ricardo, para que ele viesse aqui falar um 

pouquinho sobre este tema, que é muito preocupante 

para todos nós.  

Então, gostaríamos de ver se o Deputado 

aprova essa solicitação do convite. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 

Aprovado. 

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Senhor 

Deputado Nunes, gostaria que ele viesse falar não só 

sobre zika. 

O que estamos vendo? Por exemplo, esta 

questão das cooperativas, OS, eles estão levando em 

consideração tudo, menos o paciente. Tenho percebido, 

por exemplo, em São Mateus, pessoas que ficam lá 

totalmente desprovidas de atendimento.  

Outro dia, liguei para a diretora. Ela não tinha 

uma posição. Liguei para a cooperativa. A cooperativa 

critica e o paciente fica lá sofrendo.  

Então, ele tem que vir falar também sobre esta 

questão. Ele tem que vir falar também sobre esta 

questão do acesso às vagas na UTI. Temos tanta gente 

morrendo. Na semana passada, corremos atrás de uma 

vaga de um paciente que estava em Linhares durante 

um mês e o paciente veio a óbito. 

A outra questão: a insensibilidade em relação 

às pessoas que estão nos IMLs. É muita coisa que 

envolve esta questão da saúde e que ele precisaria  vir a 

esta Comissão, não apenas para explicar, mas para fazer 

alguns encaminhamentos. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) -  

Obrigado, Senhor Deputado. 

Queria só ratificar. O pessoal da Comissão me 

disse do projeto de que o Senhor Deputado Dary 

Pagung foi relator. Ele votou a sua relatoria pela 

aprovação, mas, como ele não está aqui, quem acabou 

relatando foi o Senhor Deputado Sergio Majeski.  

Tenho uma leitura diferente. Queria dizer que 

sou a favor do projeto de lei. Portanto, se o parecer do 

Senhor Deputado Sergio Majeski é contra, voto a favor, 

da mesma forma que o Senhor Deputado Padre 

Honório. Então, sou a favor do projeto de lei e contra o 
parecer do Senhor Deputado Sergio Majeski. 
 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - Só 

gostaria que fosse trocado, Senhor Presidente Nunes. 

No caso do secretário de Educação, em vez de convite, 

que fosse convocação, porque se for convite ele não 

virá. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) -  
Penso que se for convocatória, temos que aprovar isso 

no Plenário da Assembleia Legislativa, como foi feito 

na última vez. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - Vamos 

pedir, em regime de urgência, e vamos aprovar lá, 

porque senão ele não vem. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) -  
Convite nós mesmos podemos fazer. Agora se for 

convocatória, tem que aprovar no Plenário. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - Vamos 

pedir em regime de urgência e vamos aprovar lá. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) -  
Então está bom. 

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 14h37min. 

 

_____________________________________________ 

 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA 

E DOS DIREITOS HUMANOS. SEGUNDA 

REUNIÃO ORDINÁRIA, DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 23 

DE FEVEREIRO DE 2016. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Havendo número legal, invocando a proteção de Deus 

declaro abertos os trabalhos da Comissão de Defesa da 

Cidadania.  

Saúdo os Senhores Deputados Padre Honório e 

Sergio Majeski, o público presente, os servidores desta 

Casa, em especial os que compõem esta Comissão, e 

também os que nos assistem pela TV Ales. Boa-tarde a 

todos!  

Hoje receberemos um convidado da Secretaria 

de Saúde. Por esse motivo, suspenderei a leitura da ata 

da última reunião.  

Solicito ao senhor secretário que proceda à 

leitura do Expediente.  

 

O SR. SECRETÁRIO lê:  

 

EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 
 

OFÍCIO N.° 015/2016, do Gabinete do Excelentíssimo 

Senhor Deputado Marcos Bruno justificando sua 

ausência na reunião ordinária realizada em 16 de 

fevereiro de 2016.   

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - À 
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Secretaria da comissão para incluir no relatório de 

frequência mensal.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 160031/2016, 
do senhor Eraldo Gramlich, solicitando providências 

quanto à construção de uma rodovia ligando a Rodosol 

ao Xuri, devido ao fluxo de veículos na região.  

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Ciente. À Secretaria da comissão para as devidas 

providências.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

OFICIO N.º 0015/2016, do Ministério Público do 

Estado do Espírito Santo. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - Em 

resposta aos Ofícios n.
os

 489/2015 e 490/2015, desta 

Comissão, sobre supostas agressões sofridas pelo 

senhor Carlos Marcos Cruz Reis. A Promotoria 

concluiu que não há nos autos provas de materialidade 

de infração penal e não consta nenhum lastro probatório 

que confirme a suposta tortura. Diante do exposto, dê 

ciência à parte interessada e arquive-se.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

REPRESENTAÇÃO feita pelo senhor Luiz Antônio 

Monteiro, membro da Direção Certa, informando que 

protocolou no Ministério Público a solicitação do 

reativamento das frotas de ônibus desativadas no 

período de recesso escolar que gerou a demissão de 

inúmeros funcionários, superlotação dos ônibus, ficando 

assim prejudicado o serviço público de transporte.  

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Ciente. À Secretaria da comissão para as devidas 

providências.  

  Registro a presença dos Senhores Deputados 

Dary Pagung e Marcos Bruno.  

Continua a leitura do Expediente. 

 
 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

OFÍCIO N.º 07/2016, da CUT solicitando audiência 

pública em comemoração ao Dia Internacional da 

Mulher, a realizar-se no dia 09 de março do corrente, às 

15h, no plenário Dirceu Cardoso.  

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

 

Projeto de Lei n.º 15/2015 

Autor: Doutor Rafael Favatto  

Ementa: Dispõe sobre o teor do aviso de que trata o art. 

19-J, da Lei Federal n.º 8.080, de 19 de setembro de 

1990. 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 

Designo relator da matéria o excelentíssimo Senhor 

Deputado Sergio Majeski.  

Continua a leitura do Expediente: 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

 Projeto de Lei n.º 43/2015 
 Autor: Deputado Gilsinho Lopes 

Ementa: Dispõe sobre a responsabilidade pela 

elevação, sem justa causa, do preço de serviços aos 

consumidores. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 

Designo relator o senhor Deputado Dary Pagung, por 

conta do grande alcance que tem esse projeto do 

Deputado Gilsinho Lopes.  

 Continua a leitura do Expediente. 

 O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

Emenda - 01/2015 do Excelentíssimo Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes ao Projeto de Lei n.º 50/2015. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Designo relator o senhor Deputado Padre Honório. 

 Continua a leitura do Expediente. 

  
 O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

 Projeto de Lei n.º 160/2015 
 Autor: Deputado Sergio Majeski 

Ementa: Dispõe sobre a criação de cadastro com 

informações sobre as pessoas com deficiência no estado 

e apresenta os objetivos. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 

Designo relator o senhor Deputado Padre Honório. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

 O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

 Projeto de Lei n.º 199/2015 
 Autora: Deputada Raquel Lessa 

Ementa: Dispõe sobre a reserva de vagas de trabalho 

destinadas a mulheres vítimas de violência doméstica 

nas empresas prestadoras de serviços ao Poder Público 

Estadual. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 

Avoco a matéria para relatar. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

 O SR. SECRETÁRIO lê: 

 
 

 Projeto de Lei n.º 313/2015 
 Autor: Deputado Bruno Lamas. 

Ementa: Institui o pagamento de meia entrada em 

espetáculos teatrais e musicais, exposições de arte, 

exibições cinematográficas e demais manifestações 

culturais e ou esportivas aos doadores de medula óssea. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Designo relator o Senhor Deputado Dary Pagung. 

 Continua a leitura do Expediente. 
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 O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

 Projeto de Lei n.º 393/2015 
 Autor: Deputado Da Vitória 

Ementa: Institui no calendário oficial do Governo do 

Estado o Dia Estadual do Notário e Registrador no 

estado do Espírito Santo. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 

Designo relator o Senhor Deputado Padre Honório. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

 Projeto de Lei n.º 396/2015 
 Autor: Deputado Amaro Neto  

Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade de as agências 

bancárias disponibilizarem um funcionário exclusivo 

para atendimento aos idosos e deficientes nos caixas de 

autoatendimento e dá outras providências. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Designo relator o Senhor Deputado Sergio Majeski. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

 O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

 Projeto de Lei n.º 418/2015 
 Autor: Deputado Euclério Sampaio. 

Ementa: Acrescenta o art. 6.º e parágrafo único na Lei 

10.387/2015 e obriga os postos de combustíveis a 

informarem se a gasolina comercializada é formulada 

ou refinada. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Designo relator o nobre Deputado Marcos Bruno. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

 O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

 Projeto de Lei n.º 58/2015 
 Autor: Mesa Diretora. 

Ementa: Institui a comenda Paulo Roberto Amorim, a 

ser concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo aos cidadãos que de algum modo tenham 

contribuído com a pesca esportiva no estado. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 

Designo relator o nobre Deputado Marcos Bruno. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

 O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 
 

Projeto de Lei n.º 198/2015 - Análise de Mérito  
Autor: Deputado Cacau Lorenzoni  

Ementa: Garante o direito de o consumidor ser 

ressarcido em caso de roubo, arrombamento ou 

qualquer outra avaria em seu veículo que estiver     

estacionado em estacionamento pago. 

Relator: Deputado Dary Pagung  

Entrada na Comissão: 05/02/2016 

Prazo do Relator: 01/03/2016 

Prazo da Comissão: 08/03/2016 

 

Projeto de Lei n.º 226/2015 - Análise de Mérito  
Autor: Deputado Cacau Lorenzoni  

Ementa: Garante reinstituição ao consumidor que tiver 

o serviço de internet doméstica interrompido sem prévio 

aviso. 

Relator: Deputado Nunes 

Entrada na Comissão: 08/12/2015 

Prazo do Relator: 01/03/2016 

Prazo da Comissão: 08/03/2016 

 

Projeto de Lei n.º 255/2015 - Análise de Mérito  
Autor: Deputado Gilsinho Lopes  

Ementa: Estabelece a modernização do Disque 

Denúncia por meio de novas tecnologias. 

Relator: Deputado marcos Bruno 

Entrada na Comissão: 08/12/2015 

Prazo do Relator: 01/03/2016 

Prazo da Comissão: 08/03/2016 
 

Projeto de Lei n.º 377 - Análise de Mérito  
Autor: Deputado Doutor Hércules  

Ementa: Dispõe sobre fixação de cartaz, ou placa, em 

revendedoras e concessionárias de veículos 

automotores, informando as isenções concedidas às 

pessoas com deficiência e moléstias graves e dá outras 

providências. 

Relator: Deputado Padre Honório 

Entrada na Comissão: 24/11/2015 

Prazo do Relator: 01/03/2016 

Prazo da Comissão: 08/03/2016 
 

Projeto de Lei n.º 395 - Análise de Mérito  
Autor: Deputado Rafael Favatto  

Ementa: Obriga os estabelecimentos comerciais 

divulgarem a relação das empresas credenciadas para 

prestação de assistência técnica e dá outras 

providências. 

Relator: Deputado Sergio Majeski 

Entrada na Comissão: 08/12/2015 

Prazo do Relator: 01/03/2016 

Prazo da Comissão: 08/03/2016 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

Não houve no período. 
 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - Na 

Ordem do Dia temos somente o Projeto de Lei n.º 

384/2015, de autoria do Deputado Sandro Locutor, que 

altera o art. 2.º da lei n.º 8.866, de 14 de maio de 2008, 

que torna obrigatório o fornecimento, por escrito, das 

razões do indeferimento de crédito ou aceitação de 

título de crédito ao consumidor por parte dos 

estabelecimentos comerciais ou financeiros 

estabelecidos no estado do Espírito Santo. 

O relator é o nobre Deputado Sergio Majeski, a 

quem concedo a palavra. 

Antes, agradeço a presença da companheira 

Gilsa Aparecida Pimenta Rodrigues. Obrigado por ter 
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vindo. Na reunião passada, solicitamos que uma pessoa 

da Secretaria de Saúde estivesse conosco para falar um 

pouquinho de um tema tão importante para a sociedade 

capixaba. Desde já agradecemos sua presença. 

 

A SR.ª GILSA APARECIDA PIMENTA 

RODRIGUES - Agradeço o convite. Peço desculpas 

pelo atraso, mas o meu trabalho na Secretaria está 

hercúleo. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Tranquilo, depois conversaremos um pouquinho. 

Por gentileza, Deputado . 

 

 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - O 

Projeto de Lei n.º 384/2015, do Senhor Deputado 

Sandro Locutor, tem uma emenda modificativa 

apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. 

Observamos a intenção do Senhor Deputado Sandro 

Locutor de tornar obrigatório o fornecimento, por 

escrito, das razões do indeferimento de crédito ou 

aceitação de título de crédito ao consumidor por parte 

dos estabelecimentos comerciais ou financeiros 

estabelecidos no Estado do Espírito Santo. 

 O projeto é muito justo, de interesse da 

sociedade, da maioria dos cidadãos, uma vez que, às 

vezes, algum cidadão tem o crédito negado sem ter uma 

causa específica ou com justificativa. Dessa forma, 

então, relatamos pela aprovação do projeto do nobre 

Senhor Deputado Sandro Locutor. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Obrigado, Senhor Deputado Sergio Majeski. 

 Em discussão o parecer. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 

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

relator. 

 
O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Com o 

relator. 

 

O SR. MARCOS BRUNO - (REDE) - Com o 

relator. 
 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - Também 

acompanho o voto do relator.  

Portanto, aprovado o parecer à unanimidade. 

Antes de ouvir a nossa convidada, Gilsa 

Aparecida Pimenta Rodrigues, gerente em Vigilância da 

Secretaria de Saúde, passaremos aos Senhores 

Deputados Dary Pagung e Marcos Bruno um relatório 

das nossas atividades da comissão, do ano de 2015. 

Já passamos o relatório aos Senhores 

Deputados Padre Honório e Sergio Majeski na nossa 

última reunião, mas agora estamos passando aos outros 
dois companheiros. É uma síntese de todas as atividades 

durante o primeiro ano de mandato desta comissão. 

Acredito que é um material de grande relevância, até 

porque todo o nosso trabalho está registrado nesse 

documento. 

Já havia parabenizado nossa comissão, 

principalmente nossos servidores, em especial nosso 

supervisor, que elaboraram esse documento que será de 

grande valia. Está registrado. Passo esse documento às 

mãos desses dois companheiros, que fazem parte desta 

comissão. 

Queria fazer um pequeno relato sobre o tema. 

Já há alguns meses o Brasil enfrenta uma epidemia do 

vírus da zika, transmitido pelo Aedes aegypti, mosquito 

que também é transmissor de outras doenças como febre 

amarela, dengue e febre chikungunya. 

O Aedes aegypti foi erradicado no país em 

1955, reintroduzido anos depois. A partir da década de 

80, o mesmo mosquito reaparece como agente 

transmissor de mais uma doença, a dengue, que 

preocupa os agentes de saúde do nosso país até os dias 

de hoje. 

No entanto, o maior alerta deste momento tem 

de ser dado com relação à infestação e aos outros danos 

com potencial irreversível causados pelo Zika Vírus, 

que ainda desafia o mundo quanto ao alcance de seus 

malefícios à saúde. 

O Zika Vírus começou a circular no Brasil em 

2014, mas só teve os primeiros registros feitos pelo 

Ministério da Saúde em maio de 2015, que contava com 

poucas informações sobre a doença e, sobretudo, seu 

potencial ofensivo. 

Porém, no dia 28 de novembro, o Ministério da 

Saúde confirmou a possível associação entre a 

contaminação de gestante pelo vírus e a incidência da 

microcefalia que é uma má formação irreversível do 

cérebro dos bebês, também associado aos danos mentais, 

visuais e auditivos. 

De acordo com levantamento feito pelo 

Ministério da Saúde, cinco mil, duzentos e oitenta casos 

foram notificados como suspeita de microcefalia no 

país, com quinhentos e oito casos confirmados. Esses 

casos ocorrem em duzentos e três municípios 

localizados em treze estados: Alagoas, Bahia, Ceará, 

Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, 

Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio 

de Janeiro e Rio Grande do Sul. 

Já o levantamento feito pela Secretaria do 

Estado da Saúde do Espírito Santo registrou mil, cento e 

vinte e dois casos suspeitos de infecção pelo Zika Vírus; 

de quarenta casos de microcefalia, sendo dez 

confirmados em laboratórios. Entre os casos 

confirmados do Zika Vírus, oito estão em Vitória, um 

em Vila Velha, e um em Cariacica. 

Gostaríamos, a partir do levantamento que 

conseguimos extrair de matérias e também de pesquisas, 

ouvir algumas informações da companheira Gilsa. O 

que de fato essa doença tem causado de tanta 

preocupação a toda a população, não só à população 

capixaba, mas também a população em geral?  

Recentemente tivemos uma mobilização no 

país todo, se não me engano sábado retrasado, dia 13. 

Uma campanha muito forte, que envolveu quase todos 

os municípios de nossa Federação. E o Espírito Santo 

também esteve atuante com relação ao combate a essa 

nova doença que está se espalhando em nosso país. 

Portanto, gostaríamos de passar a palavra para a 

companheira Gilsa Aparecida Pimenta Rodrigues, 

gerente de Vigilância em Saúde. 

A SR.ª GILSA APARECIDA PIMENTA 
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RODRIGUES - Boa-tarde a todos. Quero agradecer o 

convite e a oportunidade de falar sobre esse tema. Pelo 

que ouvi, é também uma preocupação desta Casa.  

Dificilmente encontramos tempo e jeito de 

trabalhar com outra coisa na Secretaria de Saúde, no 

momento, porque esse tema nos consome. Não é um 

tema novo só para Vitória, para o Estado do Espírito 

Santo, para o Brasil. É um tema novo para o mundo. 

Vocês devem estar acompanhando as notícias. 

 Quando começaram os casos de microcefalia 

em Pernambuco, as pessoas não acreditavam direito. 

Tenho trinta e dois anos de trabalho no Governo do 

Estado e ano que vem é o meu ano de aposentadoria. 

Digo que já tenho o crédito de chegar ao gabinete do 

secretário e dizer para ele que a situação é essa e é de 

extrema gravidade.  

Como não sou uma menina, como muita gente 

me conhece e sabe que não estou brincando, então 

acreditaram imediatamente nas informações que 

tínhamos. Em relação ao restante do país, 

principalmente a Região Nordeste que estava 

apresentando grandes números, tínhamos números 

pequenos. Poucos casos de zika notificados, algum caso 

ou outro de microcefalia na gestação, mas ainda não 

tinha nascido bebê com microcefalia, mas pude, com a 

minha equipe, alertar o meu secretário de Estado da 

Saúde e dizer: a situação é grave! Ela não tem motivo 
algum de não chegar ao Espírito Santo! Por que não 

chegaria? 

 Trouxe os números para atualizar V. Ex.
as

 - são 

números atualizados hoje, fazemos isso diariamente. 

Mas gostaria também de aproveitar a oportunidade e 

mostrar para V. Ex.
as

 que reproduzimos este material 

que mostro amplamente. Este material traz no verso 

informações sobre a possibilidade de as famílias 

fazerem um checklist uma vez por semana, e há ainda a 

possibilidade, de neste mesmo folder, as famílias 

fazerem isso durante dez semanas consecutivas, porque, 

à direita, o papel tem um quadrinho em branco onde a 

família pode escrever a data. Então, hoje é dia 23, 

seleciono a terça-feira e farei isso em todas as terças-

feiras.  

Por que isso? Porque o ciclo do mosquito se 

concretiza, entre a fêmea botar um ovo e o produto 

daquele ovo sair voando, em média, de oito a dez dias. 

A conta é fácil de entender: se eu fizer isso a cada sete 

dias rigorosamente, estarei sempre impedindo esse 

mosquito de nascer. É esse o nosso maior problema, 

porque as pessoas confiam muito no inseticida, mas o 

inseticida é para matar mosquito adulto, mas quando ele 

está adulto está passível de picar as pessoas e transmitir 

as doenças. Precisamos convencer as pessoas que o 

nosso maior papel é impedir o nascimento.  

Para entenderem o porquê do tamanho da 

preocupação também, e não tem jeito de falar de zika 

sem falar de dengue, já que as duas caminham juntas, 

são transmitidas pelo mesmo mosquito. Não tenho na 

apresentação informações sobre a chikungunya porque 
não temos nenhum caso confirmado no Espírito Santo 

ainda. 

Em 2014, tivemos vinte e cinco mil casos no 

ano inteiro, com vinte e dois óbitos confirmados; em 

2015, tivemos quarenta e quatro mil e noventa e nove 

casos, com trinta óbitos confirmados; em 2016, de 03 de 

janeiro a 13 de fevereiro - porque fecharemos a semana 

passada na quinta-feira - tive treze mil, novecentos e 

setenta casos de dengue, e não tenho nenhum óbito 

confirmado, mas tenho quinze óbitos sob investigação. 

Não está na estatística o rapaz de vinte e dois anos, de 

Cariacica, que morreu. 

A palavra que vou usar é: assustador. Hoje 

estavam em minhas mãos as fichas de notificação de 

óbito de um rapaz de vinte e dois e de uma moça de 

Cachoeiro de Itapemirim na casa dos trinta anos. Estão 

morrendo pessoas jovens. O primeiro óbito do ano 

passado, de 2015, foi de um rapaz de dezoito anos, 

morador do Soteco, Vila Velha. São pessoas que não 

têm outras doenças. Digamos que a pessoa tenha uma 

doença renal grave, quando ela porta um vírus que a 

consome é mais fácil de entender que ela possa evoluir 

para uma morte. Mas quando a pessoa não tem 

absolutamente nada, ela não tem pressão alta, não tem 

problema de coração, não tem problema nos rins, não é 

diabética, não tem problema neurológico, e um 

mosquito, a fêmea do mosquito a pica, e dentro de 

alguns dias, cinco dias, sete dias, dez dias, essa pessoa 

morre. Isso já bastava para que nos mobilizássemos 

intensamente na luta contra esse mosquito, porque ele 

não está dando trégua para nós, então não temos que dar 

trégua nenhuma para ele.  

Além disso, aconteceu também a zika, que é 

muito complicada. No slide faço um comparativo das 

semanas epidemiológicas. A semana epidemiológica n.º 

01 começou no dia 03 de janeiro, isso, no calendário 

normal, da uma pequena diferença. Só para vermos, o 

que quero mostrar mesmo é o que estou tendo em 2016. 

Enquanto havia dois mil casos em 2013, e vou lhes 

dizer que 2013 foi o pior ano de dengue do Espírito 

Santo, com mais de oitenta mil casos. Então, o que é 

reservado para 2016, se eu tenho patamares de dois mil 

e quinhentos casos em uma semana, três mil na outra?  

Neste slide, que mostra dois mil e seiscentos, 

dois mil cento e cinquenta, é porque os municípios às 

vezes não conseguem imediatamente recolher as 

notificações. Então, elas chegam para nós um pouco 

depois. Então, posso garantir que ainda entrarão 

notificações para esta semana.  

Na quinta-feira, quando atualizaremos os 

dados, este número deve ir para dezessete mil casos. 

Então, antes do final de fevereiro, termos dezessete mil 

casos de dengue notificados, significa que tem muito 

mosquito Aedes aegypti adulto voando, e que também é 

causador de zika, de chikungunya, de febre amarela, 

entre outras doenças que não quero nem ouvir falar. 

 Num outro slide, vou mostrar a incidência, o 

risco de adoecer estando em determinado lugar.  

 O nosso grande problema hoje está na região 

Sul do nosso estado. Meu município hoje que encabeça 

o ranking de municípios com alta incidência é Jerônimo 

Monteiro, com uma incidência acumulada de três 

semanas, porque ele não me apresentou a notificação 
desta semana aqui, de dois mil, quinhentos e quarenta e 

dois, por cem mil habitantes.  

Calculamos todos por cem mil, para ser 

comparável. Que é diferente falar, assim: Vitória tem 

cem casos e Jerônimo Monteiro tem cinquenta. A 
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gravidade é muito maior de Jerônimo Monteiro, porque 

tem uma população muito menor. Então, esses números 

todos são calculados com uma mesma base, que é cem 

mil habitantes, para podermos comparar.  

 Jerônimo Monteiro tem dois mil quinhentos e 

quarenta e dois; Rio Novo do Sul, dois mil trezentos e 

quarenta e um; São José do Calçado, dois mil e vinte e 

cinco; Atílio Vivácqua, dois mil e três; Muqui, mil 

quatrocentos e cinquenta e nove. Vimos vendo até 

Viana com trezentos e três.  

Acima de trezentos, o Ministério da Saúde 

considera alta incidência, que era o slide anterior. Risco 

alto: acima de trezentos casos por cem mil habitantes. 

Então quem está com dois mil e quinhentos, dois mil e 

trezentos, dois mil, está com uma situação 

extremamente grave no momento. Ele pode melhorar 

isso dentro de um mês, um mês e meio. 

 Em relação a Zika vírus, em 2015, tivemos mil 

cento e noventa e oito casos notificados de pessoas com 

suspeita de zika e trinta e seis microcefalias. Em 2016, 

eu já tenho quase a metade do que tive em 2015. Tenho 

quinhentos e quarenta e um casos notificados. Já tenho 

exatamente o mesmo número de microcefalias. A 

maioria desses bebês são bebês já  nascidos. Tem alguns 

ainda em gestação, que estão sendo acompanhados. Mas 

a maioria já nasceu. Confirmados laboratorialmente, 

tenho dezenove: quatorze, em Vitória; um, em 

Cariacica; dois, em Vila Velha; um, em Aracruz; e um, 

em São José do Calçado. Este de São José do Calçado 

até foi feito em laboratório particular.  

 Em relação a isso, tenho uma boa notícia: hoje 

o nosso laboratório central de saúde pública começou a 

fazer estes exames, que antes eram mandados para a 

Fiocruz/RJ. Tínhamos uma cota de trinta exames por 

semana, agora no final, porque no começo tínhamos 

cota de dez exames por semana. Na verdade, não dava 

para fazer nem das gestantes que tivessem apresentado 

sintomas da doença. 

 Os setenta e dois casos de microcefalia estão 

distribuídos nestes municípios: dezessete casos em 

Vitória, doze em Cariacica, quatorze na Serra, cinco em 

Aracruz, três em São Mateus, dois em Vila Velha, dois 

em Guarapari, um em Alto Rio Novo; um em Venda 

Nova, um em Ibiraçu, um em Boa Esperança, três em 

Linhares, um em Montanha, dois em Pinheiros, um em 

Santa Leopoldina, um em Rio Bananal, um em 

Domingos Martins, um em Fundão, dois em Colatina e 

um em Cachoeiro. Alguns desses casos serão 

descartados, porque depende daquela medida do 

perímetro cefálico.  

 Descobrimos que em muitas maternidades 

quem mede isso é um auxiliar de enfermagem, que não 

foi bem treinado para isso; mede equivocadamente. 

Então, alguns desses casos serão descartados.   

A notícia que não é boa é que os bebês que 

nascem com a cabeça de diâmetro diminuído - não sei 

se vocês já viram, mas é uma diminuição de uma parte 

para cima, da outra parte para baixo é completamente 
normal, daqui para cima é que tem uma redução do 

perímetro, do entorno da cabecinha -, os bebês já 

nascem com essa parte óssea praticamente fechada não 

dando condição para esse cérebro de se expandir, de 

crescer, de se desenvolver. 

Mas não é só isso! No cérebro, na imagem de 

tomografia ou de ressonância magnética, têm áreas de 

calcificação. São aquelas áreas de calcificações que 

muito nos preocupa, porque são áreas cerebrais 

responsáveis por alguma atividade daquele indivíduo. 

Ou ele não vai andar ou não vai falar, ou não vai ouvir. 

 Quantas Apaes vamos precisar para poder dar 

conta dessa população, que estará nascendo a partir de 

outubro? Quantos neuropediatras, fonoaudiólogos, 

fisioterapeutas? Como vai ficar a estruturação dessas 

famílias, que muitas vezes a mãe vai precisar parar de 

trabalhar para cuidar dessa criança?  

Tem microcefálicos que se desenvolvem. 

Inclusive, temos visto nesses dias, mas é uma 

quantidade pequena. No universo de microcefálico, os 

que conseguem boa desenvoltura, que conseguem 

estudar, é um número muito reduzido. Mas também é 

tudo muito novo. Estamos trabalhando com uma coisa 

que é extremamente nova. Antes disso, no Espírito 

Santo, tínhamos registro de três ou quatro nascimentos 

com microcefalia por ano, mas sabemos que isso 

também era subnotificado. Sabemos também que não 

era isso, porque apareceria demanda para neuropediatra, 

para fisioterapeutas, vagas nas Apaes. E sabemos que 

não era isso aqui. 

 No dia 13, fizemos uma grande mobilização. 

Contamos com novecentos militares. Foi realmente uma 

grande mobilização. Os municípios aproveitaram para 

fazer visitas. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de ir 

com o ministro à Vila Velha, no bairro Cobilândia. Eles 

tinham caminhão, retroescavadeira, enfim, muitas 

coisas para poder tirar o lixo, que eu vi. Não pude ficar 

lá o tempo todo.  

Mas precisamos de a cada oportunidade 

orientar a nossa população que o lugar de lixo é na 

lixeira, é num depósito apropriado para lixo, mas não é 

em nossos quintais, dentro das nossas casas. Esse 

momento é agora, mas lixo faz mal para a saúde a vida 

toda. Na casa que fui, vi lixo no quintal. Tinha uns vinte 

e cinco centímetros de folhas. A gente pisava e 

afundava. Não sabíamos em cima do que estávamos 

pisando. Tinha muito cachorro no quintal. Portanto, 

tinha muito lixo.  

Os municípios estão fazendo isso ao ponto de 

nesse momento, em fevereiro, estar finalizando, usando 

todo o orçamento para lixo no ano 2016. Então, o 

problema não é onde colocar o lixo, porque para 

acondicionar lixo é caro, dar a destinação final é caro. 

Então, como somos formadores de opinião precisamos 

continuar comunicando isso com as pessoas que 

lidamos no dia a dia. E me pediram para falar das ações 

governamentais. Temos trabalhado muito nisso e 

elenquei algumas coisas. No dia 05 de dezembro, o 

governador decretou emergência na saúde por causa do 

zika vírus. Não sei se os senhores sabem que teve a 

decretação de emergência mundial; todo mundo sabe. 

Mas essa é a quarta emergência mundial na história. A 

primeira foi de poliomielite, a segunda foi de H1N1, a 
terceira foi de ebola e a quarta foi de zika vírus. Então, 

como está espalhando muito rapidamente para o mundo, 

precisou desse decreto de emergência mundial.  

Temos uma videoconferência, com uma sala 

nacional, em Brasília, toda quarta-feira, às 9h. Recebi 
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um comunicado hoje que será às 9h30min, amanhã, 

quarta-feira. Então, mudou para as 9h30min. Toda 

quarta tem uma videoconferência. Toda sexta-feira já se 

reúne um gabinete de monitoramento com a presença de 

representantes dos municípios, porque tentamos da 

melhor forma organizar serviços, avançar, estar à frente 

para ver o que se consegue resolver de melhor. Então, 

organizou-se um gabinete de monitoramento, 

envolvendo secretaria estadual e secretarias municipais, 

e tudo é resolvido nesse gabinete. 

 Recebo, em minha mesa, pedido de carro 

fumacê, pedido de carro emprestado, pedido de carro 

doado, mas resolvemos tudo no gabinete de 

monitoramento. É onde colocamos o olho naqueles 

dados e tentamos entender quem precisa mais naquele 

momento.  

Foi formado ou comitê de especialistas para 

escrever o protocolo, para entender melhor como seriam 

os serviços. E nesse comitê de especialistas 

participaram a sociedade de ginecologia, a sociedade de 

pediatria, a sociedade de neuro, o pessoal da 

universidade, referências nossas que temos na 

secretaria, de médicos infectologistas, ginecologistas e 

pediatras, porque precisamos somar os conhecimentos e 

os saberes para ver se o produto sai razoável; se sai um 

produto bom.  

Então, foi feito um protocolo de atendimento às 

gestantes e aos bebês, que está na página da secretaria 

estadual; foi feita uma campanha na mídia alertando a 

população - não sei se os senhores viram -, que começa 

com um bispo falando, depois um pastor; mostra jovens, 

meninos, mulher grávida. Pegamos atores da população, 

que a população se vê nessas pessoas para gravar essa 

propaganda que eu, particularmente, gostei muito, 

porque não chamamos nenhum ator famoso; chamamos 

gente da gente; parcerias com diversas entidades da 

sociedade civil e empresas. As igrejas se 

comprometeram em levar isto e distribuir.  

Vi, em duas pequenas comunidades, uma em 

Marechal, outra em Alfredo Chaves, onde tive 

oportunidade de ir ao fim de semana do Carnaval, este 

material à disposição da população, ações na educação e 

outros órgãos de governo.  

A gente se reuniu com a secretaria de Governo, 

com a secretaria de serviços. Fizemos logo em 

dezembro uma grande reunião com secretários 

municipais, que aconteceu na Emescam. O Senhor João 

Coser viu que era uma oportunidade de reunir também 

os secretários de serviços dos municípios, para mais 

uma vez dizer que esse não é mais um problema que a 

saúde resolverá sozinha. Precisa realmente da união de 

todas as secretarias, de todas as forças, porque lixo não 

é um problema que a Secretaria de Saúde resolve. Essa 

parte pode ser feita na educação e não é a secretaria que 

resolve. Então, realmente, precisamos da união de 

esforços. Exemplo disso o gabinete de crise do 

Ministério da Saúde reúne a Defesa Civil, a Casa Civil, 

o Ministério da Educação, o Ministério das Cidades e o 
Ministério da Saúde, e vemos aquela lista enorme de 

ministérios envolvidos. Por exemplo, neste Estado, não 

foi o ministro da Saúde que veio; aqui  tinha gente de 

todos os ministérios. O grande escalão visitou dez ou 

onze municípios.  

Estamos ocupados com essa mobilização social 

na Fecomércio-ES e na Findes. Essas associações que 

os senhores puderem imaginar... Por exemplo: recente 

fizemos uma reunião com a associação que cuida de 

imobiliárias porque a nossa preocupação é assim, a 

pessoa está trabalhando e se lembra de que as casas 

fechadas que estão para aluguel  estão em poder das 

imobiliárias. Esse pessoal tem as chaves. Um problema 

é a casa que ninguém sabe onde está a chave para entrar 

para olhar; e outra questão é quando sei onde está a 

chave e sei que podemos pedir a ajuda deles e 

pediremos. Esse é um problema do Ministério da Saúde 

e até saiu uma notinha, não sei se ontem ou hoje, que 

estamos emprestando para o Ministério da Saúde oito 

mil litros de inseticida. Eu estava na semana passada, na 

quarta e na quinta-feira, no Ministério da Saúde e o 

coordenador nacional do programa perguntou se eu não 

teria inseticida para emprestar porque eles não tinham 

uma gota. Já que o Ministério não tinha desde dezembro 

para nos mandar, fizemos uma compra de inseticida e 

temos uma reserva, mas precisamos usar com muito 

critério porque se gastarmos aquele inseticida todo 

agora, daqui a pouco não teremos mais. Estamos 

usando-o seguindo os critérios que o programa nacional 

recomenda. Mas conseguimos emprestar para o 

ministério oito mil litros.  

Compramos também o repelente. Os senhores 

ouviram também que o Governo Federal compraria 

repelente para dar para as gestantes do bolsa-família. 

Compramos, já recebemos e já distribuímos os 

repelentes para as gestantes usuárias do SUS. Em nosso 

Estado, os setenta e oito municípios receberam o 

repelente para entregar para as gestantes no ato da 

consulta de pré-natal. O nosso objetivo é adquirir mais 

para poder dar conta de oferecer o repelente durante 

toda a gestação.  

Estamos utilizando o veículo com o UBV - 

Ultra Baixo Volume - que joga aquela fumaça que não é 

a branca e densa, é uma fumaça mais leve e que fica 

mais tempo no ambiente com o objetivo de matar o 

Aedes aegypti. A outra fumaça baixa muito rapidamente 

e objetiva matar o pernilongo comum que é o Culex. 

Por isso, às vezes, as pessoas falam que aquela fumaça é 

muito fraquinha. Ela não é fraquinha, ela paira mais 

tempo e tem horas específicas para ser lançada nos 

lugares. Não pode ser com a presença do sol e com a 

presença da chuva. Ventos fortes também alteram o 

efeito dela. Então, tem toda uma ciência com aquilo. 

Tenho uma equipe que a conhece muito. 

Fizemos solicitação de apoio ao Exército, à 

Marinha e ao Corpo de Bombeiros. O governador fez o 

Decreto n.º 2156 para estabelecer que todo prédio 

público tenha um fiscal do mosquito e que ele olhe 

todos os lugares daquele prédio, daquela casa ou 

daquela construção na segunda-feira. 

Publicamos a Portaria Sesa n.º 6R de 25 de 

janeiro de 2016, que tornava obrigatória a notificação 

de Zica vírus de gestantes e de microcefalia. O 
Ministério da Saúde fez isso depois do Espírito Santo, 

mas agora que ele fez, passa a valer aquela do 

ministério. Publicamos a Portaria n.º 05, estabelecendo 

multa para pessoa física ou jurídica que ofereça risco à 

população. O fiscal vai ao local e há foco, a pessoa é 
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orientada. Quando ele volta, tem foco, então chega uma 

hora que parece que a orientação somente não está 

ajudando. Precisa-se multar e fazer doer no bolso 

porque senão... 

O Senhor Deputado Nunes fez um 

levantamento de há quanto tempo o mosquito está 

presente e fazendo mais do mesmo não damos conta 

disso. Apesar de que temos essa preocupação com a 

multa, espero que os municípios saibam dar a multa lá 

para que o pobre não seja mais prejudicado. Mas 

precisamos usar um meio que não só a educação, que só 

ele, vimos pelos números que está falhando.  

 Fizemos um mutirão de capacitação para 

médicos e enfermeiros no ano passado, em agosto, 

setembro, outubro, antes de estourar tudo isso sobre 

dengue, zika e chikungunya, no sentido de orientar 

como é um caso, como se desconfia e como se trata. 

 Capacitação das maternidades para atendimento 

à gestante com suspeita de zika e no Espírito Santo o 

fluxo de atendimento à gestante permanece aquele que 

já existia da rede materno-infantil. Foi isso que preparei 

para vocês. Se não tiver atendido, estou à disposição 

para eventuais perguntas e posso voltar outro dia. Muito 

obrigada.  

 

 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - Posso 

falar, Presidente? Na verdade, foi muito esclarecedor. Já 

tínhamos visto boa parte disso nos jornais. Parece um 

bom trabalho feito pela secretaria. Nem faço uma 

pergunta, mas uma analogia sobre a situação. Estava 

pensando: contraí dengue em 1998. Fará vinte anos. E 

naquela época a dengue já era alguma coisa grave. Não 

matava, não tinha conhecimento de mortes, mas havia 

uma quantidade muito grande de pessoas que contraíam 

dengue. Já era grave porque fazia com que muitas 

pessoas tivessem que se ausentar de seus trabalhos e 

isso já tinha uma repercussão muito grande naquela 

época. Logo depois começamos a tomar conhecimento 

de dengue hemorrágica e nunca se reduziu isso de 

verdade. Essa coisa se perpetuou. Isso mostra o quanto 

o Estado falha nas suas funções. Como deixamos que 

isso chegasse aonde chegou. Ainda que se diga que não 

é um caso exclusivo do Brasil, mas grande parte da 

situação em que encontramos hoje é responsabilidade 

do Estado em todos os níveis. Aí coloco a União, 

estados e municípios e quando dizemos que a população 

tem uma parcela de culpa nisso porque não sabe cuidar 

do lixo. Você vê que estamos em 2016, em pleno século 

XXI, e a população brasileira não aprendeu onde se joga 

o lixo. Não aprendeu a cuidar do lixo. 

Realmente estamos em uma situação muito 

complicada no Brasil, agora temos falado isso muitas 

vezes, mas diante de tudo isso, sempre quando 

chegamos a uma situação extrema, as autoridades, de 

certa forma, ninguém imaginava que chegaríamos a essa 

situação: crise hídrica recentemente. Vinha sendo 

alertada há muito tempo. Cabe ao Estado um 

planejamento. Olhem só! Se não dermos conta disso, 
um dia estourará de outra forma. É o caso da violência 

hoje que grassa no país e no estado e continua se 

imaginando aonde vamos parar com tanta violência 

porque o Estado falha o tempo inteiro naquilo que é 

mais elementar principalmente na questão de educar o 

seu povo porque todos sabemos e os exemplos são 

variados pelo mundo afora, que um povo muito bem 

educado, muito bem informado, adoece muito menos. 

Aonde a educação prospera de verdade a violência é 

muito menor, as desigualdades sociais são menores. 

Chegamos a uma situação calamitosa, mas há uma falha 

generalizada do Estado nas últimas duas décadas. Há 

uma falha de quinhentos anos do Estado brasileiro em 

vários setores, mas em boa parte chegamos a uma 

situação, assim como a crise hídrica, assim como a 

violência porque o Estado falha. Ele espera que a 

situação chegue a determinado ponto porque aí parece 

que tomaremos posições drásticas para solucionar e é 

como se aquilo fosse obra do acaso. 

Isso deveria servir de lição para outras 

questões, para que realmente passemos a agir, que os 

homens públicos passem a agir de uma forma 

republicana, de uma forma compromissada com a 

sociedade; que se planeje efetivamente, que se cumpram 

os planejamentos de tal forma que, de tempos em 

tempos, não venhamos a viver uma crise da dengue, 

uma crise hídrica, uma crise da violência, uma crise não 

sei mais onde. Enquanto isso, reforço e bato de novo na 

tecla, e o governo do Estado fecha escolas, fecha turnos, 

fecha turmas, enquanto sabemos que parte disso está 

fortemente vinculado ao fato de que temos uma parcela 

significativa da população que não recebe uma 

educação adequada.  

Obrigado. Obrigado pela sua exposição, que foi 

muito esclarecedora, muito boa mesmo. 

 

 O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Senhor 

Presidente, pela ordem! 

 

 O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Queria conversar um pouco com a Gilsa, pedir a ela que 

sente ali porque acho que fica mais à vontade um 

pouquinho. Está bom, querida? Se não, já viu. Você viu 

que o Senhor Deputado Sergio Majeski deixou você um 

pouquinho de castigo. E o Senhor Deputado Dary 

Pagung também fará a mesma coisa, aposto. Então, ela 

vai ficar à vontade, sentadinha, para poder responder 

caso tenha alguma dúvida para ser eliminada.  

 Concedo a palavra ao Senhor Deputado Dary 

Pagung para também falar sobre o assunto. 

 

 O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Senhor 

Presidente, obrigado pela oportunidade. Quero 

cumprimentar os Senhores Deputados Sergio Majeski e 

Padre Honório. Quero registrar a presença do vereador 

de Mimoso do Sul, do distrito de Conceição de Muqui. 

Está me falando, Gilsa, que o mosquito já chegou lá no 

distrito, no alto de Mimoso. O distrito dele é Conceição 

de Muqui. Quer dizer, uma região serrana do município 

de Mimoso.  

O que me chamou a atenção na sua fala, é a 

respeito de que antes dessa epidemia que tomou conta 

do nosso País, começou na região Nordeste e, com 
certeza, viria e chegaria ao Estado do Espírito Santo.  

 Primeiro, parabenizar o governo do Estado, por 

meio da Secretaria de Saúde, que até em alguns casos, 

Senhor Presidente, chegou à frente da União. Registrou 

algumas portarias, alguns atos e chegou à frente da 
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União, principalmente agora, com a informação de 

emprestar oito mil litros de inseticida para ajudar nossos 

vizinhos. Ajudando os estados vizinhos, está nos 

ajudando, cercando e ajudando. Mas o que chamou 

minha atenção foi quando você disse que antes dessa 

epidemia já existiam quatro casos de microcefalia.  

 O que queria perguntar, era se essas 

microcefalias, antes dessa epidemia, vieram também do 

vírus Zika, porque não deixou isso claro. E já 

adiantando, Senhor Presidente, queria que você 

explicasse, principalmente para a população que está 

nos acompanhando através da TV Ales, qual é a 

diferença entre o vírus da zika e da chikungunya. E 

parece que há outra doença, que os cientistas já 

detectaram que também vem do mesmo mosquito que 

transmite a dengue.  

Queria só que você falasse desses quatro casos 

antes. Se vieram desse mosquito, do Zika, e qual é a 

diferença desses vírus: zika, dengue, chikungunya. 

Porque me parece que tem ... 

 

 O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Guillain-Barré. Como é? 

 

 A SR.ª GILSA APARECIDA PIMENTA 

RODRIGUES - Guillain-Barré. É uma síndrome 

neurológica, que já temos no Brasil como um todo e, 

agora, estão associando alguns casos dessa síndrome ao 

vírus Zika.  

 

O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Mas ainda 

não está comprovado.  

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - Não 

está associado. 

O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Não está 

associado ainda. 

 

A SR.ª GILSA APARECIDA PIMENTA 

RODRIGUES - Ainda não comprovou a  associação, 

mas é uma forte associação, assim como era no início a 

microcefalia.  

 Com relação a sua primeira pergunta, Senhor 

Deputado Dary Pagung, as microcefalias que tínhamos 

em anos anteriores eram devido às outras causas, que 

também dão microcefalia, como, por exemplo, uma 

infecção pelo citomegalovírus na gravidez e a 

toxoplasmose. São algumas doenças que a mãe tem 

durante a gestação e que podem ocasionar microcefalia 

no bebê, em maior grau ou em menor grau. De forma 

que antes de 2015 nenhum caso por Zika vírus, portanto 

nenhuma microcefalia, pode ser ligada, pode ser 

imputada sua causa ao Zika vírus.  

 E também não falei, durante a minha 

apresentação, porque segui a apresentação e não me 

lembrei disso no momento, é que o que se conhecia 

anteriormente era que o Zika vírus era uma infecção 

leve. Dizia-se que era uma forma leve da dengue. E 
tinha tido um surto importante na Polinésia Francesa, 

mas eles não relatavam microcefalias. Com o que 

aconteceu no Brasil, eles fizeram um retorno aos 

prontuários e encontraram, sim, microcefalias lá. É que 

eles têm uma população pequena, portanto poucos 

nascimentos, diferente de nós. Então, uma ou duas 

microcefalias passaram despercebidas.  

No Brasil, como começou com um grande 

volume, porque os nascimentos são em volume maior, 

quantidades maiores, demos conta, o sistema de 

vigilância do Brasil, que é um dos melhores do mundo, 

captou isso e estamos conseguindo computar, 

acompanhar essas crianças e essas mães. Tem, por 

exemplo, serviço no Imaba fazendo ultrassom das mães, 

seguindo até o final da gestação, das mães que se sabe 

que está gerando bebê com microcefalia. 

Então, é realmente um problema extremamente 

grave e estamos trabalhando para dar o melhor 

atendimento às mães, às gestantes e a esses bebês após 

o nascimento.  

Respondi? Você havia feito outra pergunta? 

 

 O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Para 

esclarecer para a população, principalmente, qual é a 

diferença entre chikungunya e zika. 

 

A SR.ª GILSA APARECIDA PIMENTA 
RODRIGUES  - Na verdade, a diferença é mais na 

doença que eles trazem. A dengue, chikungunya e 

zika são extremamente parecidas. As três doenças dão 

febre, mas zika vírus pode dar menos ou não dar. Em 

torno de oitenta por cento dos casos, essa é a estimativa, 

de pessoas que tiveram zika e não sabem, porque não 

apresentam praticamente nada, não tem febre, não tem 

dor no corpo, praticamente nada, inclusive as gestantes.  

 Então, temos diante de nós uma possibilidade, 

porque quando posso contar, costumo dizer que quando 

sei o tamanho do problema que tenho para trabalhar,  

minha ferramenta pode ser planejada. Mas quando não 

sei... Porque oitenta por cento dos casos são infecções 

inaparentes. 

Para o Guillain-Barré. Porque nossa 

pergunta, quando alguém, nas investigações, aparece 

com aquela paralisia que é a Guillain-Barré, é: Você 

teve alguma doença viral nos últimos dias, que tenha se 

apresentado com febre, pintinhas na pele, que é o 

conhecido exantema? Quando a pessoa diz: Sim, tive um 
exantema dia tal, com febre de tal dia a tal dia. Mas se 

ele não tem nenhuma informação para dizer, se ele 

estiver no período... Porque posso colher. Esse exame, 

que começamos a fazer hoje no Lacen, que é o PCR, o 

ideal é colher o sangue até o quinto dia do início dos 

sintomas. Mas sabemos que, às vezes, as pessoas vão ao 

médico quando já têm três ou quatro dias de doentes. E, 

às vezes, é depois que piorou, porque antes ela já estava 

com mal-estar. Então, para a zika vírus, o PCR, preciso 

colher sangue até o quinto dia. Se tiver perdido essa 

oportunidade, de colher até o quinto dia, posso colher 

urina até o oitavo. 

Depois disso, o que responderá às nossas 

perguntas é uma sorologia IGM, que ainda não estamos 

fazendo no Brasil. O Ministério está adquirindo os kits, 

o pessoal do Instituto Adolfo Lutz está formulando. 
Então, teremos, mas não temos ainda, para fazer 

sorologia como fazemos de dengue. 

 Tentando terminar de responder sua pergunta, o 

que mais caracteriza Zika vírus é o exantema e uma 

conjuntivite; parece conjuntivite, mas não tem secreção. 
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Pode ter febre, pode não ter. Quando tem, a febre é mais 

baixa. Esses exantemas, que são essas pintinhas na pele, 

chegam a ser em alto relevo; uma pintinha que você 

pode tocar e sentir. E esta infecção na conjuntiva, mas 

sem secreção, só fica vermelho.  

 Dengue costuma se apresentar com febre alta, 

uma febre de duração de até sete dias, com muita dor no 

corpo e em volta dos olhos. Na dengue a principal 

preocupação precisa ser com os sinais de alarme, que 

são dor abdominal intensa, dor ao respirar. A pessoa 

sente realmente dificuldade de respirar. Ela vai respirar 

e o pulmão não expande, então faz dor e ela reclama. As 

hemorragias, que podem ser vistas na urina, nas fezes, 

na boca. Às vezes, a pessoa faz um derrame ocular. 

Então sinais de alarme: hemorragias, dor abdominal 

intensa, dor ao respirar, sensação de desmaio... 

 Esse rapaz que falei que morreu em Cariacica, 

a pressão dele abaixou a 60 por 20. Essa é uma pressão 

extremamente baixa, ele estava chocado. E é isso que 

acontece com o paciente de dengue, ele vai baixando a 

pressão e, aí, por vezes, ele cai em um desmaio e pode 

bater a cabeça, se machucar. São esses sinais. 

 Os sinais da chikungunya são parecidos com 

esses, de febre e dor no corpo, mas há uma extrema dor 

articular. Está havendo muitos casos da chikungunya e 

os relatos são de que ela perdura; e os livros dizem que 

ela pode durar até anos. Então, quanto tempo essas 

pessoas se ausentarão do trabalho, quantas 

fisioterapeutas para poderem atender, ortopedistas, 

internações? 

 O Aedes Aegypti transmite também outras 

doenças, a febre amarela urbana, que no momento o 

Espírito Santo está sem casos há muito tempo, mas é 

um risco. Mayaro, nyong nyong... Então, tem outras 

doenças que poderemos voltar para falar delas, mas que 

ainda não temos registro; mas são motivos a mais para 

combatermos o mosquito. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 

Obrigado, Gilsa. 

Sabemos que a única forma de combatermos 

essa epidemia é acabar com os focos de mosquito. 

Deveremos conscientizar o povo a fazer aquilo que você 

falou, orientou. Inclusive, o Estado está provocando 

isso. Mas penso que deveríamos fazer uma campanha 

permanente, o mais importante disso tudo. Talvez 

trabalharmos com mais frequência essa campanha, que 

foi colocada no ar. Mas precisamos criar mecanismos - 

estou falando de redes sociais, de todo e qualquer tipo 

de comunicação - para essa informação chegar a todo o 

povo capixaba. É algo que requer conscientização, não 

tem outra forma. Se não pensarmos dessa forma, não 

combateremos esses focos, porque ali nasce esse 

mosquito. 

 Penso que o Governo, através da Secretaria, 

deve pensar em algo além dessa propaganda que está 

acontecendo, algo permanente, inclusive usando redes 

sociais e envolvendo todo mundo. Mais uma sugestão. 
 Não sei se o Senhor Deputado Padre Honório 

gostaria de fazer algum comentário, até por conta do 

horário. 

 

 O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Sei dizer 

que não tem um salvador da pátria. Não adianta falar 

que é o governo ou a população. É todo mundo junto. 

No antigo testamento, para coisas assim, falavam: quem 

fizer isso está cometendo pecado. 

O senhor disse que as igrejas estão distribuindo. 

É muito pouco. 

 A igreja tem um poder de conscientização 

muito grande. Então, as igrejas precisam deixar um 

pouco algumas coisas e começar a trabalhar essas coisas 

mais concretas. Agora, com a Campanha da 

Fraternidade: Casa Comum, a questão do saneamento 

básico e etc. 

 É o prefeito que não recolhe o lixo nos bairros, 

é a população que vai jogando e, às vezes, não tem 

lugar... É uma ação coletiva. Agora, começar a 

descobrir responsável é fugir do problema. Todo mundo 

tem que ter consciência de que uma latinha dentro de 

casa pode matar um membro da família. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 

Gilsa, lhe agradeço, de coração, sua vinda a esta 

reunião. 

Fizemos convite ao nosso secretário para estar 

conosco, mas teve um compromisso e justificou. Mas, 

quero até falar com ele, mandou uma pessoa que, de 

fato, pôde dar essa informação precisa para a população 

capixaba. Sua presença enriqueceu muito o dia de hoje 

desta Comissão. Mande um abraço para ele. Agradeço, 

de coração, porque é o envolvimento de todos que vai 

resolver esse grave problema. 

 Parabenizo nosso secretário por essas belas 

iniciativas, mas precisamos nos juntar, todos, para 

combater isso. Unidos, com certeza, combateremos esse 

mosquito que para nós, sem sombra de dúvida, nos 

preocupa e pode trazer consequências maléficas e muito 

grandes para o povo capixaba. 

  

 A SR.ª GILSA APARECIDA PIMENTA 
RODRIGUES - Agradeço também. Estou de acordo 

que precisamos tornar essas iniciativas perenes, porque 

sabemos que educação se faz com trabalho de 

formiguinha; vai realmente demorar e precisamos 

continuar fazendo, insistir em fazer mais, insistir em 

fazer de novo e tentar fazer cada vez mais coisas novas, 

porque mesmo do mesmo não precisamos continuar 

fazendo. 
 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 

Obrigado, Gilsa! 

Antes de encerrar, Senhores Deputados Dary 

Pagung e Padre Honório, a Central Única dos 

Trabalhadores nos solicitou, por meio de um ofício, que 

realizássemos uma audiência pública dia 09 de março, 

em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que é 

comemorado no dia 08 de março. 

Tendo em vista esse grande índice de violência 

contra a mulher, nos foi solicitada essa audiência 

pública e gostaríamos de aprovar sua realização na 

Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, atendendo 
esse pedido da Central Única dos Trabalhadores. 

Em votação. 

Como votam os Senhores Deputados? 

 

O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Senhor 

Presidente, voto pela aprovação. 
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Acredito que essas audiências públicas trazem 

esse debate para a sociedade, o que é muito importante. 

Falar das mulheres é importante. Quem somos nós, 

homens? Não vivemos sem as mulheres, não é Senhor 

Deputado Padre Honório? Acredito que é importante. 

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Pela 

aprovação. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 

Obrigado! 

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 

reunião e convoco os Senhores Deputados para a 

próxima, 15 de março, à hora regimental.  

Está encerrada a reunião.  

Encerra-se a reunião às 14h45min. 
 

_____________________________________________ 

 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA 

E DOS DIREITOS HUMANOS. TERCEIRA 

REUNIÃO ORDINÁRIA, DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 15 

DE MARÇO DE 2016. 

 
O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - Havendo 

número legal, invocando a proteção de Deus declaro 

abertos os trabalhos desta Comissão. 

Primeiro, gostaria de saudar todos os nossos visitantes; 

todos os companheiros e companheiras servidores desta 

Casa, em especial os servidores da Comissão de Defesa 

da Cidadania e Direitos Humanos. 

Saúdo também o nosso visitante da tarde de hoje, 

Humberto Alves de Souza, o Betinho, prefeito do 

Município de Apiacá; e todos que nos assistem. Boa 

tarde a todos e a todas! 

Convido o Senhor Secretário Marcelo, 

companheiro e amigo, a proceder à leitura da ata da 

segunda reunião ordinária, realizada em 23 de fevereiro 

de 2016. (Pausa)  

 

(O Senhor Secretário procede à leitura da ata) 
 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - Em 

discussão a ata. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados? 
 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Pela 

aprovação. 
 

O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Pela 

aprovação. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - Ata 

aprovada como lida. 

Solicito ao Senhor Secretário que proceda à 

leitura do Expediente.  

 

O SR. SECRETÁRIO lê:  

 

EXPEDIENTE:  

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 

Resposta do documento encaminhado por esta 

Comissão ao Excelentíssimo Procurador-Geral da 

Justiça Senhor Eder Pontes da Silva, onde informa que 

está sendo feita investigação por parte da autoridade 

policial, com vistas a caracterizar ou não possível 

conduta ilícita, referente à situação vivida pelo senhor 

Jocimar Andrade Nunes, que se encontra preso no 

Centro de Detenção Provisória de Marataízes, em 

estado de paraplegia, em virtude de perfuração por arma 

de fogo. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 

Ciente. 

Continua a leitura do Expediente.  

 
O SR. SECRETÁRIO lê:  

 

OF. n.º 49/2016 - do Vice-Governador do Estado do 

Espírito Santo, encaminhando cópia de Convênio que 

foi firmado entre o Estado do Espirito Santo, por 

intermédio da vice-governadoria, e o Centro de Defesa 

dos Direitos Humanos da Serra, tendo por objetivo a 

cooperação técnica e financeira visando à execução das 

ações de proteção aos Defensores dos Direitos 

Humanos. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 

Ciente. 

Continua a leitura do Expediente.  

 
O SR. SECRETÁRIO lê:  

  

OF. n.º 006/2016 - do Comando da Polícia Ostensiva 

Especializado, convidando para participar da Reunião 

Preparatória no dia 10/03/2016, às 10h, na sede da 

Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, com a 

finalidade de Planejar a Operação Policial Militar, para 

cumprimento do mandado de Reintegração de Posse, 

com data prevista para o dia 17/03/2016. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Ciente. Em virtude do Ato n.º 2323/2016, da Mesa 

Diretora, a comissão não tem condições de comparecer 

a essa operação. Portanto, gostaríamos de solicitar à 

nossa assessoria da comissão para fazer a justificativa.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. SECRETÁRIO lê:  

 

Manifesto em Defesa da Política de Assistência 

Social de Vitória, encaminhado pelos servidores 

efetivos do SUAS (Sistema Único de Assistência 

Social). 

 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Ciente. Encaminhar cópia aos membros efetivos desta 

comissão, e à Comissão de Assistência Social para 

conhecimento e providências.  

Continua a leitura do Expediente.  
 

O SR. SECRETÁRIO lê:  

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 



Vitória-ES, terça-feira, 10 de maio de 2016 Diário do Poder Legislativo - 29 

 

Projeto de Lei n.º 186/2015  

Autor: Senhor Deputado Gilsinho Lopes  

Ementa: Obriga os hotéis e motéis estabelecidos no 

Estado a adaptar suas instalações, a fim de garantir o 

acesso de pessoas portadoras de deficiência e dá outras 

providências. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - Designo 

relator dessa matéria o Senhor Deputado Dary Pagung. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. SECRETÁRIO lê:  

 

Projeto de Lei n.º 329/2015  

Autor: Senhor Deputado Marcos Bruno  

Ementa: Proíbe a exigência de caução de qualquer 

natureza para internação de animais em hospitais ou 

clínicas veterinárias da rede privada no Estado, nas 

hipóteses que especifica. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 

Avoco a matéria para relatar.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. SECRETÁRIO lê:  

 

Projeto de Lei n.º 337/2015  

Autor: Senhor Deputado Gilsinho Lopes  

Ementa: Acresce artigo à Lei 9.795/2012, 

especificando documentos isentos de taxa de 2.ª 

(segunda) via para expedição. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - Designo para 

relatar essa matéria o Senhor Deputado Sergio Majeski. 

Mesmo S. Ex.ª não estando presente, acredito que fará 

isso.  

Continua a leitura do Expediente.  

 
O SR. SECRETÁRIO lê:  

 

Projeto de Lei n.º 372/2015  

Autor: Senhor Deputado Amaro Neto  

Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade de todos os 

fornecedores de serviços prestados de forma contínua 

estenderem o benefício de novas promoções aos clientes 

pré-existentes. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Avoco a matéria para relatar.  

Continua a leitura do Expediente.  

 
O SR. SECRETÁRIO lê:  

 

Projeto de Lei n.º 379/2015  

Autor: Senhor Deputado Doutor Hércules  

Ementa: Dispõe sobre a permanência de veterinário em 

local de exibição ou exposição de animais de pequeno 

ou grande porte no âmbito do Estado, e dá outras 

providências. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 

Designo para relatar essa matéria o Senhor Deputado 

Padre Honório, por entender que S. Ex.ª tem plena 

condição de relatar essa matéria.   

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. SECRETÁRIO lê:  

 

Projeto de Lei n.º 420/2015  

Autora: Senhora Deputada Luzia Toledo  

Ementa: Reconhece o Município de São Mateus como 

a Capital Estadual da Pimenta-do-Reino. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 

Avoco a matéria para relatar.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. SECRETÁRIO lê:  

 

Projeto de Lei n.º 423/2015  

Autora: Senhora Deputada Luzia Toledo 

Ementa: Institui o dia 7 de setembro o dia Estadual de 

Lazer da Família. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Falando em família, designo para relatar essa matéria, o 

Senhor Deputado Dary Pagung, nosso amigo.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. SECRETÁRIO lê:  

 

Projeto de Lei n.º 433/2015  

Autor: Senhor Deputado Bruno Lamas 

Ementa: Dispõe sobre a veiculação de vídeos 

educativos para a conscientização de doação de sangue 

e doação de medula óssea nas aberturas de shows que 

forem realizados no Estado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 

Designo para relatar essa matéria o Senhor Deputado 

Padre Honório.   

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. SECRETÁRIO lê:  

 

Projeto de Lei n.º 438/2015  

Autor: Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos 

Ementa: Assegura o direito a acompanhante no 

atendimento médico nas redes pública e privada de 

saúde no Espírito Santo. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 

Designo para relatar essa matéria V. Ex.ª, Senhor 

Deputado Dary Pagung. É bom, porque V. Ex.ª já tem 

conhecimento e, na relatoria poderá fazer um 

comentário sobre isso.  

Continua a leitura do Expediente.  

 
 

O SR. SECRETÁRIO lê:  

 
 

Projeto de Lei nº 473/2015  

Autora: Senhora Deputada Janete de Sá  

Ementa: Revoga a Lei n.º 10.441, de 24.11.2015 que 

institui o Dia de Reconhecimento e Lembrança às 
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Vítimas do Genocídio do Povo Armênio. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Designo para relatar o projeto o nosso amigo Deputado 

Sergio Majeski, puro sangue armênico.  

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - Senhor 

Presidente, V. Ex.ª se enganou porque sou dinamarquês.  

 

O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - 

Dinamarquês, Senhor Presidente, direto de Santa Maria 

de Jetibá.  É um lord. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

Projeto de Lei N.º483 /2015 
Autor: Deputado Marcos Bruno 

Ementa: Inclui no calendário oficial do Estado do 

Espírito Santo o Dia dos Pais. 

 

PRESIDENTE - (NUNES - PT) - Designo 

para relatar a matéria o Senhor Deputado Padre 

Honório.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

Projeto de Lei Complementar n.º 13 /2015 

Autor: Deputado Sergio Majeski  

Ementa: Estabelece normas de finanças públicas 

complementares à Lei Complementar Federal n.º 101, 

de 04 de maio de 2000, e à Lei Federal n.º 4.320, de 17 

de março de 1964, com o objetivo de garantir a 

observância dos princípios de responsabilidade e 

transparência da gestão fiscal nas transições de governo 

no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 

Designo para relatar a matéria o Senhor Deputado Dary 

Pagung. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

Projeto de Decreto Legislativo N.º128 /2015 

Autor: Deputado Da Vitória  

Ementa: Concede Título de Cidadão Espírito-Santense 

ao Sr. Daniel Santana Barbosa. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Designo para relatar a matéria o Senhor Deputado 

Marcos Bruno, mesmo S. Ex.ª estando ausente.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 
 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS: 
 

Projeto de Lei N.º 15/2015 

Autor: Deputado Rafael Favatto 

Ementa: Dispõe sobre o teor do aviso de que trata o 

artigo 19-J da Lei Federal n.º 8.080, de 19 de setembro 

de 1990. 

Relator: Deputado Sergio Majeski 

Entrada na Comissão: 17/02/2016 

Prazo do Relator: 08/03/2016 

Prazo da Comissão:15/03/2016 

  

Projeto de Lei N.º43 /2015 
Autor: Deputado Gilsinho Lopes 

Ementa: Dispõe sobre a responsabilidade pela 

elevação, sem justa causa, do preço de serviços aos 

consumidores. 

Relator: Deputado Dary Pagung 

Entrada na Comissão: 08/03/2016 

Prazo do Relator: 15/03/2016 

 

Projeto De Lei N.º 50 /2015 

Autor: Deputado Gilsinho Lopes 

Analise De Emenda 

Relator: Deputado Padre Honório 

Entrada na Comissão: 17/02/2016 

Prazo do Relator: 08/03/2016 

Prazo da Comissão: 5/08/2016 

  

Projeto de Lei N.º160 /2015 

Autor: Deputado Sergio Majeski 

Ementa: Dispõe sobre a criação de cadastro com 

informações sobre as pessoas com deficiência no estado 

e apresenta os objetivos. 

Relator: Deputado Padre Honório 

Entrada na Comissão: 17/02/2016  

Prazo do Relator: 08/03/2016 

Prazo da Comissão: 15/03/2016 

  

Projeto de Lei N.º199/2015 

Autora: Deputada Raquel Lessa 

Ementa: Dispõe sobre a reserva de vagas de trabalho 

destinadas a mulheres vítima de violência doméstica nas 

empresas prestadoras de serviços ao Poder Público 

Estadual. 

Relator: Deputado Nunes 

Entrada na Comissão: 17/02/2016  

Prazo do Relator: 08/03/2016 

Prazo da Comissão: 5/03/2016 

    

Projeto de Lei N.º313 /2015 

Autor: Deputado Bruno Lamas 

Ementa: Institui o pagamento de meia-entrada em 

espetáculos teatrais e musicais, exposições de arte, 

exibições cinematográficas e demais manifestações 

culturais e ou esportivas aos doadores de medula óssea. 

Relator: Deputado Dary Pagung 

Entrada na Comissão: 17/02/2016  

Prazo do Relator: 08/03/2016 

Prazo da Comissão: 15/03/2016 
 

Projeto de Lei N.º393 /2015 
Autor: Deputado Da Vitória 

Ementa: Institui no calendário oficial do Governo do 

Estado o Dia Estadual do Notário e Registrador no 

Estado do Espírito Santo. 

Relator: Deputado Padre Honório 

Entrada na Comissão: 17/02/2016  
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Prazo do Relator: 08/02/2016 

Prazo da Comissão: 15/03/2016 

 

Projeto de Lei N.º396 /2015 

Autor: Deputado Amaro Neto 

Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade das agências 

bancárias disponibilizarem um funcionário exclusivo 

para atendimento aos idosos e deficientes nos caixas de 

autoatendimento e da outras providências. 

Relator: Deputado Sergio Majeski 

Entrada na Comissão: 17/02/2016 

Prazo do Relator: 08/03/2016 

Prazo da Comissão: 15/03/2016 

 

Projeto de Lei N.º418 /2015 

Autor: Deputado Euclério Sampaio 

Ementa: Acrescenta o art. 6º e parágrafo único na Lei 

10.387/2015 obriga os Postos de Combustíveis a 

informarem se a gasolina comercializada é formulada 

ou refinada. 

Relator: Deputado Marcos Bruno 

Entrada na Comissão: 17/02/2016  

Prazo do Relator: 08/03/2016 

Prazo da Comissão: 15/03/2016 

  

Projeto de Resolução N.º58 /2015 

Autor: Mesa Diretora 

Ementa: Institui a Comenda “Paulo Roberto Amorim”, 

a ser concedida pela Assembleia Legislativa do Estado 

do Espírito Santo aos cidadãos que de algum modo 

tenham contribuído com a pesca esportiva no Estado. 

Relator: Deputado Marcos Bruno 

Entrada na Comissão: 17/02/2016 

Prazo do Relator: 08/03/2016 

Prazo da Comissão: 15/03/2016 

  

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 

   

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 

Ordem do Dia.  

Peço aos Senhores Deputados que deliberemos 

que por vinte minutos possamos ouvir um representante 

da UFES e dos movimentos sociais dissertarem sobre o 

tema Água, já que no dia 22 é o dia das Águas. 

Gostaríamos que na próxima reunião ordinária algum 

representante da Ufes pudesse se fazer presente para 

falar sobre esse tema.  

Como votam os Senhores Deputados? 

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Pela 

aprovação. Só de falar sobre o tema e sobre a crise já 

estamos com sede. Temos que aproveitar.  
 

O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Pela 

aprovação. 
 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - Pela 

aprovação. 
 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 

Requerimento aprovado por unanimidade. 

Após a audiência pública realizada no dia 09 de 

março no Plenário Dirceu Cardoso, nesta Casa de Leis, 

ficou decidido que a Comissão de Defesa da Cidadania 

e dos Direitos Humanos colocaria em votação na 

reunião ordinária a solicitação para que os 

representantes do Sindilimpe e do Movimento Pop Rua 

participassem das reuniões ordinárias desta Comissão, 

relatando sobre suas atividades com datas definidas de 

acordo com a disponibilidade do cronograma da 

Comissão.  

Gostaria de deliberar que, por vinte minutos, 

em uma dessas reuniões - não colocamos a data - as 

Senhoras Madalena Garcia e Evanir dos Santos Reis, 

representantes do Sindilimpe, discorressem sobre a 

situação da mulher trabalhadora no Espírito Santo. 

Deliberamos por vinte minutos para que elas tenham a 

oportunidade de falar nesta Comissão.  

Como votam os Senhores Deputados? 

 
O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Pela 

aprovação. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - Pela 

aprovação. 

 

O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Pela 

aprovação. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - Não 

podemos deixar de registrar que o mês de março 

simboliza a luta das mulheres, portanto a comissão fará 

um bem muito grande dando oportunidade a essas 

mulheres de falarem um pouco sobre a luta da mulher 

trabalhadora no Estado do Espírito Santo.  

Também gostaríamos de deliberar para a 

Senhora Rosângela, do Movimento Pop Rua, relatar 

sobre as dificuldades que as mulheres que vivem na rua 

se deparam no momento que dão à luz. 

Como votam os Senhores Deputados? 
 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Pela 

aprovação. 
 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - Pela 

aprovação. 
 

O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Pela 

aprovação. 
 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 

Aprovado por unanimidade. 

Gostaríamos também de fazer um convite para 

o representante das universidades dissertar sobre 

Democracia e Cidadania na reunião ordinária desta 

Comissão. Provavelmente será próximo ao dia 29, dia 

30, se não me engano, dia 31 é uma referência sobre a 

ditadura. Deve ser por conta disso. Desejamos deliberar 

para que um representante de uma dessas universidades 

pudesse falar um pouco sobre democracia e cidadania. 
Como votam os Senhores Deputados? 

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Pela 

aprovação. 
 

O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Pela 

aprovação. 
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O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - Pela 

aprovação. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 

Aprovado por unanimidade. 

 

O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Primeiro quero registrar a 

presença do nosso prefeito de Apiacá, um município do 

sul do Estado do Espírito Santo que pertence ao ABC: 

Apiacá, Bom Jesus e Calçado (São José do Calçado). 

Quem vem do Rio de Janeiro para Vitória é o primeiro 

município do Estado do Espírito Santo, isto é, é a porta 

de entrada do Espírito Santo. É um município com a 

renda per capita muito baixa e que não é diferente dos 

outros municípios, mas tem muitas dificuldades, 

principalmente de emprego, de renda. Está aqui o nosso 

querido prefeito Betinho Alves; também acompanhando 

o prefeito está o nosso procurador, secretário de Saúde, 

secretário de Cultura. Pelos cortes, o Marcelo Stiti de 

Paula virou um supersecretário.  

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Acúmulo de funções esse rapaz. 

 

O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Marcelo, 

quero agradecer também sua presença e dizer ao 

Presidente da Comissão e aos Senhores Deputados 

Sergio Majeski e Padre Honório que o Betinho veio do 

Sul do Estado, como já disse, e está solicitando um 

momento para falar em nossa comissão. Acredito que 

seja uma fala em uma comissão de mérito que é a 

Comissão de Defesa da Cidadania. 

Peço a V. Ex.ª para deliberar o requerimento de 

ouvirmos o Betinho por dez ou quinze minutos no dia 

de hoje.  
 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES PT) - Não 

vejo dificuldade, até porque o nobre Senhor Deputado 

Dary Pagung já havia feito esse pedido não só para 

mim, mas acredito que também para os outros 

deputados. Podemos colocar em votação para que 

outros nobres deputados tenham a oportunidade de se 

manifestar. 

Como votam os Senhores Deputados? 
  

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - Pela 

aprovação  
 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - O 

Senhor Deputado Dary Pagung foi o requerente, 

também pela aprovação. Não vejo nenhuma dificuldade. 

Portanto, aprovado o requerimento para que o prefeito 

tenha a oportunidade de falar um pouquinho sobre o 

município de Apiacá. 

Terminaremos a nossa pauta porque há alguns 

projetos para serem relatados pelos Senhores Deputados 

Nunes e Sergio Majeski. 

 O Projeto de Lei n.º 199/2015, de autoria da 

Senhora Deputada Raquel Lessa, dispõe sobre reserva 

de vagas de trabalho destinadas às mulheres vítimas de 

violência doméstica nas empresas prestadoras de 

serviço ao poder público estadual. 

 O relator dessa matéria é o Senhor Deputado 

Nunes. 

 Passo a relatar essa matéria, que foi protocolada 

no dia 11 de maio de 2015. Já passou pelo crivo da 

Mesa Diretora, tendo sido aprovada. Trata-se de uma 

análise quanto ao mérito com relação ao Projeto de Lei 

n.º 199/2015, de autoria da nobre deputada, cujo tema, 

em síntese, dispõe sobre reserva de vagas de trabalho 

destinadas às mulheres vítimas de violência doméstica 

nas empresas prestadoras de serviço ao poder público 

estadual. 

 Descrito o objeto da proposição, devemos 

ressaltar que o parecer desta Comissão abrange apenas a 

análise de seu mérito, estando prejudicada qualquer 

análise sob ponto de vista diverso, que compete a outras 

Comissões nos termos regimentais. 

 As mulheres, na maioria das vezes, submetem-

se às condições subumanas de vida, sofrendo com atos 

constantes de violência por não terem condições de 

manter sua subsistência. E, muitas das vezes, a 

subsistência dos filhos. 

 Em análise do referido projeto, observa-se que 

é de grande interesse público, visto que o presente 

projeto visa a reservar vagas de trabalho destinadas às 

mulheres vítimas de violência doméstica nas empresas 

prestadoras de serviço ao poder público estadual. 

 As oportunidades de emprego para as vítimas 

desse tipo de violência permitirão a obtenção de 

autonomia e independência financeira, imprescindíveis 

à superação do clima de violência familiar. 

 Com relação à emenda apresentada na 

Comissão de Justiça, apenas modificou o projeto 

original para dar tempo às empresas que serão 

diretamente envolvidas se adequarem à nova obrigação 

criada. E, dessa forma, em nada modificará a análise de 

mérito anteriormente realizada.  

 Sendo assim, sugerimos aos demais membros 

desta douta Comissão a adoção do seguinte: A 

Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 

Humanos é pela aprovação do Projeto de Lei n.º 

199/2015, de autoria da nobre Deputada Raquel Lessa, 

com adoção da emenda apresentada na Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação. 

 Nosso parecer é pela aprovação. 

 Em discussão o parecer. (Pausa) 

 

 O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Senhor 

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

 

 O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado Dary Pagung. 
 

 O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Senhor 

Deputado Nunes, na verdade, não tem o que discutir, 

porque V. Ex.ª fez um belíssimo relatório.  
 

 O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 

Continua em discussão o parecer. (Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação. 

 Como votam os Senhores Deputados? 
 

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

relator. 
 

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

relator. 
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 O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Aprovado o parecer à unanimidade. 

 Tenho certeza absoluta de que se o nobre 

Deputado Padre Honório estivesse em reunião conosco, 

com certeza S. Ex.ª votaria pela aprovação. S. Ex.ª teve 

que se ausentar um pouquinho porque também é 

membro da Comissão de Justiça e foi terminar a reunião 

da Comissão, que se estendeu um pouco mais. Mas, 

daqui a um pouquinho, S. Ex.ª estará nesta reunião 

conosco.  

 Projeto de Lei n.º 226/2015, de autoria do 

Senhor Deputado Cacau Lorenzoni, que garante 

reinstituição ao consumidor que tiver o serviço de 

internet doméstica interrompido sem prévio aviso. 

Em sua justificativa, o autor afirma que isso 

tornará justo o pagamento efetuado pelos consumidores, 

pois pagarão somente o que realmente o que puderem 

utilizar. Isso acarretará uma melhoria na qualidade do 

serviço prestado, visto que o consumidor deverá ser 

reembolsado pelo tempo que o serviço ficou 

indisponível.  

Descrito o objeto da proposição, devemos 

ressaltar que o parecer desta Comissão abrange apenas a 

análise do seu mérito, estando prejudicada qualquer 

análise sob o ponto de vista diverso que compete a 

outras comissões, nos termos regimentais.  

Analisando a norma como um todo, 

verificamos seu cunho de profundo respeito à cidadania. 

A propositura assegura ao consumidor do nosso estado 

plena transparência das informações em relação ao que 

foi consumido por ele, tornando a relação de consumo 

mais justa e correta, já que em caso de indisponibilidade 

de serviço, ocorrerá o reembolso dos valores por parte 

da contratada.  

Por conta dessa justificativa, a Comissão de 

Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos é pela 

aprovação do Projeto de Lei n.º 226/2015, de autoria do 

Senhor Deputado Cacau Lorenzoni, com a adoção da 

emenda modificativa apresentada pela Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação.  

 

Em discussão o parecer. (Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação. 

 Como votam os Senhores Deputados? 

  

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

relator.  

 

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

relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Projeto de Lei n.º 395/2015, de autoria do Senhor 

Deputado Doutor Rafael Favatto, que obriga os 

estabelecimentos comerciais divulgarem a relação das 

empresas credenciadas para prestação de assistência 

técnica e dá outras providências. 
O relator desta matéria é o nobre Senhor 

Deputado Sergio Majeski. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 

Conforme disse o presidente, o Projeto de Lei n.º 

395/2015, de autoria do Senhor Deputado Doutor 

Rafael Favatto, obriga os estabelecimentos comerciais 

divulgarem a relação das empresas credenciadas para 

prestação de assistência técnica e dá outras 

providências. 

Como qualquer coisa que venha tornar mais 

transparente e facilitar a vida do consumidor, que 

muitas vezes tem a sua vida dificultada sim... Hoje vi 

um comentário pela Rádio CBN dizendo que às vezes se 

diz que consumidor é tratado como rei. Mas isso não é 

verdadeiro, em muitas ocasiões o consumidor acaba 

tendo uma dor de cabeça imensa quando compra algum 

produto com algum problema ou que se verifica um 

problema na sequencia da compra.  

Então, relatamos pela aprovação do projeto. Ele 

é de interesse social, de interesse da sociedade. 

Relatamos pela aprovação.  

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - Em 

discussão o parecer. (Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação. 

 Como vota o Senhor Deputado? 

 

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

brilhante relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - A 

Presidência acompanha o voto do brilhante relator. 

Aprovado o parecer à unanimidade. 

Projeto de Lei n.º 255/2015, de autoria do 

Senhor Deputado Gilsinho Lopes, que estabelece a 

modernização do Disque Denúncia por meio de novas 

tecnologias. 

Gostaria de passá-lo para o Senhor Deputado 

Dary Pagung, para que pudesse relatar esse projeto, já 

que o relator dessa matéria era o Deputado Marcos 

Bruno, como S. Ex.ª não está presente. 

  

 O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Senhor 

Presidente, não me aterei muito ao parecer, mas é um 

projeto do Senhor Deputado Gilsinho Lopes, que 

estabelece a modernização do Disque Denúncia por 

meio de novas tecnologias. 

 Gilsinho, como delegado, tem uma experiência 

muito grande. Já foi autor aqui de diversos outros 

projetos, inclusive de um Disque Denúncia. O parecer 

do Senhor Deputado Marcos Bruno é pela aprovação, 

na Comissão de Defesa de Cidadania e dos Direitos 

Humanos. Seguirei o parecer do Deputado Marcos 

Bruno. Assim, relato pela sua aprovação. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - Em 

discussão o parecer. (Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação. 

 Como vota o Senhor Deputado? 

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

relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - A 

Presidência acompanha o brilhante relatório do Senhor 
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Deputado Dary Pagung, apesar de não ter sido S. Ex.ª 

que o formulou. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - Mas 

leu brilhantemente. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - As 

vírgulas ele conseguiu... 

 Aprovado à unanimidade. 

 O Projeto de Lei n.º 160, de autoria do Senhor 

Deputado Sergio Majeski, dispõe sobre a criação de 

cadastro com informações sobre as pessoas com 

deficiência no estado e apresenta os objetivos. 

O relator da matéria é o Senhor Deputado Padre 

Honório. 

 

 O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - A 

presente matéria trata da análise quanto ao mérito do 

Projeto de Lei n.
o
 160/2015, de autoria do Senhor 

Deputado Sergio Majeski, cujo tema, em síntese, dispõe 

sobre a criação de cadastro com informações sobre as 

pessoas com deficiência no estado e apresenta os 

objetivos. 

 Descrito o objeto da proposição, devemos 

ressaltar que o parecer desta Comissão abrange apenas 

análise do seu mérito, estando prejudicada qualquer 

análise sobre o ponto de vista diverso que compete a 

outras comissões nos termos regimentais. 

 Com relação à emenda proposta pelo autor, a 

mesma foi apresentada com o intuito de correção de um 

vício de constitucionalidade, o que já foi abordado pela 

Comissão de Justiça. Sendo assim, na forma como foi 

apresentada a emenda, em nada modificara a análise do 

mérito já realizado. Portanto, o parecer é pela provação 

do Projeto de Lei n.º 160/2015, de autoria do Senhor 

Deputado Sergio Majeski, com a adoção da emenda 

apresentada. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - Em 

discussão o parecer. (Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação. 

 Como vota o Senhor Deputado?  

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

relator. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 

Também acompanho o relator. 

Acho desnecessário perguntar ao nobre Senhor 

Deputado Sergio Majeski como vota porque é o autor 

da matéria e, com certeza, votará pela sua aprovação, 

não é isso? 

 Apesar de que já vimos deputados que 

apresentam o projeto e depois votam contra, 

principalmente no Plenário. 

 

 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - É só 
observar a questão dos vetos que estão sendo votados 

agora. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 

Aprovado o parecer à unanimidade. 

 O Projeto de Lei n.º 377/2015, de autoria do 

Senhor Deputado Doutor Hércules, dispõe sobre fixação 

de cartaz ou placa em revendedoras e concessionárias 

de veículos automotores, informando as isenções 

concedidas às pessoas com deficiência e moléstias 

graves e dá outras providências.  

O relator da matéria é o Senhor Deputado Padre 

Honório. 

 

O SR. PADRE HONÓRIO (PT) - O parecer é 

pela aprovação do Projeto de Lei n.º 377/2015, de 

autoria do Senhor Deputado Doutor Hércules. 

 
O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - Em 

discussão. (Pausa) 

Encerrada. 

Em votação. 

Como votam os Senhores Deputados? 

 

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

relator. 

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

relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - A 

presidência acompanha o parecer do relator. 

Aprovado à unanimidade. 

O Projeto de Lei n.º 393/2015, de autoria do 

Senhor Deputado da Vitória, institui no calendário 

oficial do governo do estado o Dia Estadual do Notário 

e Registrador no estado do Espírito Santo. 

O relator dessa matéria é o Senhor Deputado 

Padre Honório. 

 

O SR. PADRE HONÓRIO (PT) - O parecer é 

pela aprovação do Projeto de Lei n.º 393/2015, de 

autoria do Senhor Deputado da Vitória, na forma do art. 

276 do Regimento Interno. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - Em 

discussão. (Pausa) 

Encerrada. 

Em votação. 

Como votam os Senhores Deputados? 

 

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

relator. 

 

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

relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - A 

presidência acompanha o parecer do relator. 

Aprovado à unanimidade. 

Terminada a Ordem do Dia, passamos à fase 

das Comunicações, dando oportunidade ao prefeito de 

Apiacá para falar sobre o município, previamente 

acordado entre os nobres Deputados desta Comissão. 

 

O SR. HUMBERTO ALVES DE SOUZA - 
Quero já de pronto agradecer ao Presidente Nunes por 

permitir a solicitação que o nosso Deputado Dary 

Pagung fez à Mesa, no sentido de nos ouvir. 
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Aproveito a oportunidade para cumprimentar o 

Senhor Deputado Dary Pagung, um apiacaense 

presente. Tenho dito para as pessoas que o melhor 

prefeito de Apiacá foi V. Ex.ª nos últimos vinte anos, 

pela dedicação, pela compreensão, pela parceria que 

tem mantido conosco em Apiacá. Muito obrigado por 

isso em nome de toda a população de Apiacá o nosso 

agradecimento. 

Aproveito a oportunidade também para 

cumprimentar o Senhor Deputado Padre Honório; é um 

prazer estar mais perto de V. Ex.ª. Aproveito a 

oportunidade também e cumprimento o Senhor 

Deputado Sergio Majeski.  

Olhava uma pesquisa a respeito do povo 

dinamarquês, considerado um dos povos mais feliz do 

mundo. E isso transmite também em V. Ex.ª, e 

exatamente por esse caminho tenho buscado como 

prefeito do interior trazer um pouco dessa felicidade à 

minha população da cidade de Apiacá, Senhor 

Deputado Padre Honório. E para que V. Ex.ª possa ter 

uma ideia, a cidade de Apiacá deve ser a cidade mais 

pobre no aspecto de arrecadação do estado do Espírito 

Santo ou a segunda; a menor, com a certeza, em renda 

per capita, mas é uma cidade extremamente acolhedora. 

Quem teve a oportunidade de conhecer Apiacá teve a 

oportunidade de conhecer seu povo, um povo 

acolhedor. E por toda essa característica de nossa 

cidade... Sou o primeiro prefeito eleito, depois de 

cinquenta e três anos de emancipação da minha cidade, 

pela oposição. 

Talvez nem todos conheçam minha luta, 

enfrentei uma luta enorme pela própria característica do 

poder estabelecido em minha cidade, que não foi fácil, 

mas com diálogo, com a participação, com 

compromisso com a população - conseguimos 

estabelecer uma relação de diálogo e de compromisso - 

me tornei prefeito. Hoje sou prefeito pelo segundo 

mandato, terminando o mandato no final deste ano. 

Tenho uma gratidão e uma formação política, 

não só no aspecto de transformação política, mas 

também me proporcionou transformação enquanto ser 

humano. Aprendemos muito com a política, com a 

convivência, com as pessoas que podem nos ajudar 

neste processo de transformação. 

 Naquele momento, quando me tornei prefeito, 

com esta característica que Apiacá tem, minha cidade 

tinha de trinta a trinta e cinco por cento da população, 

Senhor Deputado Padre Honório, vivendo com risco 

social tremendo. Isso não é diferente, Senhor Deputado 

Dary Pagung, de outras cidades que têm a característica 

de uma cidade pequena que não tem acesso à empresa 

geradora de emprego, o que é também um processo 

histórico deste país que tem toda esta característica da 

falta de emprego, da inserção no mercado, da formação 

e qualificação do indivíduo da sociedade. Enfrentamos 

tudo isso.  

 Como vim da base, como vim de um processo 

político junto com Senhor Deputado Dary Pagung 
caminhando em cada caso, olhando e observando essa 

cidade, assumi um compromisso com a população que 

tinha como bandeira número um tentar não resolver 

todos os problemas das pessoas que tinham, pelo 

histórico de vida, uma dificuldade, Senhor Deputado 

Sergio Majeski, pela sua questão social. Mas tinha que 

me dedicar efetivamente para que levasse, com meu 

trabalho, com nossas ações, uma condição melhor que 

minimizasse um pouco daquela população e diminuísse 

aquela desigualdade que era histórica no meu 

município. Logo, uns oito meses na frente, criei um 

programa.  

Senhor Deputado Nunes, fico muito feliz 

quando vejo você na presidência desta Comissão, com 

todas essas pessoas que estão aqui, Senhor Deputado 

Padre Honório, com todo esse conhecimento religioso 

que tem. Vejo o Senhor Deputado Nunes aqui e me traz 

uma tranquilidade muito grande, porque conheço sua 

história e sei que seu partido também lutou 

historicamente por este país que fosse também uma 

bandeira fundamental na história do PT, que fosse 

também a luta da desigualdade dessa população. Então, 

me sinto muito em casa tendo essa relação direta com 

você aqui para esse debate.  

Criei um programa chamado Apiacá para 

Todos. O Senhor Deputado Dary Pagung participou do 

conjunto desse projeto que era fazer com que ação 

social, educação e saúde trabalhassem numa estrutura 

de conjunto, Senhor Deputado Padre Honório, que 

monitorassem as famílias que tinham risco social muito 

grande. Enfim, criamos o programa que, naquele 

momento, eu colaborava com uma ajuda financeira de 

oitenta reais por família e ainda criamos uma rede de 

proteção alimentar que levasse para mesa daquele 

cidadão o alimento.  

O cidadão de Apiacá saía para a rua para fazer um bico, 

porque estava desempregado. Mas largava o seu filho, 

Senhor Deputado Dary Pagung, em casa, passando 

necessidade. Largava a sua mulher em casa passando 

necessidade. Então, entendíamos que se ele conseguisse 

garantir o que acho que é um direito minimamente do 

cidadão, trazer alimento sobre a mesa, ele poderia sair 

para a rua como saiu durante todos esses cinco anos 

para tentar arrumar um emprego, para tentar fazer um 

bico - no nosso interior é bico que falamos - capinar um 

quintal, tirar um leite numa propriedade. Mas aquela 

família estava protegida e com a presença do Poder 

Público, tanto no aspecto de educação, no aspecto da 

saúde, sobretudo, com alimento que garantisse uma 

condição de dignidade para aquela família que passava 

por imensa dificuldade, que não tinha o que comer. 

Você abria a dispensa na casa dos nossos apiacaenses 

mais pobres: vazia. Então era mais do que 

compromisso, uma responsabilidade não só como 

prefeito, mas também como cidadão, como pai, como 

avô que sou para minimizar este sofrimento.  

Criamos este programa, inicialmente, doutor Marcelo, 

com quatrocentas famílias para termos um foco e um 

objetivo a atingir, relacionado com capacidade 

financeira nossa. Conseguimos trabalhar. Em 2012-

2013 em que estávamos num processo razoável, 

sobretudo em 2012, fomos conseguindo atingir essas 

quatrocentas pessoas neste aspecto.  
Todos sabem que o país passa por uma imensa 

dificuldade. Quando sinalizou em 2013, Senhor 

Deputado Dary Pagung, o sinal, conversamos sobre isso 

e V. Ex.ª foi a primeira pessoa que me disse: Betinho, 

toma as tuas atitudes. Falei: Dary, se eu tomar todas as 
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atitudes que tenho que tomar aqui, você será 
prejudicado na campanha. Ele falou: Mas o meu 

compromisso não é somente com a eleição do resultado 
das urnas, meu compromisso é com Apiacá e você tem 

que tomar as atitudes necessárias para proteger a 

cidade.  

Eu tinha doze secretarias, cento e cinquenta 

cargos comissionados na Prefeitura. Naquele momento, 

com orientação do Senhor Deputado Dary Pagung, 

cortamos nove secretarias, há um ano e meio, quase 

dois anos. De cento e cinquenta cargos comissionados, 

Deputados, tenho vinte e cinco cargos comissionados. 

Foi o que me manteve durante todo este período, 

dizendo que Apiacá, por mais simples que seja, com a 

menor arrecadação do estado do Espírito Santo, é o 

primeiro município do Brasil que não deve um centavo 

a nenhum fornecedor, que mantém as contas 

rigorosamente em dia. 

O pagamento, durante os meus cinco anos de 

mandato, toda última sexta-feira do mês é pago aos 

nossos funcionários públicos.  

Tive a oportunidade, com essa crise, de dar o 

ticket-alimentação a quinhentos funcionários públicos, 

para que pudesse fomentar e melhorar a iniciativa para 

gerar emprego e distribuição de renda no próprio 

município. Conseguimos pagar o piso nacional dos 

nossos professores. Tivemos agora a recuperação 

salarial de parte dos nossos funcionários públicos; 

investimos em estradas, equipamentos nas escolas, 

reformamos escolas. Com emendas do Deputado Dary 

Pagung compramos diversos carros para a saúde, 

diversos maquinários. Nossas máquinas atendem ao 

produtor rural sem cobrar um centavo. Ou seja, abri 

mão daquilo que é natural do processo político para que 

pudesse fazer gestão e dizer aos senhores deputados o 

compromisso que assumi com governador, que disse 

que eu tinha que voltar para casa e fazer o dever de 

casa. O município de Apiacá hoje é extremamente 

equilibrado. Nesse momento de crise em que vivemos, 

chegar nesta Comissão e dizer que o nosso município 

está seguro, acho que já é um grande avanço, e é um 

sentimento de dever cumprido.  

Mas agora com a crise que agregou e aumentou 

nesse período, Senhor Deputado Dary Pagung, em 

meados de 2015, as pessoas perderam o emprego. As 

pessoas que tinham emprego fora, voltaram para 

Apiacá. Em Apiacá, Bom Jesus, Calçado, fecharam 

lojas e supermercados e as pessoas voltaram para a 

cidade desempregados, Senhor Deputado Dary Pagung. 

Os que ganham salário mínimo tiveram seus salários 

corroídos pela inflação; os aluguéis aumentaram. Até 

mesmo aquele que é portador de salário mínimo não 

sobra nada na mão dele, no final do mês, para manter a 

família. 

  Durante esse período de cinco anos que o 

programa existe, chegou em novembro de 2015 com 

seiscentos e vinte e cinco famílias amparadas pela ação 

social. Ou seja, tinha erradicado a fome e a miséria no 
meu município. Não havia uma única família que 

passasse fome. Tinha dificuldades, mas não passava 

mais fome no meu município. 

Não quero discutir a questão do mérito. Alguns 

defendem que nessa condição estamos mantendo as 

pessoas no costume de não querer fazer nada. Mas 

acredito que ninguém escolheu ser pobre, ninguém 

escolheu ficar desempregado. Acho que temos o dever 

enquanto gestores de resolver o problema daquela 

família, daquele cidadão que precisa do amparo do 

Poder Público.  

Quando chegou a meados de 2015 o índice de 

desemprego aumentou e as pessoas precisavam de mais. 

O que eu tinha que fazer? Tinha que amparar. Preparei-

me para que pudesse fazer isso, Senhor Deputado Dary 

Pagung. Mandei um projeto para a Câmara, em 

novembro de 2015, com os dados levantados, com o 

parecer social de todas as pessoas. Precisava de atender 

a mais quatrocentas famílias. Já tinha umas duzentas ou 

trezentas famílias que estavam precisando entrar no 

programa, e, ainda com a expectativa do agravamento 

da crise, mais cento e cinquenta famílias.  

Encaminhei o projeto em novembro para a 

Câmara, para aumentar para mil famílias, dar segurança 

a essa população. E tinha a capacidade financeira para 

fazer isso. Qual foi a surpresa que tive? A Câmara de 

Apiacá... acho que é um processo natural o debate 

político. Precisa ter a oposição e situação. É assim que 

se faz a democracia, mas ela não pode ser raivosa, não 

pode ser irracional. Tem que ser pelo menos uma Casa 

de Leis, uma casa do povo, tem que ser em um 

ambiente de debate, onde se discuti ideias. Não digo 

que só eu tenho razão, que só os senhores têm razão, 

mas que possamos achar um denominador comum e 

sempre fazer com que o meu trabalho, o trabalho dos 

que estão no Legislativo possa produzir resultado para a 

população. É essa a essência da democracia. É assim 

que temos que trabalhar.  

O que me surpreendeu foi que a Câmara só não 

permitiu que eu pudesse acolher as outras trezentas, 

quatrocentas pessoas, que estavam no processo fora do 

programa, como cortou trezentas famílias que faziam 

parte desse programa há cinco anos, com o critério de 

dizer que era um processo político e que Apiacá não 

tinha, na opinião deles, tantas pessoas que precisavam 

de tanta ajuda do Poder Público.  

Falo isso para os senhores, porque Apiacá 

certamente aparecerá nos canais de televisão, nos 

noticiários com um caos social jamais visto em nosso 

estado do Espírito Santo, sem necessidade, porque o 

município estava preparado para não só continuar 

amparando as seiscentos e vinte e cinco famílias que 

estavam no programa há cinco anos. Não foi um 

programa que fiz de um ano e três meses, para o outro 

ano. São cinco anos de existência, de 2011 até hoje. 

Apiacá estava pronto para se fazer isso, para atender a 

esta cidade.  

Agora, tenho que fazer o quê? Não só virar as 

costas para aqueles que precisam, mas também tirar do 

programa trezentas famílias, praticamente, que recebem 

o amparo da prefeitura. O que faço agora? O que faço 

agora como prefeito? Pergunto a V. Ex.ª
s
: qual o meu 

papel como prefeito? Virar as costas para essa 
população que precisa tanto do Poder Público, sabendo 

que posso atender às pessoas, meramente por causa de 

uma briga política entre aqueles que querem chegar ao 

poder e aqueles que querem estabelecer no poder. 

Vamos ser claros, Senhor Deputado Dary Pagung, e 
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quem paga essa conta é a população. Esse processo não 

pode mais continuar, não em Apiacá, mas também em 

qualquer lugar deste país. 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 

estamos trabalhando no sentido de fazer as  nossas 

parcerias, os nossos debates, mas sempre pautado com o 

único caminho de resultado à população.  

Agora, Senhor Deputado, o que faço? Como 

que V. Ex.ª vai dizer para mim, para o governador, e 

para esta Casa que Apiacá hoje, o prefeito pode fazer 

para sua população e não faz por meramente uma briga 

política. O que faço, Senhor Deputado? Quem escolho? 

Quem escolho para passar fome? Quem escolho para 

não ter seu alimento? Qual a criança que não terá mais o 

amparo da prefeitura? Qual é a mãe que vai chorar na 

porta da prefeitura? O que faço? A quem apelo? Digo 

isso com carinho porque não sou mais candidato, não 

disputo mais eleição.  

Estou nesta comissão - que V. Ex.
as

 me 

desculpem a emoção - e não consegui transmitir tudo 

que sinto no meu coração e no meu papel de prefeito, 

defendendo uma causa. Muitas vezes defendemos 

causas justas e outras não tão justas. Mas tenho certeza 

de que defender causas, onde tem como direito humano, 

minimamente, o alimento sobre a mesa das pessoas, não 

tem que ter cor partidária, não tem que ter oposição, não 

tem que ter situação; temos que ser todos unidos.  

E falo, nesta comissão, com profunda tristeza, 

que minha cidade proporciona o papel mais feio na 

política capixaba que é um debate em que desqualifica o 

processo político e faz com que a população passe por 

esse momento mais difícil que é o desamparo pelo 

Poder Público.  

Estou pronto com a estrutura da prefeitura, 

pronto financeiramente para atender a essa população. 

Não sabemos no que vai dar esse processo todo, não 

sabemos o que este país vai nos trazer de problemas, se 

teremos mais ou menos caos. E agora, o que faço? 

Estou de mãos amarradas. 

Quanto às cirurgias tenho pago na prefeitura de 

Apiacá, quantos exames tenho pago, porque o Estado 

não consegue fazer a demanda necessária. E virarei as 

costas para isso? Inclusive nesse mesmo dia, doutor 

Marcelo, em que mandei o programa para lá para 

aumentar, mandei o aumento do piso nacional dos 

professores, mandei o ticket-alimentação, mandei um 

projeto para que recuperasse parte dos salários dos 

nossos funcionários de categoria: eletricista, motorista, 

bombeiro, mecânico. Todo esse processo estava lá e o 

único projeto que não foi aprovado pela Câmara foi o da 

alimentação.  

Como pode ser de cunho político o de 

alimentação? E os outros não são de cunho político? 

Dar o aumento dos salários dos professores não tem 

interesse político? Tem, somos seres políticos. Agora, 

temos que fazer política com p maiúsculo.  

Sou prefeito até 31 de dezembro de 2016, e não 

posso deixar de ter uma ação política para  aquilo que 
tem que fazer um prefeito na cidade, ou que tem que 

fazer um deputado.  

Então, nesta comissão, peço um socorro e que 

V. Ex.ª
s
 lutem comigo, me ajudem na minha cidade, que 

conversem com  as autoridades constituídas, com o 

Ministério Público que é o poder que tem contribuído 

efetivamente conosco em Apiacá, mas também tem que 

cumprir aquilo que a Câmara determina, buscar o 

Tribunal de Justiça, fazer um grande movimento. Um 

movimento religioso, um movimento das forças 

políticas porque temos que garantir a dignidade do 

indivíduo, seja ele apiacaense, sobretudo o indivíduo 

capixaba, que é brasileiro como todos os brasileiros.  

Senhor Deputado Dary Pagung, coloco-me à 

disposição, e dizer, mais uma vez, a V.Ex.
as

:
 
obrigado 

por tudo. E que essa causa não será solitária porque se 

fosse, eu lutaria sozinho, em qualquer canto deste 

estado, para defender a dignidade da vida humana. E 

dizer a V. Ex.
as

 que não me curvarei diante de qualquer 

obstáculo, de qualquer lugar, para continuar dizendo 

que posso fazer mais por minha população.  

Agradeço a V. Ex.ª
s
 e peço ao Senhor Deputado 

Dary Pagung que permita, dois minutinhos, ao senhor 

Marcelo Stiti de Paula, como procurador, falar alguma 

coisa a respeito do programa. Muito obrigado a todos! 

 

O SR. MARCELO STITI DE PAULA -  Boa 

tarde a todos! Na verdade falaremos um pouco do 

mérito do programa.  

Esse programa foi criado em 2011, por um 

projeto de lei que desenvolvemos juntos e que passamos 

a tratar as primeiras necessidades da população sobre o 

enfoque do que seria mais importante, inclusive no 

atingimento dos direitos fundamentais, os direitos 

básicos. Tratamos o direito à alimentação adequada, que 

sabemos que é um direito humano, como um dos 

principais, porque repercute não apenas imediatamente 

para poder matar a fome das pessoas, como também na 

esfera da saúde, cuja pasta eu presido, pois sou 

secretário de Saúde. Sabemos que fazemos a atenção 

básica com uma boa alimentação. Uma população bem 

alimentada fica menos doente.  

Melhoramos também a questão alimentar nas 

escolas, por meio da merenda escolar. Isso sofreu um 

influxo muito grande nesses preceitos fundamentais e 

inclusive que vem de todos os tratados internacionais 

que tratam de direitos humanos. Todos eles reconhecem 

o direito humano à alimentação adequada como parte 

fundamental para caracterização do direito e da 

dignidade da pessoa humana que temos em nossa 

Constituição como um princípio fundante. Para alguns 

seria norma supralegal, para outros doutrinadores seria 

ter status supraconstitucional, mas não importa como é 

tratado. A questão é que o tratamos com uma 

importância muito grande.  

Nesse aspecto, como procurador do município, 

não vejo como dentro do poder discricionário do 

prefeito, executar essa política pública, mas como uma 

obrigação de executá-la. Sabemos que em nosso estado 

democrático de direito, o atingimento de preceitos de 

tamanha importância vem como uma obrigação do 

gestor e não como mera faculdade dentro do que se tem 

como poder discricionário do governo. 
Pego-me, hoje, realmente, em uma situação 

inusitada, quando vemos uma votação que passa pela 

Câmara que, exatamente, tinha o intuito de aumentar a 

distribuição pelas necessidades das famílias, 

identificadas com um parecer social, inclusive seguindo 
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critérios previstos na legislação. Isso não apenas foi 

impossibilitado de aumentar, como tivemos que 

amargar uma queda muito grande.  

Vejo inclusive possibilidade de excussão até na 

própria Corte Interamericana de Direitos Humanos 

porque isso fere as normas supralegais e 

supraconstitucionais. A realidade que temos hoje sobre 

o aspecto da legalidade estrita é que o governo 

municipal está impossibilitado de fazer essa distribuição 

a mais do que as quatrocentas iniciais. Surgem também 

agora algumas dificuldades advindas do próprio 

processo de ter que fazer essa nova adequação.  

Como seria possível uma análise para poder 

tratar de forma desigual pessoas que têm direitos iguais, 

se todas aquelas pessoas atendem um critério social e 

todas já foram analisadas e atendem aos critérios legais 

de serem beneficiários de um programa, tendo a 

administração já publicamente - uma vez que foi feito 

projeto de lei nesse sentido - manifestado que existe 

previsão orçamentária, não apenas na questão de 

dotação, mas de recursos suficientes para poder cumprir 

com esse direito? Como negar e a quem cortar?  Essa é 

uma limitação. Falei: - Betinho, não sei como orientar 

nesse sentido. Qualquer pessoa que for cortada, sobre o 

ponto de vista legal, mas supramunicipal, teria direito 

de permanecer ali. Como escolher um ou outro se todos 

são iguais? Penso que estaria sendo destinado a essas 

pessoas um tratamento desigual e afrontoso à nossa 

Constituição.  

Essa discussão e esse apelo que o prefeito traz 

traduz exatamente o anseio da administração de obter 

esse apoio externo para podermos conseguir executar 

isso, uma vez que surgiu, ainda nesse período todo, a 

impossibilidade de fazer essa alteração exatamente 

porque se trata de um ano eleitoral. Hoje, o que tem se 

discutido até na própria Câmara é que os vereadores 

estão reconhecendo o erro e adotando uma falácia: 

manda-se o projeto de lei e a gente aprova. E não tenho 

como opinar sobre um projeto de lei aprovado agora, 

para ser executado, porque afrontaria lei eleitoral 

também. 

Surgiu um imbróglio que realmente não sei 

como será resolvido. Mas, em suma, o problema e a 

situação que se põe é essa. 

 

O SR. HUMBERTO ALVES DE SOUZA - 

Só uma questão para encerrar. Não consegui colocar as 

quatrocentas que estavam fora do programa. Faríamos 

uma discussão em separado desse processo. 

É um programa que existe há cinco anos e tira 

qualquer argumento de qualquer expectativa de 

processo político. Todo ele está pautado na legalidade 

dentro do aspecto social. Como corto agora trezentas 

famílias que já estavam sendo assistidas? 

Estou numa situação que se correr o bicho pega 

e se ficar o bicho come. Não terei coragem de tirar 

trezentas famílias e colocar na rua. Como prefeito, não 

tenho coragem de tomar essa atitude e não tomaria essa 
atitude assim, de qualquer maneira. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Prefeito, somos conhecedores, a partir do Portal de 

Transparência, que o Governo Federal manda para o 

município de Apiacá onze milhões, oitocentos e 

sessenta mil, setecentos e cinquenta reais e dezenove 

centavos de recursos federais para aquele município. Só 

de Bolsa Família, o Governo Federal manda para lá um 

milhão, quatrocentos e sessenta e quatro mil, 

novecentos e dezesseis reais para atender à população 

de Apiacá. No Espírito Santo, o total de favorecidos 

nessa mesma situação, são sete bilhões de reais.  

Tem muito dinheiro do Governo Federal, 

mesmo algumas pessoas, muitas vezes, não 

reconhecendo isso. Inclusive, alguns municípios não 

reconhecem essa parceria que o Governo Federal faz 

com os municípios, mas sabemos que esse dinheiro é 

fundamental para que possamos fazer distribuição de 

renda em nosso país. 

Imagino que precisemos compreender um 

pouco mais essa questão que o senhor nos coloca. Penso 

até que deveríamos fazer um movimento para 

conversamos com os vereadores e vermos, de fato, o 

que está acontecendo. O que chegou ao meu 

conhecimento é que existe uma lei no município que 

estabelece uma quantidade total de quatrocentas cestas 

básicas e que, no final do ano, o Executivo solicitou que 

essa quantidade aumentasse para mil cestas básicas. E a 

prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social, 

ultrapassava a mais de cinquenta por cento esta 

quantidade de quatrocentas, chegando a esse valor que o 

senhor acaba de relatar. Um total de seiscentas e 

cinquenta cestas básicas, ou seja, quatrocentas 

garantidas na lei e duzentas e cinquenta garantidas pela 

Secretaria de Assistência Social. Essa é a informação 

que nos chegou. Inclusive, existe informação que há 

parecer do Ministério Público no sentido de não 

permitir que essa quantidade... 

 

O SR. HUMBERTO ALVES DE SOUZA - É 

com essa natureza que acho que as coisas se esclarecem. 

É o debate, o diálogo. Exatamente isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Estou tentando justamente dar oportunidade para 

esclarecer as coisas. 

 

O SR. HUMBERTO ALVES DE SOUZA - 

Tecnicamente, o Marcelo poderá dar uma informação 

mais adequada. Como eu disse, o programa, 

inicialmente, está escrito na lei, começou em 2011 e, 

diante das necessidades sociais, eu, por decreto poderia 

regulamentar o processo. 

Em 2015, cheguei com seiscentas e vinte e 

cinco famílias monitoradas no decorrer de todos esses 

anos. De forma gradativa, de forma que as pessoas 

precisavam. Diante desse programa que falei, do 

processo de crise, colocamos para ser apreciado pela 

Câmara, o que era um processo natural, que tivemos a 

demanda. 

Não que nós paramos, de quatrocentas e 

colocamos um processo para mil, chegamos a novembro 
de 2015 com seiscentas e vinte e cinco famílias. 

Inclusive, deputado, por mais que não tivesse dado 

nenhuma cesta, estava dentro do processo legítimo. A 

lei me permitia, em novembro de 2015, levar um 

projeto, seja ele qual for, à Câmara, seja de aspecto 
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social, seja para construção de casa popular ou para 

pavimentação de ruas.  

 Nessa discussão formal, estou cercado de todos 

os direitos que a lei me permite. A discussão, em 

Apiacá, abandonou a formalidade da lei. A discussão foi 

no aspecto político, dizendo que estava levando para 

mil porque era interesse político e, em Apiacá, não tinha 

tantos pobres dessa natureza. No mínimo, esperava que 

a Câmara pudesse fazer conosco, sem abrir mão das 

suas pretensões políticas, que convocasse a Secretaria 

de Ação Social, que promovesse um debate, que 

pudesse fazer.  

 A pergunta que faço a vocês que têm 

capacidade de entendimento de fora: Qual foi o critério 

da Câmara? A Câmara tem a prerrogativa de fazer 

análise social de alguém?  

 

 O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Prefeito! 

 

 O SR. HUMBERTO ALVES DE SOUZA - 

Por que cortou? Baseada em que, deputado Dary, cortou 

trezentas famílias? Porque acho que a Câmara tem uma 

prerrogativa fundamental, que é a fiscalização.  

 Quem tem a prerrogativa de levantar as 

questões sociais do município é a Prefeitura, com o 

prefeito e a área técnica da Ação Social. A Câmara tem 

a discussão da legitimidade, da lei, do correto, aprovou 

ou não aprovou. Aprovou, vou fiscalizar. Essa mora a 

discussão. A discussão, a Câmara não pode buscar 

aquilo que não é da prerrogativa dela, querer fazer 

análise social de nada. Ela não tem essa prerrogativa. 

Ela tem, sim, o direito de promover o debate, o direito 

fundamental de fiscalizar o Executivo e, sobretudo, de 

aprovar ou não aprovar.  

Inclusive, o projeto não ficou parado nas 

Comissões, porque foi constitucional. O projeto veio a 

Plenário. No momento em que veio ao Plenário, teve a 

posição do voto SIM e do voto NÃO. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Prefeito, só para ajudar. Acho que temos condições de 

ajudar.  

 

 O SR. HUMBERTO ALVES DE SOUZA - É 

preciso.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - Mas 

pensamos que vocês também têm que nos ajudar.  

 

O SR. HUMBERTO ALVES DE SOUZA - 

No que for preciso. 

  
O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - A 

informação que nos chegou é que a Câmara Municipal 

de Apiacá solicitou ao Executivo a lista de todos os 

beneficiados, todas as pessoas que se beneficiaram da 

cesta básica. Então, parece que houve - vamos dizer 

assim - num primeiro momento ... Se o senhor está 

falando que já foi, não vou também colocar em dúvida. 

Mas que não houve essa condição de o Poder 

Legislativo fiscalizar a quem, de fato, essas cestas 

básicas estavam sendo ... 

O SR. HUMBERTO ALVES DE SOUZA - 
Jamais. 

  
O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - Não.  

  

O SR. HUMBERTO ALVES DE SOUZA - 
Não foi preciso fazer isso. 

  

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Penso que temos condições de ajudar. Acho que nossa 

Comissão, entendeu Senhor Deputado Dary Pagung? 

Acho que podemos - não sei como trabalhar isso - acho 

que quem não pode numa disputa política, não pode, em 

hipótese alguma, quem ... 

O SR. HUMBERTO ALVES DE SOUZA - A 

população. 

  

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - ... a 

população pagar. Queremos fazer as coisas bem feitas, 

bem transparentes, onde o oportunismo não possa, 

como se fala, ... 

  

O SR. HUMBERTO ALVES DE SOUZA - 

Sobrepor  

  

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - ... se 

sobrepor aos interesses da população. Isso não 

podemos, em hipótese alguma, admitir. Mas creio que 

temos condições de buscar uma alternativa ... 

  

O SR. HUMBERTO ALVES DE SOUZA - 

Agradeço muito, deputado. 

  

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - ...  

para que possamos resolver essas questões. Acho que 

poderíamos tirar membros da Comissão. Coloco-me à 

disposição, eu mesmo tenho condições de ir. Acho que 

os Senhores Deputados Dary Pagung, Padre Honório ... 

  

O SR. HUMBERTO ALVES DE SOUZA - É 

fundamental o Senhor Deputado Dary Pagung. 

  
O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - ...   o 

próprio Deputado Sergio Majeski e o Deputado Marcos 

Bruno. Tirar uma comissão daqui para que pudéssemos 

conversar com o presidente da Câmara, com os 

vereadores, com a secretária, com a equipe do governo, 

para tentarmos conversar e ver, de fato, o que está 

acontecendo. 
  

O SR. HUMBERTO ALVES DE SOUZA - 

Claro. Agradeço muito. 
  

 O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - Acho 

que não pode é achar um culpado agora ... 
  

O SR. HUMBERTO ALVES DE SOUZA - 

Não interessa isso. 
  

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - ... 

para um problema que não vai resolver o problema. Está 

certo? Penso isso. 

  

O SR. HUMBERTO ALVES DE SOUZA - 

Só para lhe dar mais uma informação a respeito do 
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Ministério Público, porque quando a lei foi vetada pela 

Câmara, continuei dando. Não tive coragem de tirar. A 

Câmara fez um recurso, Senhor Deputado Dary Pagung, 

ao Ministério Público que eu tinha, está certo, 

continuado dando a cesta porque a Câmara tinha 

aprovado contra. Aí, o Ministério Público acatou a 

decisão da Câmara e mandou que pudesse retroagir não 

dando mais. Mas, só para que se possa fazer um 

raciocínio, Senhor Deputado, ... 

  

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Queria encaminhar, Senhor Deputado Dary Pagung, 

acho que antes de...  

 Fui orientado de fazermos uma solicitação, um 

pedido de informação, não só da Câmara, dos nobres 

vereadores, mas também do Executivo. Que pudessem 

colocar essas informações mais formalmente para 

podermos obter isso na Comissão de Defesa da 

Cidadania e dos Direitos Humanos e buscarmos um 

caminho que possa resolver esse problema. Inclusive, o 

que não pode. ... 

  

O SR. HUMBERTO ALVES DE SOUZA - 

Coloco-me à disposição de passar à Câmara o projeto, 

para ela entregar, para ela cortar... 

 

 O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - A 

primeira coisa é isso, solicitar à comissão que faça um 

requerimento de informação à Câmara Municipal e 

também ao Executivo, que possa nos municiar. O que 

não dá é o prefeito de um município vir a nossa 

comissão colocar uma preocupação, um problema, e 

não encontrarmos um mecanismo para solucionar o 

problema. A primeira coisa que precisamos é ter essas 

partes conversando, mesmo que seja no papel, para 

tomarmos providências.  

Faremos assim? 

 

O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Senhor 

Presidente, farei um pedido a V. Ex.ª. Infelizmente, os 

Senhores Deputados Sergio Majeski e Padre Honório 

tiveram que sair para dar quorum em outras comissões. 

A assessoria da comissão já trouxe uma saída, que achei 

até razoável. Chegando esses documentos, gostaria de 

pedir, e vou propor uma audiência pública da comissão 

no município de Apiacá, para ouvirmos tanto o 

Executivo e o Legislativo quanto o Ministério Público 

local, representado pelo doutor Everaldo. Isso seria 

importante, uma vez que esta comissão é de cidadania. 

Acredito que vamos fazer um grande trabalho de 

relevância para o município de Apiacá neste momento 

de crise.  

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 

Vamos encaminhar dessa forma. Primeiro, uma 

solicitação de informação. Depois, ao chegarem essas 

informações, continuamos dando os encaminhamentos. 

Pode ser? 
Agradeço ao prefeito e ao procurador do 

município a presença. 

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 

reunião e convoco os Senhores Deputados para a 

próxima, à hora regimental.  

Está encerrada a reunião.  

 

Encerra-se a reunião às 14h43min. 
 

_____________________________________________ 

 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA 

E DOS DIREITOS HUMANOS. QUARTA 

REUNIÃO ORDINÁRIA, DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 12 

DE ABRIL DE 2016. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 

Havendo número legal, invocando a proteção de Deus, 

declaro abertos os trabalhos desta Comissão. 

Inicialmente saúdo o nobre Deputado Padre 

Honório; o nosso amigo Deputado Sergio Majeski, 

todos os servidores da Assembleia Legislativa, em 

especial todos que compõem esta comissão e as pessoas 

que nos assistem pela TV Ales. Saúdo também nosso 

companheiro de Baixo Guandu, Senhor Deputado Dary 

Pagung. Obrigado por ter vindo. 

Dispenso a leitura das atas por conta do grande 

número de processos que temos hoje na comissão.  

Solicito ao senhor secretário Marcelo que 

proceda à leitura do Expediente. 

  

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

 EXPEDIENTE: 

 

 CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 

OFÍCIO n.º 140/2015 do gabinete do Exmo. Senhor 

Deputado Marcos Bruno, justificando sua ausência na 

reunião ordinária realizada em 15/03/2016. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 

Ciente. À secretaria da comissão para incluir no 

relatório de frequência do Senhor Deputado. 

 Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. SECRETÁRIO lê:  

 

OFÍCIO n.º 17/2016 do gabinete do Exmo. Senhor 

Deputado Gildevan Fernandes, encaminhando cópia de 

e-mail do senhor Maxwell Moura Novais que relata o 

drama pessoal que vem passando sua esposa, Lilian 

Márcia Cordeiro, que se encontra internada em um 

hospital psiquiátrico em Curitiba. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Ciente. À Secretaria da Comissão para averiguação dos 

fatos. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 
 

Ofício n.º 18/2016 da Supervisão de Registro e 

Tramitação desta Casa de Leis, Senhor Antônio Daniel 

Agrizzi, encaminhando Mensagem n.º 65/2016, em 

resposta ao pedido de informação formulado por esta 
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Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 

Humanos. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Ciente. Encaminhar cópia aos membros efetivos desta 

comissão para conhecimento. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

Resposta do Ofício n.º 04/2016, encaminhado por esta 

comissão ao Excelentíssimo Secretário de Estado da 

Justiça, Senhor Eugênio Coutinho Ricas, solicitando 

informações acerca do estado de saúde do interno 

Jocimar Andrade Nunes. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Ciente. Encaminhar cópia aos membros efetivos desta 

comissão para conhecimento. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

Ofício n.º 187/2016 do Sindicato dos Trabalhadores e 

Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo 

convidando os membros desta comissão para 

participarem do Seminário Sócio Educação que irá 

debater o sistema estadual de atendimento 

socioeducativo, no dia 5 de abril do corrente, às 8h, no 

auditório da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Vitória. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Ciente. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

Processo Administrativo n.º 160729/2016 da senhora 

Maria da Penha Morais, denunciando que a senhora 

Neuza Moraes Nunes, de oitenta anos, portadora de 

Alzheimer e hipertensão arterial sistêmica está sendo 

impedida de receber visitas de seus familiares pela 

senhora Tatiana Aparecida. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Ciente. À Secretaria da Comissão para averiguação dos 

fatos. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

Ofício n.º 64/2016 do gabinete do excelentíssimo 

Senhor Deputado Sergio Majeski, solicitando audiência 

pública para debater Dia Internacional e Estadual 

Contra LGBT, fobia no dia 19/5, às 19h nesta Casa de 

Leis. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Ciente. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

Projeto de Lei n.º 07/2016.  

Autora: Deputada Luzia Toledo. 

Ementa: Institui o Dia Estadual em Memória das 

Vítimas do Holocausto. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Designo como relator desta matéria o excelentíssimo 

Senhor Deputado Marcos Bruno. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

Projeto de Lei n.º 32/2016. 

Autor: Deputado Euclério Sampaio.  

Ementa: institui o Dia de Vigilheiro no Estado do 

Espírito Santo. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Designo como relator desta matéria o excelentíssimo 

Senhor Deputado Dary Pagung. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

Projeto de Lei n.º 87/2014. 

Autora: Senhora Deputada Janete de Sá. 

Ementa: Dispõe sobre orientações de memória histórica 

para denominação de próprios públicos e dá outras 

providências. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Designo como relator desta matéria o excelentíssimo 

Senhor Deputado Sergio Majeski . 

Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. SECRETÁRIO lê: 
 

Projeto de Lei n.º 133/2013.  

Autor: Senhor Deputado Euclério Sampaio. 

Ementa: Dispõe sobre a cobrança de taxa de 

estacionamento cobrada por shopping centers, 

supermercados e afins no âmbito do estado. 
 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - O 

Senhor Deputado Padre Honório pensou que não ia 

relatar nenhuma, mas esta aqui vou designar para S. 

Ex.ª. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

Projeto de Resolução n.º 64/2015. 

Autora: Deputada Luzia Toledo. 

Ementa: Institui a Comenda de Mérito do Artesão 

Mestre Pixiló a ser concedida pela Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Designo como relator desta matéria o excelentíssimo 
Senhor Deputado Senhor Deputado Dary Pagung. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

Projeto de Lei n.º 221/2015. 
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Autor: Deputado Marcos Bruno. 

Ementa: Proíbe o abandono de animais domésticos ou 

domesticados em logradouros públicos ou áreas 

particulares e dá outras providências. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Designo como relator desta matéria o excelentíssimo 

Senhor Deputado Padre Honório . 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

Projeto de Lei n.º 264/2015. 

Autor: Deputado Sergio Majeski. 

Ementa: Dispõe sobre a política de incentivo à geração 

de energia limpa no Estado do Espírito Santo. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Avoco para relatar porque quero analisar atentamente 

esse projeto porque é do Senhor Deputado Sergio 

Majeski. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

Projeto de Lei Complementar n.º 01/2015. 

Autor: Senhor Deputado Gilsinho Lopes. 

Ementa: Altera o § único do art. 1.º da Lei 

Complementar n.º 201/2001; do art.7.º da Lei 

Complementar n.º 617/2012 que trata do Estatuto da 

Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Designo como relator desta matéria o excelentíssimo 

Senhor Deputado Sergio Majeski. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 01/2016. 

Autora: Deputada Luzia Toledo. 

Ementa: Concede título de cidadã espírito-santense à 

apresentadora Ana Maria Braga Maffeis. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Designo como relator desta matéria o excelentíssimo 

Senhor Deputado Marcos Bruno. 

Continua a leitura do Expediente. 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 04/2015. 

Autora: Deputada Luzia Toledo. 

Ementa: Concede título de cidadão espírito-santense ao 

senhor Ubiratan Vieira de Medeiros. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Avoco para relatar. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. SECRETÁRIO lê: 
 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 05/2016. 

Autor: Deputado Sandro Locutor. 

Ementa: Concede título de cidadã espírito-santense à 

Senhora Katia Fialho Nogueira. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Designo como relator desta matéria o excelentíssimo 

Senhor Deputado Dary Pagung. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 06/2016. 

Autor: Deputado Sandro Locutor. 

Ementa: Concede título de cidadão espírito-santense ao 

senhor Celso Mário da Silva Pedroto. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Designo como relator desta matéria o excelentíssimo 

Senhor Deputado Sergio Majeski. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 07/2016. 

Autor: Deputado Sandro Locutor 

Ementa: Concede título de cidadão espírito-santense ao 

Senhor José Ferreira de Aguiar.  

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Designo o Senhor Deputado Padre Honório para relatar 

essa matéria. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS: 

Projeto de Lei n.º 186/2015  
Autor: Deputado Gilsinho Lopes 

Ementa: Obriga os hotéis e motéis estabelecidos no 

Estado a adaptar suas instalações, a fim de garantir o 

acesso de pessoas portadoras de deficiência e dá outras 

providências. 

Relator: Deputado Dary Pagung 

Entrada na Comissão: 02/03/2016 

Prazo do Relator: 29/03/2016 

Prazo da Comissão: 05/04/2016 

Projeto de Lei n.º 329/2015  
Autor: Deputado Marcos Bruno  

Ementa: Proíbe a exigência de caução de qualquer 

natureza para internação de animais em hospitais ou 

clínicas veterinárias da rede privada no Estado, nas 

hipóteses que especifica. 

Relator: Deputado Nunes 

Entrada na Comissão: 24/02/2016  

Prazo do Relator: 29/03/2016 

Prazo da Comissão: 05/04/2016 
 

Projeto de Lei n.º 337/2015  

Autor: Deputado Gilsinho Lopes 

Ementa: Acresce artigo à Lei 9.795/2012, 
especificando documentos isentos de taxa de 2.ª 

(segunda) via para expedição. 

Relator: Deputado Sergio Majeski 

Entrada na Comissão: 02/03/2016 

Prazo do Relator: 29/03/2016 

Prazo da Comissão: 05/04/2016 
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Projeto de Lei n.º 372/2015  

Autor: Deputado Amaro Neto  

Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade de todos os 

fornecedores de serviços prestados de forma contínua 

estenderem o benefício de novas promoções aos clientes 

pré-existentes. 

Relator: Deputado Nunes 

Entrada na Comissão: 24/02/2016 

Prazo do Relator: 29/03/2016 

Prazo da Comissão: 05/04/2016 

 

Projeto de Lei n.º 379/2015  

Autor: Deputado Doutor Hércules 

Ementa: Dispõe sobre a permanência de veterinário em 

local de exibição ou exposição de animais de pequeno 

ou grande porte no âmbito do Estado, e dá outras 

providências. 

Relator: Deputado Padre Honório 

Entrada na Comissão: 02/03/2016  

Prazo do Relator: 29/03/2016 

Prazo da Comissão: 05/04/2016 

 

Projeto de Lei n.º 420/2015  
Autora: Deputada Luzia Toledo 

Ementa: Reconhece o Município de São Mateus como 

a Capital Estadual da Pimenta-do-Reino. 

Relator: Deputado Nunes  

Entrada na Comissão: 02/03/2016  

Prazo do Relator: 29/03/2016 

Prazo da Comissão: 05/04/2016 

 

Projeto de Lei n.º 423/2015  

Autora: Deputada Luzia Toledo 

Ementa: Institui o dia 7 de setembro o dia Estadual de 

Lazer da Família. 

Relator: Deputado Dary Pagung 

Entrada na Comissão: 24/02/2016  

Prazo do Relator: 29/03/2016 

Prazo da Comissão: 05/04/2016 

Projeto de Lei n.º 433/2015  

Autor: Deputado Bruno Lamas 

Ementa: Dispõe sobre a veiculação de vídeos 

educativos para a conscientização de doação de sangue 

e doação de medula óssea nas aberturas de shows que 

forem realizados no Estado. 

Relator: Deputado Padre Honório 

Entrada na Comissão: 09/03/2016 

Prazo do Relator: 29/03/2016 

Prazo da Comissão: 05/04/2016 

 

Projeto de Lei n.º 438/2015  

Autor: Deputado Enivaldo dos Anjos 

Ementa: Assegura o direito à acompanhante no 

atendimento médico nas redes pública e privada de 

saúde no Espírito Santo. 

Relator: Deputado Dary Pagung  

Entrada na Comissão: 09/03/2016 
Prazo do Relator: 29/03/2016 

Prazo da Comissão: 05/04/2016 
 

Projeto de Lei n.º 473/2015  

Autora: Deputada Janete de Sá  

Ementa: Revoga a Lei n.º 10.441, de 24.11.2015, que 

institui o Dia de Reconhecimento e Lembrança às 

Vítimas do Genocídio do Povo Armênio. 

Relator: Deputado Sergio Majeski 

Entrada na Comissão: 09/03/2016  

Prazo do Relator: 29/03/2016 

Prazo da Comissão: 05/04/2016 

 

Projeto de Lei n.º 483/2015  

Autor: Deputado Marcos Bruno  

Ementa: Inclui no Calendário Oficial do Estado do 

Espírito Santo o Dia dos Pais. 

Relator: Deputado Padre Honório 

Entrada na Comissão: 24/02/2016  

Prazo do Relator: 29/03/2016 

Prazo da Comissão: 05/04/2016 

 

Projeto de Lei Complementar n.º 13/2015  

Autor: Deputado Sergio Majeski 

Ementa: Estabelece normas de finanças públicas 

complementares à Lei Complementar Federal n.º 101, 

de 04 de maio de 2000, e à Lei Federal n.º 4.320, de 17 

de março de 1964, com o objetivo de garantir a 

observância dos princípios de responsabilidade e 

transparência da gestão fiscal nas transições de governo 

no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

Relator: Deputado Dary Pagung 

Entrada na Comissão: 02/03/2016 

Prazo do Relator: 29/03/2016 

Prazo da Comissão: 05/04/2016 

 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 128/2015  

Autor: Deputado Da Vitória 

Ementa: Concede título de Cidadão Espírito-Santense 

ao senhor Daniel Santana Barbosa. 

Relator: Deputado Marcos Bruno 

Entrada na Comissão: 24/02/2016 

Prazo do Relator: 29/03/2016 

Prazo da Comissão: 05/04/2016 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

 

Projeto de Lei n.º 85/2015  
Autor: Deputado Cacau Lorenzoni 

Ementa: Regulamenta o sistema de inclusão e exclusão 

dos nomes dos consumidores nos cadastros de proteção 

ao crédito. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 

Passa-se à Ordem do Dia. 
 

Ofício n.º 64/2016, do gabinete do 

Excelentíssimo Senhor Deputado Sergio Majeski, 

solicitando audiência pública para debater o Dia 

Internacional e Estadual contra LGBT fobia no dia 19 

de maio, às 19 horas, nesta Casa de Leis. 
Em discussão. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

O Senhor Deputado Sergio Majeski, é óbvio, 

será a favor. S. Ex.ª é quem está solicitando. 
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O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Talvez S. 

Ex.ª tenha desistido. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - Bom, 

pode ser. Mas acho que não por se tratar de um tema 

importante, tenho certeza absoluta que S. Ex.ª não faria 

isso. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 

Considerando o que acontece com os vetos do 

governador no Plenário, nem é necessário perguntar. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Tenho convicção de que V. Ex.ª não faria isso, Senhor 

Deputado Sergio Majeski. 

Como votam os Senhores Deputados? 

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Pela 

aprovação. 

 

O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Pela 

aprovação.  

 
O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - A 

Presidência acompanha o voto dos demais Senhores 

Deputados.  

Ofício aprovado à unanimidade. 

Senhor Deputado, V. Ex.ª emitirá agora vários 

pareceres de uma só vez. 

 

O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Senhor 

Presidente, pediria a V. Ex.ª para me colocar na fila, 

porque tenho uma agenda agora na Presidência sobre a 

Comissão de Representação do Rio Doce, mas já fui 

informado pela assessoria de que sou o primeiro. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - Isso. 

 

O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Então, vou 

começar a relatar o projeto. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - São 

dois projetos. 

 

O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Não, são 

quatro projetos, Senhor Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Quatro projetos. 

 

O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Passo a 

relatar o Projeto de Lei n.º 43/2015, de autoria do 

Senhor Deputado Gilsinho Lopes - hoje presidente da 

Comissão de Defesa do Consumidor desta Casa -, que 

dispõe sobre a responsabilidade pela elevação, sem 

justa causa, do preço de serviços aos consumidores. 

Na verdade, a Constituição Federal, já no art. 
24, diz que compete à União, aos Estados e ao Distrito 

Federal legislar concorrentemente sobre a produção e o 

consumo.  

Acreditamos que o projeto já até tenha passado 

pela Comissão de Justiça por sua constitucionalidade e 

nosso parecer, então, é pela sua aprovação na Comissão 

de Cidadania. 

Esse é o nosso relato e o nosso parecer ao 

Projeto de Lei n.º 43/2015, de autoria do Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes. 

 
O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - Em 

discussão o parecer.(Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Com o 

relator.  

 

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

relator.  

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - A 

Presidência acompanha o voto do relator.  

Parecer aprovado à unanimidade. 

Continua com a palavra ao Senhor Deputado 

Dary Pagung para relatar. 

 
O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Passo a 

relatar o Projeto de Lei n.º 198/2015, de autoria do 

Senhor Deputado Cacau Lorenzoni, que diz ser direito 

do consumidor ser ressarcido em caso de roubo, 

arrombamento ou qualquer outra avaria em seu veículo 

que estiver estacionado em estacionamento pago. 

O projeto passou também pela Comissão de 

Justiça e obteve parecer pela constitucionalidade. 

Nosso parecer é pela aprovação, na Comissão 

de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos.  

É como relato, Senhor Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - Em 

discussão o parecer. (Pausa) 

Encerrada. 

Em votação. 

Como votam os Senhores Deputados? 

 

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

relator. 

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Com o 

relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - A 

Presidência acompanha o voto do relator. 

Aprovado o parecer à unanimidade. 

Continua com a palavra o Senhor Deputado 

Dary Pagung.  

 

O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Passo a 

relatar o Projeto de Lei n.º 313/2015, de autoria do 

Senhor Deputado Bruno Lamas, que institui o 

pagamento de meia-entrada em espetáculos teatrais e 
musicais, exposições de arte, exibições 

cinematográficas e demais manifestações culturais e ou 

esportivas aos doadores de medula óssea. 

Senhor Deputado Padre Honório, quando ainda 

vereador pelo Município de Baixo Guandu, aprovamos 
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uma lei parecida para os estudantes. Mas a intenção do 

legislador estadual, o Senhor Deputado Bruno Lamas, é 

permitir a meia-entrada também aos doadores de 

medula óssea.  

O nosso parecer é pela aprovação, com adoção 

da emenda n.º 01/2016 apresentada pela Comissão de 

Justiça. Este é o nosso parecer.  

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - Em 

discussão o parecer. (Pausa) 

Encerrada. 

Em votação. 

Como votam os Senhores Deputados? 

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Com o 

relator. 

 

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

relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - A 

Presidência acompanha o voto do relator. 

Aprovado o parecer à unanimidade. 

Continua com a palavra o Senhor Deputado 

Dary Pagung.  

 

O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Passo a 

relatar o Projeto de Lei n.º 423/2015, de autoria da 

Senhora Deputada Luzia Toledo, que institui o dia 7 de 

setembro Dia Estadual de Lazer da Família.  

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - Mas 

7 de setembro não é o dia da... 

 

O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Sim, é Dia 

da Independência do Brasil, mas pode haver outros dias 

para comemorar.  

Para os deputados que estão acompanhando 

entenderem, a Senhora Deputada Luzia Toledo diz que 

os objetivos são:  

 

Art.3.º São os objetivos: 

I - estimular ações de valorização do lazer em família; 
 

II- promover debates e outros eventos sobre a 

importância do papel da família para o individuo; 
 

III- promover palestras sobre a responsabilidade da 

família no criar, cuidar, educar, proteger e garantir o 

desenvolvimento de suas crianças. 

 

Estes são os objetivos do projeto de lei 

apresentado pela Senhora Deputada Luzia Toledo.  

O projeto passou pela Comissão de Justiça 

desta Casa.  

Gostaria de chamar atenção da assessoria da 

nossa Comissão para que façamos uma emenda ao 

projeto da Senhora Deputada Luzia Toledo.  
 

Art. 1.º Fica instituído no Calendário Oficial de eventos 

do Estado do Espírito Santo o dia 7 de setembro o Dia 
Estadual de Lazer da Família. 

 

Onde se lê art. 3.º, leia-se art. 2.º; onde se lê art. 4.º, 

leia-se Art. 3.º. 

 
Esta é uma emenda apenas para corrigir o 

projeto de lei.  

Este é o nosso parecer.  

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - Para 

mim, tinha alguma emenda tentando equilibrar a data, 

porque dia 15 de maio é o Dia Internacional da Família.  

 

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

projeto ainda tramitará, Senhor Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) -  Está 

certo, então? O parecer... 

 

O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - O parecer é 

pela aprovação.  É só uma emenda de redação, Senhor 

Presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) -  O 

parecer do nobre Deputado é pela aprovação, com esse 

adendo, com essa emenda. É isso? 

 

O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Isso. 

O SR. PRESIDENTE  - (NUNES - PT) -  Em 

discussão. (Pausa) 

Encerrada. 

Em votação. 

Como votam os Senhores Deputados? 

 

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

relator. 

  

O SR.  PADRE HONÓRIO - (PT) -  Com o 

relator. 

  

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT)  - 

Também acompanho o parecer do relator. 

Aprovado o parecer à unanimidade. 

Continua a palavra com o relator. 

 

O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - O Projeto 

de Lei n.º 438/2015, de autoria do Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos, assegura o direito a acompanhante 

no atendimento médico nas redes pública e privada de 

saúde do Estado do Espírito Santo. 

Senhor Presidente, não sei se está nos autos do 

processo, mas acredito que tem uma lei muito parecida 

com esta, que garante o acompanhamento da mãe nos 

hospitais, de autoria do ex-deputado Jório de Barros, 

que, por coincidência, é do município de Baixo Guandu. 

O nosso parecer, na Comissão de Defesa da 

Cidadania, também é pela aprovação do Projeto de Lei 

n.º 438/2015, de autoria do Senhor Deputado Enivaldo 

dos Anjos. 
 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) -  Em 

discussão. (Pausa) 

Encerrada. 

Em votação. 

Como votam os Senhores Deputados? 

  

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) -  Com o 

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

relator. 

  

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT)  - 

Também acompanho o parecer do relator. 

Aprovado o parecer à unanimidade. 

Solicito ao nobre Deputado Sérgio Majeski que 

faça a leitura dos pareceres, dos vários projetos sob a 

sua relatoria.  

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - O 

Projeto de Lei n.º 15/2015, de autoria do Senhor 

Deputado Rafael Favatto, dispõe sobre a fixação de 

aviso de que trata o art. n.º 19-J, da Lei Federal n.º 

8.080, de 19 de setembro de 1990, em todos os hospitais 

do Estado do Espírito Santo. 

Na verdade, é para tornar notório aquilo que é 

direito de um paciente em um hospital. Porque muitas 

vezes a falta desses cartazes, muito claramente dizendo 

quais são os direitos, faz com que muitas pessoas não 

usufruam dos seus direitos legais por desconhecimento. 

Ainda no Brasil temos uma sociedade cujo nível de 

informação é muito baixo, pela própria formação 

educacional falha no Brasil e por se negar, muitas 

vezes, o direito aos cidadãos, mesmo. Por exemplo, a lei 

diz, e o autor relata isso no projeto, que toda mulher que 

dá entrada no hospital em trabalho de parto tem o 

direito a um acompanhante durante o trabalho de parto, 

durante o parto e no pós-parto. Muitas vezes esse direito 

é negado porque, às vezes, a pessoa desconhece que ela 

não tem que pedir, isso não é um favor, é uma lei.  

Então, relatamos pela aprovação, porque é um 

projeto realmente relevante e de grande interesse da 

sociedade. 

 

O SR. PRESIDENTE  - (NUNES - PT) -  Em 

discussão. (Pausa) 

Encerrada. 

Em votação. 

Como votam os Senhores Deputados? 

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

relator. 

 

 O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Após 

profunda análise do documento, voto com o relator. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT)  - 

Também acompanho o parecer do relator. 

Aprovado o parecer à unanimidade. 

Continua com a palavra o Senhor Deputado 

Sergio Majeski. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - O 

Projeto de Lei n.º 396/2015, de autoria do Senhor 

Deputado Amaro Neto, obriga as agências bancárias a 

disponibilizar um funcionário exclusivo para 
atendimento aos idosos e às pessoas com deficiências 

nos caixas de autoatendimento e dá outras providências. 

Estamos atravessando uma grave crise 

econômica. Isso é verdadeiro. Não sei se notam, os 

bancos são umas das poucas instituições do País que 

não estão sofrendo prejuízo nenhum. Olhando-se todo 

mês, os bancos têm dez por cento de lucro em relação 

ao semestre passado, vinte por cento de lucro, porque os 

serviços são cobrados de forma exorbitante. As taxas 

bancárias são surreais no Brasil e o nível de 

atendimento à clientela é cada vez menor. Fui bancário 

há muitos anos. Trabalhei por muito pouco tempo em 

banco, pois logo vi que não era a minha aptidão. Mas 

existia uma época em que para tudo se precisava de um 

banco. Para um simples extrato tinha que ir ao balcão. 

Com a tecnologia, hoje se vai ao banco muito 

raramente; podemos consultar extratos, fazer 

transferência e pagamentos sem sair de casa. Aliás, nem 

precisa ser em casa, pode ser no meio da rua, com 

celular, em qualquer lugar. Os bancos demitem cada vez 

mais. Quando se vai ao banco, sente-se que o número de 

funcionários para atendimento é muito pequeno, 

principalmente porque ainda existe no Brasil uma parte 

da população que tem que ir ao banco, seja porque não 

sabe lidar com as tecnologias, seja por qualquer outro 

motivo. Muitas vezes, as agências bancárias, sobretudo 

nos dias de pagamento do funcionalismo público e nos 

dias de vencimento de aposentadoria, estão lotadas. 

 Passou da hora de exigências maiores em 

termos de serviço dos bancos brasileiros, que estão 

entre os que mais lucram no mundo. Pode se 

acompanhar isso no Brasil, quando vem crise, sai crise e 

os bancos sempre lucrando de um ano para o outro, 

aumentam o patrimônio e tudo mais. 

 O projeto do Senhor Deputado Amaro Neto 

para disponibilizar funcionários exclusivos para idosos 

e pessoas com deficiência é, sim, um projeto 

importante. Tem que existir, sim. Acho muito 

importante e muito abrangente para os interesses da 

sociedade. 

 Em relação à questão dos idosos, teremos, em 

um país que está envelhecendo, um número de idosos 

cada vez maior. A política para idosos no Brasil é muito 

falha; a sociedade não está preparada para os idosos, 

nem em termos de lazer, nem em termos de serviços. 

Não se tem praticamente nada destinado 

especificamente para esse segmento. 

 Relatamos pela aprovação da matéria, Senhor 

Presidente. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - Só 

para registrar, este é o Projeto de Lei n.º 396/2015. 

Em discussão. (Pausa)  

Encerrada. 

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados? 

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Com o 

relator. 

 

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

relator. 

 
O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - A 

Presidência acompanha o voto do relator.  

Aprovado o parecer à unanimidade.  

Continua com a palavra o Senhor Deputado 

Sergio Majeski, para relatar o Projeto de Lei n.º 
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337/2015, de autoria do Senhor Deputado Gilsinho 

Lopes. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - O 

Projeto de Lei n.º 337/2015, de autoria do Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes, acrescenta o parágrafo único 

ao art. 1.º da Lei n.º 9.795 de 24/01/2012, especificando 

documentos isentos de taxa para expedição de segunda 

via.  

Na justificativa, ressalta que o objetivo da 

presente matéria é assegurar a isenção do pagamento de 

taxas pela expedição de segunda via de documentos 

furtados ou roubados. Nada mais justo. Pagamos 

caríssimo pela educação. Pagamos caríssimo pela saúde. 

Pagamos caríssimo pela segurança, por meio de nossos 

impostos; e o Estado, de forma geral, não nos dá 

absolutamente nada disso. Os serviços oferecidos, na 

verdade, são muito falhos. Então, se fui furtado ou 

roubado em função de que a segurança pública não 

funciona a contento, embora pague para ter um sistema 

de segurança pública que funcione, nada mais justo que 

não pague pela expedição de documentos de segunda 

via, uma vez provado que fui furtado ou roubado. 

Portando, o nosso relatório é pela aprovação do 

projeto, Senhor Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - Em 

discussão. (Pausa)  

Encerrada. 

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados? 

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Com o 

relator. 

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

relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - A 

presidência acompanha o voto do relator.  

Aprovado o parecer à unanimidade.  

 

O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Só para comunicar que a nossa 

Comissão está tendo quórum com V. Ex.ª, Senhor 

Deputado Sergio Majeski, e o Senhor Deputado Padre 

Honório. Estão solicitando que eu vá rapidinho à 

Comissão de Justiça, para dar quorum. Então, para esta 

Casa votar todos os projetos é importante trabalharmos 

em todas as comissões. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - V. 

Ex.ª está liberado. 

Mais um projeto para o Senhor Deputado 

Sergio Majeski relatar, o Projeto de Lei n.º 473/2015, de 

autoria da Senhora Deputada Janete de Sá. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 

Projeto de Lei n.º 473/2015, de autoria da Senhora 
Deputada Janete de Sá, que revoga a Lei n.º 10.441, de 

24 de novembro de 2015, que institui o Dia do 

Reconhecimento e Lembrança às Vítimas do Genocídio 

do Povo Armênio. 

 É curioso este projeto que cria o Dia do 

Reconhecimento e Lembrança às Vítimas do Genocídio 

do Povo Armênio, que relatei no ano passado, e até fiz 

um comentário à época, não sou a pessoa exatamente 

mais favorável a essa questão de ficar instituindo dias e 

dias. Alguns dias são realmente muito importantes, 

porque são para ser lembrados, para ser refletidos, etc. 

Não consegui entender, à época, muito a relação do 

Brasil com a questão do povo armênio. E é reconhecido 

pela Igreja Católica como um genocídio.  

A lei entrou em vigor em 2015. Estamos 

revogando uma lei que não durou um ano. Revogando 

pela mesma autora, que justifica que recebeu do 

embaixador da Turquia no Brasil, que trouxe vasta 

documentação referente à matéria do projeto de lei da 

deputada.  

A maioria dos brasileiros não tem o menor 

entendimento sobre isso. Os turcos são acusados do 

massacre na Armênia, mas a Turquia não reconhece 

esse episódio. Inclusive, sou professor de geografia, 

para quem, talvez, mentalize um pouquinho o mapa 

mundi, a Turquia está muito próxima da Armênia, um 

país muito pequenininho que fez parte da antiga União 

Soviética.  

Não entrando no mérito da questão, como a 

própria autora da lei está pedindo a revogação, não nos 

resta se não relatar pela aprovação do projeto de lei que 

revoga o Dia do Reconhecimento e Lembrança das 

Vítimas do Genocídio do Povo Armênio. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - Em 

discussão o parecer. (Pausa) 

Encerrada. 

Em votação. 

Como votam os Senhores Deputados? 

  

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Com o 

relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - A 

Presidência acompanha o voto do relator. 

Aprovado o parecer à unanimidade. 

Passo a relatar o Projeto de Lei n.º 329/2015, 

do Senhor Deputado Marcos Bruno, que proíbe a 

exigência de caução de qualquer natureza para 

internação de animais em hospitais ou clínicas 

veterinárias da rede privada do estado nas hipóteses que 

específica. 

Relato pela sua aprovação, com adoção da 

emenda apresentada na Comissão de Constituição e 

Justiça. 

Em discussão o parecer. (Pausa) 

Encerrada. 

Em votação. 

Como votam os Senhores Deputados? 

  

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Com o 

relator. 

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

relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 

Aprovado o parecer à unanimidade. 
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Projeto de Lei n.º 372/2015, de autoria do 

Senhor Deputado Amaro Neto, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade de todos os fornecedores de serviços 

prestados, de forma contínua, estenderem o benefício de 

novas promoções aos clientes preexistentes. 

Nosso parecer também é pela aprovação do 

projeto.  

Em discussão o parecer. (Pausa) 

Encerrada. 

Em votação. 

Como votam os Senhores Deputados? 

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Com o 

relator. 

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

relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 

Aprovado o parecer à unanimidade.  

Passo a relatar o Projeto de Lei n.º 420/2015, de 

autoria da Senhora Deputada Luzia Toledo, que declara 

o Município de São Mateus como a Capital Estadual da 

Pimenta-do-Reino. 

Nosso parecer é pela sua aprovação. 

Em discussão o parecer. (Pausa) 

Encerrada. 

Em votação. 

Como votam os Senhores Deputados? 

 
O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Com o 

relator. 

 

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

relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 

Aprovado o parecer à unanimidade.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado Padre 

Honório para relatar.  

 
O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Projeto de 

Lei n.º 50/2015, de autoria do Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes, que isenta do pagamento de taxa de 

segunda via do RG-Registro-Geral de Carteira de 

Identidade provisória.  

Nosso parecer é pela sua aprovação, com 

adoção da Emenda n.º 01/2015, de autoria do Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - Em 

discussão o parecer. (Pausa) 

Encerrada. 

Em votação. 

Como vota o Senhor Deputado? 

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

relator. 
 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - A 

Presidência acompanha o voto do relator.  

Aprovado o parecer à unanimidade.  

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Projeto de 

Lei n.º 433/2015, de autoria do Senhor Deputado Bruno 

Lamas, que dispõe sobre a obrigatoriedade de exibição 

de vídeos educativos para conscientização de doação de 

sangue e doação de medula óssea nas aberturas de 

shows que forem realizados no estado. 

Nosso parecer é pela sua aprovação, com 

adoção das emendas apresentadas pela Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação.  

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - Em 

discussão o parecer. (Pausa) 

Encerrada. 

Em votação. 

Como vota o Senhor Deputado? 

 

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

relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - A 

Presidência acompanha o voto do relator.  

Aprovado o parecer à unanimidade. 

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Projeto de 

Lei n.º 483/2015, de autoria do Senhor Deputado Pastor 

Marcos Mansur, que inclui no calendário oficial do 

estado do Espírito Santo o Dia dos Pais.  

Nosso parecer é pela sua aprovação. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - Em 

discussão o parecer. (Pausa) 

Encerrada. 

Em votação. 

Como vota o Senhor Deputado? 

 

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

relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - A 

Presidência acompanha o voto do relator.  

Aprovado o parecer à unanimidade.  

 
O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Projeto de 

Lei n.º 379/2015, de autoria do Senhor Deputado 

Doutor Hércules, que obriga a permanência de médicos-

veterinários em local de exibição ou exposição de 

animais de pequeno e grande porte no âmbito do estado, 

e dá outras providências.  

O parecer desta comissão é pela aprovação do 

projeto.  

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - Em 

discussão o parecer. (Pausa) 

Encerrada. 

Em votação. 

Como vota o Senhor Deputado? 

 

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

relator. 
 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - A 

Presidência acompanha o voto do relator.  

Aprovado o parecer à unanimidade.  

 Redesignarei para fazer a leitura dos pareceres 

dos projetos de leis, já que estão prontos e que estão sob 

a guarda do Senhor Deputado Marcos Bruno, para os 
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Senhores Deputados Sergio Majeski e Padre Honório. 

Ficarei com um.  

 Passo a relatar agora o Projeto de Decreto 

Legislativo n.º 128/2015, de autoria do Senhor 

Deputado Da Vitória, que concede Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao senhor Daniel Santana Barbosa. 

 Relato pela aprovação do Projeto de Decreto 

Legislativo n.º 128/2015, de autoria do Senhor 

Deputado Da Vitória. Portanto, nosso parecer é pela 

aprovação.  

Em discussão o parecer. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 

 O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Com o 

relator. 

 

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

relator.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Parecer aprovado à unanimidade. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado Padre 

Honório.  

 

 O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - O Senhor 

Deputado Euclério Sampaio,  autor do Projeto de Lei n.º 

418/2015, acrescenta o art. 3.º-A à Lei n.º 10.387, de 07 

de julho de 2015, que obriga os postos de combustíveis 

a informar se a gasolina comercializada é formulada ou 

refinada. 

 O parecer da Comissão é pela aprovação do 

Projeto de Lei n.º 418/2015, de autoria do Senhor 

Deputado Euclério Sampaio. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - A 

Ementa é: acrescenta o art. 6.º e o parágrafo único à Lei 

n.º 10.387. Depois falam que os deputados não ficam 

atentos às coisas.  

  

 O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - 
Principalmente depois que V. Ex.ª deixou esse bigode 

crescer.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - Não 

acho que está legal, mas o deixarei até domingo.  

 Feitos os acertos, as correções, coloco em 

discussão o parecer. (Pausa) 

Encerrada. 

Em votação. 

Como vota o Senhor Deputado? 

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

relator.  

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - A 

Presidência acompanha o voto do relator. Parecer 
aprovado à unanimidade.  

Encaminho a leitura do parecer do Projeto de 

Resolução n.º 58/2015, da Mesa Diretora, ao Senhor 

Deputado Sergio Majeski. 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - O 

Projeto de Resolução n.º 58/2015, institui a Comenda 

Paulo Roberto Amorim, a ser concedida pela 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo aos 

cidadãos que de algum modo tenham contribuído com a 

pesca esportiva no Estado. 

A comenda será chamada Paulo Roberto 

Amorim porque ele teria sido a pessoa que fisgou o 

recorde mundial do Marlim Azul, homologado pelo 

International Game Fish Association: 636 Kg, em 29 de 

fevereiro de 1992, no litoral de Vitória.  

Sem maiores comentários, relatamos pela 

aprovação do projeto.  

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - Tudo 

bem! Acho que é porque o Senhor Deputado Marcos 

Bruno não viu ainda o nobre Senhor Deputado Padre 

Honório pescando. Ah! O projeto é da Mesa Diretora. 

Então é porque a Mesa Diretora ainda não viu o Senhor 

Deputado Padre Honório pescando. Fazer o quê, Senhor 

Deputado Padre Honório, se V. Ex.ª ainda não teve o 

privilégio de alguém te ver pescando? 

Em discussão o parecer. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como vota o Senhor Deputado? 

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - A barba 

do Senhor Deputado Nunes está igual à população do 

Nordeste: pouca e mal distribuída. 

 Voto pela aprovação. Com o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Também voto pela aprovação.  

Parecer aprovado por unanimidade. 

Senhores Deputados Sergio Majeski e Padre 

Honório, hoje, daremos início à Semana Estadual do 

Índio. A Lei n.º 10.405 é de minha autoria e foi 

sancionada em agosto de 2015. Essa lei é justamente 

para comemorar essa data com os companheiros e as 

companheiras das nossas comunidades indígenas, 

principalmente aqueles que ficam em Aracruz, onde 

vive a maior representatividade populacional indígena 

do Espírito Santo. 

Estamos trabalhando no sentido de fazermos 

toda uma programação, Senhores Deputados Sergio 

Majeski e Padre Honório, iniciando na data de hoje com 

a 1.ª Feira de Artesanato Indígena nesta Assembleia 

Legislativa. 

Amanhã, dia 13, daremos continuidade a essa 

feira e às 14h realizaremos uma sessão especial. Na 

oportunidade, discutiremos um pouco sobre os 

quinhentos e dezesseis anos de resistência da 

comunidade indígena no nosso país. 

A ideia desse projeto é justamente divulgar a 

cultura de homens indígenas e ampliar a visibilidade de 

suas manifestações artísticas e artesanais; conscientizar 

sobre situação atual dos povos indígenas e de seus 

descendentes e trazer à tona faces e procedimentos 
sobre a demarcação da terra. 

Assim, convidamos não somente os nobres 

deputados que fazem parte desta comissão, mas também 

todos os companheiros e companheiras, nobres 

deputados que fazem parte desta Assembleia 
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Legislativa, ou seja, os outros vinte e sete Senhores 

Deputados para, se possível, fazer uma visita à feira e 

também prestigiar a sessão especial. 

Aproveitamos o momento para convidar a 

todos que estão nos assistindo pela TV Ales para 

estarem conosco amanhã nessa sessão especial. Queria 

fazer esse registro e dizer que para nós é um orgulho 

muito grande ter instituído esta data que tem um 

significado muito grande. 

Está feito o convite a todos e a todas. Os 

Senhores Deputados Padre Honório e Sergio Majeski 

querem faze uso da palavra? (Pausa) 

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 14h21min. 

 

_____________________________________________ 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO. TERCEIRA 

REUNIÃO ORDINÁRIA, DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 15 

DE MARÇO DE 2016. 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - Boa tarde a todos e a todas. 

Cumprimento o Senhor Deputados Padre Honório, 

agradeço a presença tão importante; o Senhor Deputado 

Bruno Lamas, vice-presidente da Comissão de 

Educação; e a Senhora Deputada Raquel Lessa, que 

além de ser da Comissão de Educação, é presidente da 

Comissão de Justiça da Casa.  

Havendo número legal, invocando a proteção 

de Deus declaro abertos os trabalhos desta Comissão.  

Convido a Senhora Secretária a proceder à 

leitura da ata da segunda reunião ordinária, realizada em 

23 de fevereiro de 2016. (Pausa)  

 

(A Senhora Secretária procede à leitura da ata) 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 
PMDB) -  Em discussão a ata. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 
 O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Pela 

aprovação.  

 
A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Pela 

aprovação. 

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Pela 

aprovação. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - Ata aprovada como lida. 

Solicito à Senhora Secretária que proceda à 

leitura do Expediente.  

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 

EXPEDIENTE:  

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  

 

Projeto de Lei n.° 460/2015 - Análise de Mérito - 
Autor: Deputado Da Vitória. Ementa: Institui no 

calendário oficial do Governo do Estado a Semana 

Estadual do Livro e do Incentivo à Leitura. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 
PMDB) - Designo o Senhor Deputado Padre Honório 

para ser o relator desse projeto. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 

Ofício Gabinete Deputado Marcos Bruno 16/2016 - 

Justificando ausência na reunião desta Comissão, 

realizada no dia 16/02/2016.  

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - Ciente.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 

Ofício Gabinete Deputado Marcos Bruno 19/2016 - 

Justificando ausência na reunião desta Comissão, 

realizada no dia 23/02/2016.  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - Ciente. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 

Ofício Gabinete Deputada Luzia Toledo 130/2016 - 

Solicitando que seja convidada a Professora Maria José 

Cerutti Novaes, Presidente do Conselho Estadual de 

Educação do Espírito Santo, para explanar sobre 

planejamento e trabalhos do Conselho Estadual de 

Educação em sua gestão.  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - Seria muito importante que o Conselho se 

fizesse presente. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 

Processo administrativo 160183/2016 - Gabinete do 

Deputado Sergio Majeski, encaminhando denúncia, 

bem como, solicitando providências da Comissão de 

Educação desta Casa de Leis para apuração dos fatos 

envolvendo a Senhora Isabel de Fatima Luz.  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - Comunico que o referido processo 
administrativo encontra-se, por solicitação, no gabinete 

do Excelentíssimo Senhor Deputado Bruno Lamas, 

Vice-Presidente desta Comissão, para análise.   

Continua a leitura do Expediente. 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
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Comunicado sem número/2016 - AUTOR: Ministério 

da Educação - Comunicado do Presidente do Fundo 

Nacional de Educação, informando a liberação de 

recursos financeiros que especifica.  

 

A SR.ª PRESIDENTA -(LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - Ciente. À Comissão de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 

Ofício Gabinete Deputada Luzia Toledo 140//2016 - 

solicitando que seja colocada em deliberação a 

realização de audiência pública para debater a 

necessidade de uma escola pública estadual no bairro 

Jardim da Penha.  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 
PMDB) - Votaremos na Ordem do Dia.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  

Não houve no período.  

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS:  

 

Projeto de Lei N.º 118/2015 - Análise de Mérito  

Autor: Dep. Bruno Lamas  

Ementa: Dispõe sobre a área escolar de segurança 

como espaço de prioridade especial do Estado do 

Espírito Santo.  

Entrada na Comissão: 01/12/2015  

1.ª Reunião Ordinária: 15/12/2015  

Relatora: Deputada Raquel Lessa  

Prazo do Relator: 16/02/2016  

Prazo da Comissão: 23/02/2016 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS:  

Não houve no período.  

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA:  
Não houve no período.  

 

ORDEM DO DIA:  
  

Projeto de Lei N.º 118/2015 - Análise de Mérito  
Autor: Dep. Bruno Lamas  

Ementa: Dispõe sobre a área escolar de segurança 

como espaço de prioridade especial do Estado do 

Espírito Santo.  

Entrada na Comissão: 01/12/2015  

1.ª Reunião Ordinária: 15/12/2015  

Relatora: Deputada Raquel Lessa  

Prazo do Relator: 16/02/2016  
Prazo da Comissão: 23/02/2016 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - Concedo a palavra à Senhora Deputada 

Raquel Lessa para relatar o projeto de lei.  

 A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - 
Cumprimento a Senhora Presidente Luzia Toledo, os 

Senhores Deputados Padre Honório e Bruno Lamas. 

Relataremos o Projeto de Lei n.º 118/2015, de 

autoria do Senhor Deputado Bruno Lamas, que dispõe a 

área escolar de segurança como espaço de prioridade 

especial do Estado do Espírito Santo. 

 O projeto em questão recebeu despacho 

denegatório da presidência da Mesa Diretora. Houve 

recurso do autor. Em análise do recurso, na Comissão 

de Justiça recebeu parecer pela manutenção do 

despacho denegatório, por ser considerado 

inconstitucional. 

 Contudo, o Plenário rejeitou o parecer da 

Comissão de Justiça. Assim, o projeto foi novamente 

apreciado pela Comissão de Justiça e recebeu novo 

parecer pela inconstitucionalidade. Tendo o Plenário 

novamente rejeitado o parecer da Comissão de Justiça, 

assim o processo foi à apreciação da Comissão de 

Defesa da Cidadania, onde recebeu parecer pela 

aprovação, vindo a esta Comissão para análise. 

 A matéria tem considerável relevância, pois 

trata da medida de segurança para comunidade escolar. 

Pelo exposto, opinamos aos membros desta Comissão 

que seja exarado o parecer pela aprovação do Projeto de 

Lei n.º 118/2015, de autoria do Senhor Deputado Bruno 

Lamas. É o nosso parecer.  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 
PMDB) -  Em discussão o parecer. (Pausa) 

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Com a 

relatora.  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - Senhor Deputado Bruno Lamas, autor do 

projeto, um projeto realmente de muito alcance social, 

mas que recebeu, por duas vezes, parecer pela 

inconstitucionalidade. Colho o voto de V. Ex.ª. 

 

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

relatora. Posteriormente, farei um agradecimento. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - Não sei se V. Ex.ª já fez, mas estamos a sua 

disposição para fazer uma indicação ao governador. É 

uma bela iniciativa. Se V. Ex.ª quiser, podemos fazer 

pela Comissão de Educação ou V. Ex.ª faça pelo seu 

mandato. 

A Presidência acompanha o voto da relatora. 

Parecer aprovado à unanimidade. 
  

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Gostaria de 

agradecer à Senhora Deputada Raquel Lessa, relatora da 

matéria, à presidência desta Comissão, Senhora 
Deputada Luzia Toledo, e ao Senhor Deputado Padre 

Honório o voto favorável e aprovação à unanimidade. 

Esta é a segunda comissão que aprova a matéria.  

Agradecer profundamente ao Plenário, aos 

senhores deputados e senhoras deputadas que por duas 

vezes derrubaram o parecer da Comissão de Justiça, 
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entendendo que a matéria tem alcance social, que é uma 

matéria constitucional e que trata os entornos de nossas 

escolas.  

 O trabalho em conjunto do estado com as 

prefeituras para acessibilidade; com a segurança do 

entorno; com o que é comercializado no entorno de 

nossas escolas, sempre visando a melhoria do ambiente 

da qualidade escolar e a segurança da comunidade, ou 

seja, nossos professores, servidores da limpeza e da 

merenda, os alunos, enfim, toda a comunidade escolar. 

 Senhora Deputada Luzia Toledo, estou muito 

feliz e queria agradecer aos membros desta Comissão a 

oportunidade. Continuaremos trabalhando nos 

bastidores para que essa matéria possa voltar ao 

Plenário com o parecer de constitucionalidade, 

aprovado por todas as comissões por onde passar. 

Tenho dito. Muito obrigado. 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 
PMDB) - Gostaria de fazer apenas um pequeno 

comentário, porque na medida em que a Senhora 

Deputada Raquel Lessa foi lendo e falando rejeitado, 

rejeitado, eu fiquei muito triste, mas votei pela 

aprovação. Quero dizer que votei pela aprovação de 

coração e também pelo fato de o projeto ser muito 

importante. 

Pelas minhas andanças, pelas minhas visitas às 

escolas, principalmente o Liceu, de Cachoeiro de 

Itapemirim, não recebi nenhum pedido da comunidade 

escolar, mas recebi o pedido do entorno da escola para 

que aumentasse o número não só da guarda mas 

também da polícia.  

 V. Ex.ª vem, com seu projeto, atender, de 

forma cabal, às nossas escolas que realmente precisam 

de segurança.  

 Quero me manifestar porque ouvi tanta 

rejeição. Mas, na Cidadania, foi aprovado e na 

Comissão de mérito, que é a nossa Comissão de 

Educação, também foi aprovado à unanimidade. 

Portanto, nossos parabéns a V. Ex.ª.  

 Continua a leitura do Expediente. 

 

 A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 

OFÍCIO GABINETE DA SENHORA DEPUTADA 
LUZIA TOLEDO N.º 112/2016, solicitando que seja 

convidada a senhora Mayra Rodrigues, coordenadora do 

programa Saúde na Escola, para explanar nesta 

Comissão sobre o combate ao Aedes Aegypti nas 

escolas na tentativa de evitar o avanço da zika, dengue e 

chikungunya.  

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 
PMDB) - Em discussão. (Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação. 

 Como votam os Senhores Deputados? 

 
 O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Pela 

aprovação. 

 

 A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Pela 

aprovação. 

 O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Pela 

aprovação.  

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - A Presidência acompanha.  

 Aprovado o ofício à unanimidade. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 

OFÍCIO GABINETE DA SENHORA DEPUTADA 

LUZIA TOLEDO N.º 114/2016, solicitando que seja 

convidado o senhor Aridelmo Teixeira, vice-presidente 

institucional da ONG Espírito Santo em Ação, para 

explanar nesta Comissão sobre planejamento e gestão 

do projeto Escola Viva por parte da ONG.  

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - Em discussão. (Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação. 

 Como votam os Senhores Deputados? 

 

 O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Pela 

aprovação. 

 

 A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Pela 

aprovação. 

 

 O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Pela 

aprovação.  

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 
PMDB) - A Presidência acompanha.  

 Aprovado o ofício à unanimidade. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

 A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 

OFÍCIO GABINETE DA SENHORA DEPUTADA 

LUZIA TOLEDO N.º 115/2016, solicitando que seja 

convidada a senhora Flavia Nascimento, gerente do 

projeto Escola Viva/Sedu, para explanar nesta Comissão 

sobre o planejamento e ações do projeto neste ano de 

2016. 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - Em discussão. (Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação. 

 Como votam os Senhores Deputados? 

 

 O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Pela 

aprovação. 

 

 A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Pela 

aprovação. 

 

 O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Pela 
aprovação.  

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 
PMDB) - A Presidência acompanha.  

 Aprovado o ofício à unanimidade. 
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 Continua a leitura do Expediente. 

 

 A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 

OFÍCIO GABINETE DA SENHORA DEPUTADA 

LUZIA TOLEDO N.º 117/2016, solicitando que seja 

convidado o senhor Roberto Lopes Brasão, diretor da 

Escola Viva de Cachoeiro de Itapemirim, para explanar 

nesta Comissão sobre a importância de termos uma 

escola pública em tempo integral na região sul do 

Estado. 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - Em discussão. (Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação. 

 Como votam os Senhores Deputados? 

 

 O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Pela 

aprovação. 

 

 A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Pela 

aprovação. 

 
 O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Pela 

aprovação.  

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - A Presidência acompanha.  

 Aprovado o ofício à unanimidade. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

 A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 

OFÍCIO GABINETE DA SENHORA DEPUTADA 
LUZIA TOLEDO N.º 116/2016, solicitando que seja 

convidado o senhor Adolpho Ferreira Vieira Júnior, 

gerente de Planejamento da Secretaria Estadual de 

Educação, para explanar nesta Comissão sobre o 

fechamento de escolas públicas estaduais no Estado do 

Espírito Santo. 
 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - Estamos convidando o gerente para explicar 

exatamente este momento pelo qual estamos passando, 

sobre o fechamento das escolas. Procurei saber quem 

era o gerente nessa área e gostaríamos que viesse aqui 

para nos explicar aquilo que o secretário Haroldo está 

fazendo hoje nos jornais. Mas gostaríamos que viesse o 

gerente da área, quem tem esse contato, quem está 

tomando conta, para dar ciência a esta Comissão como 

está sendo tratado esse assunto extremamente 

importante e delicado. 

 Antes de colher os votos, gostaria de passar o 

convite do senhor Adolpho Ferreira Vieira Júnior para o 

primeiro lugar, antes de todos os demais, para que 

possamos ter uma visão por parte da Secretaria de 

Educação, mas ao vivo na nossa Comissão.  
 Em discussão. (Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação. 

 Como votam os Senhores Deputados? 
 

 O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Pela 

aprovação. 

 A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Pela 

aprovação. 

 
 O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Pela 

aprovação, mas quero justificar.  

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - Deve justificar.  

 Concedo a palavra ao Senhor Deputado Padre 

Honório para justificar. 

 
 O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Senhora 

Presidenta, estamos muito preocupados com esse tema. 

Sei que V. Ex.ª milita nessa área a vida toda e tem feito 

um bem muito grande em todo o estado.  

 Sabemos que a cada ano que passa a violência 

aumenta nas cidades função de uma segurança pública 

que não atende e também da falta de políticas públicas 

serem acessadas nas periferias, principalmente. Com 

isso, nossa preocupação é a partir dos momentos que as 

escolas dos campos são fechadas, porque têm vinte 

alunos ou vinte e cinco, principalmente no ensino 

médio, fase muito importante que o jovem está junto da 

sua família, ajudando na economia familiar. Quando 

essas escolas, principalmente do período noturno, são 

fechadas, automaticamente esses jovens são expulsos 

das salas de aula. Assim, eles vão engrossar as fileiras 

nas cidades.  

As escolas do MST estão passando por sérios 

problemas, assim como as do Mepes também, com 

infraestrutura inadequada; as escolas quilombolas, ali 

resgatando aquela cultura; as escolas indígenas; as 

escolas estaduais do CIE; e as escolas dos distritos. 

Várias escolas estão com necessidade. Neste momento 

em que o governo implanta a Escola Viva, um passo ao 

período integral de ensino, é necessário fazer uma 

reflexão, pois não podemos esvaziar a importância 

dessas escolas.  

Voto pela aprovação da vinda do gerente, 

entendo que vamos precisar. No último mês, passamos 

sérios problemas pela falta de avanço nessa linha. 

Entendo que a Secretaria da Educação avançou em 

alguns pontos, mas entendo que há necessidade de 

aprofundar a reflexão dentro até mesmo da 

aplicabilidade da metodologia em um sistema que possa 

ter a integração maior da comunidade.  

Percebo que tem que se colocar em foco a 

questão financeira, mas é necessário que o prioritário 

seja o foco no ser humano. Se não focarmos no ser 

humano como sujeito dessa atividade tão importante 

para a formação, teremos saldo financeiro, mas 

deficiência, muito déficit nessa questão dos direitos. 

Acho muito importante a vinda do gerente para nos 

aprofundarmos nesse tema.  
 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - A discussão feita pelo Senhor Deputado 

Padre Honório é muito pertinente. Temos conversado 
sobre isso, e não temos tido, talvez, até um tempo maior 

para nos dedicarmos exclusivamente a esse assunto tão 

importante.  

O que tem acontecido com esse assunto é que a 

Senhora Deputado Raquel Lessa vai à Secretaria e 

conversa com o secretário; eu vou lá e converso com o 
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secretário isoladamente; o Senhor Deputado Padre 

Honório vai lá e conversa isoladamente; depois, o nosso 

vice-presidente, Senhor Deputado Bruno Lamas, vai lá 

e conversa isoladamente.  

Vou solicitar ao coordenador da Comissão que 

marque, conversando com os deputados da Comissão 

para ver a agenda, porque todos estamos com a agenda 

tomada, uma reunião da Comissão, antes da vida do 

gerente. Queremos uma reunião da Comissão com o 

secretário Haroldo Rocha, com a presença também do 

gerente da área. Já colhemos os votos e acho que todos 

estão de acordo que a Comissão faça essa reunião.  

 Como votam os Senhores Deputados?  

  

 O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - De acordo. 

  

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

  

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 
PMDB) - Aprovado. Faça-me o favor de entrar em 

contato e marcar audiência com o secretário. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 

Ofício Gabinete Deputada Luzia Toledo 124/2016 - 

solicitando que seja convidado o  Professor Geovane 

Braga - especialista em psicanálise, para explanar sobre 

“Cotidianidade escolar e suas abordagens no currículo 

oculto”. 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 
PMDB) - Em discussão. (Pausa)  

 Encerrada.  

 Em votação.  

 Como votam os Senhores Deputados?  

 
O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Pela 

aprovação. 

 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Pela 

aprovação. 

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Pela 

aprovação. 

 

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

- Também acompanho. Aprovado à unanimidade. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 

Ofício Gabinete Deputada Luzia Toledo 016/2016 - 
solicitando que seja convidada a  Professora Maria José 

Cerutti Novaes, presidente do Conselho Estadual de 

Educação do  Espírito Santo, para explanar sobre 

planejamento e trabalhos do Conselho Estadual de 

 Educação em sua gestão. 
 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 
PMDB) - Em discussão. (Pausa)  

 Encerrada.  

 Em votação.  

 Como votam os Senhores Deputados?  

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Voto pela 

aprovação, Senhora Presidenta, e com a sugestão para 

que o requerimento de V. Ex.ª seja o segundo ponto de 

pauta, logo após a vinda do senhor Adolpho Ferreira, 

tendo em vista sua importância. 

 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - V. Ex.ª tirou da minha cabeça. Também 

concordo plenamente que passemos para o segundo 

lugar, portanto gostaria que a secretária e o coordenador 

tomassem nota para que a segunda a vir aqui para falar 

sobre o Conselho seja exatamente a professora Maria 

José Cerutti Novaes. 

Como votam os demais Senhores Deputados? 

 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Pela 

aprovação. 

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Pela 

aprovação. 

 

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

- Também acompanho. Aprovado à unanimidade. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 

Ofício Gabinete Deputada Luzia Toledo 140/2016 - 
solicitando que seja colocada em deliberação a 

realização de audiência pública, para debater a 

 necessidade de uma escola pública estadual no 

bairro Jardim da Penha. 
 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - Farei uma colocação e gostaria muito de, 

depois, colocar em discussão e colher os votos dos 

companheiros da comissão. 

É impressionante. Jardim da Penha é um dos 

maiores bairros de Vitória e não tem uma escola de 

segundo grau. Não sei por que, mas Jardim da Penha é 

um dos bairros mais organizados de Vitória.  

Para terem uma ideia, o respeito ao transeunte 

começou em Jardim da Penha. Foi o bairro-mãe de 

organizar o trânsito, respeitando o transeunte na hora 

que ele pisa na faixa. Por outro lado, não tem uma 

escola, vocês acreditam nisso? Não sei como isso 

aconteceu. Houve um cochilo do governo e mais ainda 

da sociedade, porque deveria ter feito como Jardim 

Camburi. Quando eu era vereadora foi feita não só a 

discussão da escola, mas a escolha do nome da escola 

Professor Renato Pacheco, uma escola fantástica. 

Jardim da Penha realmente ficou sem escola.  

Gostaria de colocar que essa audiência seria no 

próprio bairro, em Jardim da Penha. Tem uma escola 

grande lá, onde poderíamos fazer esse debate. O 

presidente da comunidade já está vendo o local para que 

possamos fazer essa audiência pública, para que a 
comissão, por meio de seus membros, solicite ao 

Governo do Estado uma escola estadual de segundo 

grau para Jardim da Penha.  

Em discussão. (Pausa) 

Encerrada. 

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

aprovação. 

 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Pela 

aprovação. 

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Pela 

aprovação. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO

 - PMDB) - Acompanho.  

Aprovado à unanimidade. 

Peço ao coordenador da comissão que entre em 

contato e veja dentro da estrutura da Assembleia quando 

poderemos fazer essa audiência pública in loco para 

travarmos essa discussão importante para a nossa 

capital Vitória. 

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Senhora 

Presidenta, pela ordem! Gostaria de parabenizar V. Ex.ª. 

São oito itens e os oito aprovados. Uma energia 

impressionante. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO
 - PMDB) -  Graças a Deus! Que bom! Senhor 

Deputado Bruno Lamas, agradeço. 

Quer fazer alguma consideração, Senhora 

Deputada Raquel Lessa? 

 

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

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO
 - PMDB) -  Senhor Deputado Padre Honório ? 

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Não. 

Obrigado, Presidenta. 
 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO

 - PMDB) -  Quero rapidamente dizer, pois não 

tivemos oportunidade de falar. O nosso ministro da 

Educação esteve no Espírito Santo há quinze dias. A 

Senadora Rose de Freitas o trouxe ao estado, não só 

para falar sobre como está a educação no país, no 

encontro dos prefeitos que aconteceu no estado. O 

Governo Federal veio, na verdade, buscar estreitar os 

laços com os municípios capixabas. 

Foi uma reunião extremamente importante. O 

Ministro Mercadante teve a oportunidade de dialogar 

com os prefeitos e com os secretários de educação. Foi 

uma reunião que me deu um ânimo muito grande. 

Apesar das dificuldades que o país atravessa, e não são 

poucas, estamos muito atentos e vendo o que está sendo 

possível fazer, principalmente sobre as creches. 

Estive em Mimoso do Sul inaugurando uma 

creche. Foi a primeira creche que foi inaugurada, uma 

creche linda. É a mesma que será inaugurada no estado 

inteiro, com o dinheiro do Governo Federal. 

Falou também sobre o Plano Nacional de 
Educação. Faremos uma audiência pública que já está 

marcada e foi aprovada nesta comissão. Faremos uma 

audiência pública sobre o Plano Nacional de Educação e 

o Plano Estadual de Educação buscando ver o que é 

possível o Estado melhorar, já que cumprimos a meta, 

todas as metas, tanto a Comissão de Educação quanto a 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo e o 

Governo do Estado.  Isso foi muito importante segundo 

o próprio ministro, porque alguns estados não 

conseguiram alcançar essas metas. Quero parabenizar o 

ministro. 

Falarei sobre a inauguração do Ifes de 

Guarapari. Foi uma bela inauguração num momento 

difícil que o país e os municípios atravessam. Foi um 

momento extremamente importante para a educação. 

Mais um Ifes no Estado do Espírito Santo. Somos o 

estado que mais Ifes tem no país. Estamos propiciando 

ensino de qualidade que é o ensino técnico. Vi os alunos 

aplaudindo o Governador Paulo Hartung, o Ministro 

Mercadante, a Senadora Rose de Freitas e o reitor do 

Ifes. Isso é muito importante porque no momento em 

que estamos tão sem autoestima, isso é um motivo de 

nos congratular com essas figuras que trazem ainda um 

resultado positivo. 

Era isso o que queria falar. Depois entregarei a 

todos os membros o Plano Nacional de Educação, uma 

cartilha que está comigo, feita pelo Senado, que foi 

distribuída nesse dia. 

Senhor Deputado Padre Honório, alguma 

comunicação a fazer? (Pausa) 

Senhora Deputada Raquel Lessa? 

 

 A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Só justificar 

a ausência do Senhor Deputado Bruno Lamas, que 

precisou sair por tem uma agenda com o Corpo de 

Bombeiros agora. S. Ex.ª pediu que justificasse. 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 
PMDB) - Perfeito! Está justificada a ausência. V. Ex.ª 

esteve presente, lindamente. Graças a Deus votamos 

tudo! 

 Agradecer aos técnicos o trabalho, aos nossos 

procuradores; aos técnicos da Comunicação, às nossas 

taquígrafas, que também ajudaram; enfim, a todos os 

técnicos da Comissão! Muito obrigada pela contribuição 

valiosa que deram para que a nossa Comissão realmente 

realize um bom trabalho! 

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 13h31min. 

 

_____________________________________________ 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO. QUARTA 

REUNIÃO ORDINÁRIA, DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 12 

DE ABRIL DE 2016. 
 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

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

Boa-tarde a todas e a todos. Estamos iniciando 

mais uma reunião ordinária da Comissão de Educação. 

Ainda não temos o número legal, a Senhora Deputada 

Raquel Lessa está descendo, mas está presente o nosso 

colega Senhor Deputado Padre Honório. 
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Deixaremos de proceder à leitura da ata para 

ouvir nossos convidados. Mas, solicito à senhora 

secretária que proceda à leitura das correspondências 

recebidas. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  

 

Ofício Gabinete Deputado Marcos Bruno 030/2016 - 

Justificando ausência na reunião da Comissão, realizada 

no dia 15/03/2016. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 
PMDB) - Ciente.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 
Processo administrativo 160183/2016 - Gabinete do 

Deputado Sergio Majeski - Encaminhando denúncia, 

bem como solicita providências da Comissão de 

Educação desta Casa de Leis para apuração dos fatos 

envolvendo a senhora Isabel de Fatima Luz. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - Está na fase da Ordem do Dia. 

Continua a leitura do Expediente. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 

Ofício Gabinete Deputada Luzia Toledo n.º 184/2016 
- propondo que seja convidado o senhor Carlos Eduardo 

Zucoloto, Subsecretário de Estado de Suporte à 

Educação, “para explanar sobre as obras que estão 

ocorrendo em 1/5 das escolas da rede estadual de 

ensino”. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - Está na fase da Ordem do Dia. 

Continua a leitura do Expediente. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 

Comunicado sem número/2016 - Autor Presidente do 

Fundo Nacional de Educação - Comunicado informando 

a liberação de recursos financeiros que especifica. 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - Ciente. À Comissão de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

   

Comunicado sem número/2016 - Autor: Presidente do 

Fundo Nacional de Educação - comunicado informando 

a liberação de recursos financeiros que especifica. 

Protocolo 30/03/2016 - 8 volumes. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - Ciente. À Comissão de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

 A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

Ofício gabinete deputado Bruno Lamas n.º 95/2016 - 
propondo que seja convidado o coordenador do 

programa Valores Humanos da Secretaria Estadual de 

Educação - Sedu - para apresentação dos resultados 

obtidos nas escolas onde o referido programa foi 

implantado. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - Está na fase da Ordem do Dia. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

 A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 

 Ofício gabinete deputado Bruno Lamas n.º 
96/2016 - propondo que sejam convidados 

representantes da gerência do programa de 

Coordenadores de Pais da Secretaria Estadual de 

Educação - Sedu - para apresentação do planejamento 

de 2016 do referido programa. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - Está na fase da Ordem do Dia. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

 A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 

Ofício gabinete deputado Bruno Lamas n.º 97/2016 - 
propondo convite à Secretaria Estadual de Educação - 

Sedu - para apresentação do planejamento do novo 

sistema de eletrônico de gestão de transporte escolar por 

meio de georreferenciamento para apresentação da 

metodologia de implantação do novo sistema. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - Está na fase da Ordem do Dia. 

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.  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - Registro para os nossos técnicos da Comissão 

de Educação e também para os nossos telespectadores e 

telespectadoras que, atendendo a um requerimento de 

minha autoria, aprovado pelos membros desta comissão, 

convidamos Carlos Eduardo Zucoloto, nosso 
subsecretário de Estado de Suporte à Educação, que 

explanará sobre as obras que estão ocorrendo em um 

quinto das escolas da rede estadual de ensino. 

Quero dizer ao subsecretário que essa sua vinda 

à comissão é muito importante. Temos ouvido no 
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plenário desta Casa muitas críticas. Tenho conversado 

muito com a engenheira Larissa e com o secretário 

Haroldo Rocha. Tenho ouvido deles que, na verdade, os 

projetos estão sendo feitos, muitas escolas estão sendo 

reformadas. Perguntei sobre a minha agora, de 

Marechal Floriano, como está. Está na Universidade 

Federal do Espírito Santo para ver a questão 

orçamentária, não é isso? Achei muito bom, porque é 

muito bom quando usamos a Universidade Federal do 

Espírito Santo; isso é muito importante. Quero que V. 

S.
a 

realmente fale, porque ouvimos muita crítica no 

plenário de que não está sendo feita nenhuma reforma, 

que não está sendo recuperada nenhuma escola; que 

visitou a escola e a escola está caindo. Enfim, sei que a 

realidade não é bem essa e também não é outra 

realidade que diz que está tudo sendo feito. Não tem 

dinheiro! Sabemos da crise que está no país. Então, 

quando um deputado ou uma deputada vai para a 

tribuna fazer uma crítica, tem que lembrar que estamos 

no Brasil e o Brasil está passando por uma fase que não 

dá para criticarmos um estado, seja o Espírito Santo, 

seja o Rio Grande do Sul. Estamos servindo de exemplo 

para o país em termos de gestão. Então, a vinda dos 

senhores é muito importante.  

Registro a presença de Felipe de Brito Aurélio, 

engenheiro eletricista; olha que ótimo. De Letícia 

Miranda Euclides, engenheira civil, e Larisse Brunoro 

Grecco, gerente da Rede Física Escolar. Agradeço a 

todos em nome da comissão. E agradeço à Secretaria de 

Educação pela vinda dos técnicos. Eu adoro técnicos. 

Eles têm uma visão muito próxima da realidade, e é isso 

que estamos querendo. 

 Senhor Deputado Padre Honório, V. Ex.ª 

gostaria de fazer algum comentário? 

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Boa-

tarde, Senhora Presidente e demais convidados e 

servidores da Casa. No momento estou dando uma 

olhada aqui, Senhora Presidente, para ver quantas há em 

nossa região. Têm muitas reclamações de lá. Estou 

observando o número para ver se V. Ex.ª tem mais força 

no sul do que nós no norte. 

Mas, agradeço a presença do Eduardo, e dizer o 

nosso muito-obrigado pelas vezes que os procuramos e 

está sempre disposto a nos atender, e também o 

secretário Haroldo tem sempre nos atendidos. Muito 

obrigado. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - Peço ao coordenador da comissão, Renato 

Barbosa, que faça um ofício à Mesa colocando o nome 

do senhor Eduardo Zucoloto, nosso subsecretário, para 

falar na tribuna popular, exatamente sobre as obras que 

estão sendo feitas.  

Precisamos dar muita clareza ao que está sendo 

feito na Secretaria de Educação. Só na comissão não dá, 

pois é uma hora só, e acabamos conversando, falando 

muito e tendo pouco tempo. Mas estamos com bastante 
tempo ainda. 

Concedo a palavra ao nosso subsecretário 

Carlos Eduardo Zucoloto. 
 

O SR. CARLOS EDUARDO ZUCOLOTO - 
Boa-tarde, Deputada Luzia Toledo e Deputado padre 

Honório. Nosso dever é sempre que chamado vir aqui 

ou em qualquer outra Casa prestar os esclarecimentos 

que forem necessários com relação à área que atuamos 

na Secretaria de Estado da Educação. 

A intenção é fazer uma apresentação das obras 

que estão em andamento e as que foram concluídas em 

2015 e 2016, obras tanto realizadas diretamente pela 

Secretaria de Estado da Educação quanto por meio do 

Instituto de Obras Públicas do Estado, Iopes. 

Como a senhora falou, quando é técnico não 

temos muita habilidade de ficar falando, a não ser ir 

direto ao assunto e tentar demonstrar. 

A primeira informação que gostaria de passar é 

que a Secretaria de Estado da Educação, no ano de 

2009, implantou um sistema chamado de Sistema 

Integrado de Manutenção da sua Rede Física Escolar. É 

um sistema onde utilizamos por meio de um canal de 

comunicação, onde as escolas informam à Secretaria os 

problemas ou as dificuldades que estão identificadas nas 

suas unidades relacionadas à rede física.  

No sistema implantado a Secretaria identificou 

que a melhor forma de fazer um atendimento mais 

rápido e direto às necessidades de manutenção, 

principalmente as corretivas seriam por meio de 

licitação, fazer uma grande ata de registro de preços, 

dividir o estado em lotes - em regiões - e as empresas 

seriam credenciadas. Na verdade, ganhariam ata, 

estariam aptas a fazer os contratos de manutenção que a 

demanda do tempo indicasse. 

Quando chegamos em 2015, não tínhamos essa 

ferramenta, não encontramos essa ferramenta 

disponível. Ou seja, ter as empresas contratadas para 

indicar um processo, para dar uma ordem de serviço de 

manutenção àquelas escolas que teriam ou deveriam ter 

intervenção e nós começamos todo um processo 

licitatório para poder ter essa ferramenta de trabalho 

atuando na secretaria. 

 Conseguimos terminar a fase de licitação em 

novembro de 2015 e partir de então retornamos a ter 

uma ferramenta... 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 
PMDB) -  Quando começou a fase da licitação? 
 

 O SR. CARLOS EDUARDO ZUCOLOTO - 
Chegamos em 2015, mas a preparação desse processo 

de licitação, possivelmente no final de 2014. O fato é 

que a ata anterior terminou, e quando ela finda e não 

tem uma nova ata de registro de preço não tem como 

dar novas ordens de serviço. 

 Tivemos uma lacuna com relação a essa 

ferramenta, porém, a secretaria, durante esse período, 

fez licitações diretas para as unidades específicas 

quando demandava as questões de levantamento de 

necessidade de uma obra ou de um telhado que caiu, de 

fazer manutenção na rede elétrica, na rede hidráulica, 

enfim. 

 Essas regiões atualmente estão divididas em 
cinco lotes, demonstradas no mapa. São cinco lotes 

onde há cinco empresas aptas. As unidades que 

pertencem ao lote 1, onde o município polo é Cachoeiro 

de Itapemirim, compreendem toda a região sul e 

qualquer escola daquela região que tiver alguma 

necessidade, nós identificamos, planilhamos e emitimos 
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uma ordem de serviço para a empresa contratada. No 

caso do lote 1 é a empresa AMG Engenharia e 

compreende toda essa parte sul.  

 No caso do lote 2, que compreende Serra como 

o município polo e as regiões de Aracruz, Santa Maria 

de Jetibá, a empresa chama-se Radana. No lote 3, o 

município polo é Colatina e compreende Linhares, 

Pancas, Rio Bananal, dentre outros. E no extremo norte, 

noroeste, o município polo é Nova Venécia, onde há a 

Construtora Schmidt, que pega todas as escolas daquela 

região.  

 Finalizando, na região de Cariacica, que 

compreende alguns municípios como Domingos 

Martins, Marechal Floriano, a empresa contratada é a 

Deck Construtora. Tendo essa disponibilidade, começa 

o trabalho dos nossos engenheiros que, por meio das 

demandas que recebem das escolas, vão até a unidade, 

fazem um levantamento técnico, fazem uma planilha e 

dessa planilha surge a ordem de serviço para fazer a 

execução. 

 A senhora relatou muito bem. Estamos vivendo 

um momento diferente no país, já vivemos isso há 

alguns anos. Eu ainda não me sinto tão velho, mas já 

passei por isso quando menino. A crise econômica afeta 

a todos. E não é novidade afetar também as 

administrações públicas, quem toma conta da gestão 

pública. 

 Desde o início do ano de 2015, uma das coisas 

que viemos adotando tecnicamente é que quando há um 

risco iminente, não medimos esforços para fazer a 

intervenção. Quando envolve insalubridade, estamos 

fazendo o máximo para fazer o atendimento o mais 

rápido possível. São dois itens que nos norteiam. 

 É claro que é uma brincadeira que podemos 

estar indo mais para um lado do estado que para outro. 

Não usamos mapa para saber qual a intervenção 

faremos. Usamos a técnica. Onde há problema 

gravíssimo, grave, e problema que dá para suportar. 

Agora, na educação, costumo dizer que não existe um 

problema maior que o outro, todos afetam o aluno. Não 

dá para dizer que estou fazendo um telhado e não farei 

um banheiro, porque o telhado é mais importante. Não é 

que é mais importante. Temos que ver qual o nosso 

poder de ação, mas jamais podemos dizer que uma 

intervenção é mais importante que a outra.  

 Essa clareza nós temos, mas também temos a 

clareza de não conseguir alcançar e resolver todos os 

problemas e conseguir fazer com que o nosso 

planejamento fosse exclusivamente preventivo. Ainda 

não conseguimos fazer manutenção preventiva 

exclusivamente. Fazemos manutenção corretiva. Ainda 

fazemos correção corretiva, mas estamos trabalhando. 

Claro que não será de um dia para o outro, mas a nossa 

intenção é que um dia a rede do Estado do Espírito 

Santo possa desenvolver exclusivamente manutenções 

preventivas ou basicamente as preventivas. 

 Avançando um pouco, temos realizados pela 

Sedu, através da ata de manutenção, as obras que estão 
em execução, ou seja, não são todas as obras ainda, 

exclusivamente as obras que estão em execução através 

da ata de execução. São cinquenta e quatro escolas, 

distribuídas em vinte e três municípios, com 

investimento total previsto de oito milhões de reais.  

 Há várias intervenções, como havia falado com 

o Senhor Deputado Padre Honório. Estamos em 

levantamento, porque é um trabalho contínuo. 

 Nós trouxemos para cá exclusivamente as obras 

que foram concluídas ou as obras que estão em 

andamento, mas existem as obras em levantamento, 

existem ainda as demandas cujas visitas técnicas não 

conseguimos fazer, então, temos praticamente toda a 

rede e tentando seguir e atender a todas as demandas. 

 Trouxe, na apresentação, obra por obra, 

acredito que não será interessante ficar passando uma a 

uma, mas a ideia principal de trazer, além da 

informação disponibilizada, por intermédio do Renato, é 

dizer qual objeto específico ou o que tratamos 

especificamente nessas manutenções. Fazemos, por 

exemplo, manutenção de telhado.  

 Em uma escola em Cachoeiro, estamos 

trocando literalmente todo o telhado. Toda a estrutura 

de telhado foi retirada da escola e colocada uma nova 

estrutura. Toda a manutenção de rede elétrica. Um dos 

maiores problemas que temos na nossa rede é a rede 

elétrica, um dos maiores problemas, não podemos 

esquecer ou tapar os olhos com relação ao problema da 

rede elétrica. Não é à toa que temos não só o engenheiro 

Felipe, temos mais três engenheiros eletricistas, porque 

a nossa demanda de rede elétrica é enorme. 

Basicamente todas as escolas a que nós vamos fazer 

uma intervenção, tem alguma intervenção da rede 

elétrica. Então é uma realidade. O que estamos tentando 

fazer não é só mais fazer uma intervenção pontual, 

estamos tentando, na medida do possível, corrigir toda a 

rede elétrica para findar o problema e renovar, porque 

tem estrutura nossa que há muitos anos não teve ou não 

sofreu manutenção. 

 Então a ideia... 

  

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 
PMDB) - Quero dizer que acabei de trocar toda a fiação 

da minha casa. Começou a dar defeito. Depois de certo 

tempo, quinze, vinte anos, não tem jeito. Troquei. Foi 

uma coisa seríssima.  

 Nós trocamos, a pedido dos órgãos 

competentes, a fiação do Asilo dos Velhos de Vitória. 

Foi caríssimo. Demorou um tanto, porque tem que ter o 

Corpo de Bombeiros, tem que ter toda uma estrutura. 

Mas, hoje, pode ter apagão onde tiver, no Asilo dos 

Velhos não terá apagão, porque colocamos o melhor. O 

doutor Jacob Ayub ainda estava vivo e como era 

engenheiro elétrico, quis fazer o melhor. 

Entendo isso pela minha casa e pelo Asilo dos 

Velhos de Vitória, do qual sou diretora. Quero apenas 

concordar com sua fala. 

 
O SR. CARLOS EDUARDO ZUCOLOTO - 

Obrigado.  

É uma realidade, o depoimento da senhora 

mostra o quão difícil é uma intervenção. Imaginem, em 

uma escola inteira, refazer toda a fiação. Mas, não 
estamos nos furtando de enfrentar e fazer. 

Avançando um pouco mais, temos ainda nessa 

ferramenta de manutenção, que é a Ata de Registro de 

Preço de Manutenção, obras que foram concluídas em 

2015 e 2016. Foram obras que quando entramos, em 
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2015, existiam intervenções em andamento, não as 

paralisamos e fizemos a terminalidade. E também já 

existe ordem de serviço que foram dadas a partir de 

novembro, que também já tiveram suas terminalidades 

agora, no início do ano. 

Então, se a gente somar com relação às obras 

que já foram concluídas, as intervenções ocorreram em 

trinta e duas escolas, estas em dezoito municípios, com 

investimento total de quase dez milhões de reais. 

O slide está mostrando quais são as obras. 

Passarei para as obras licitadas.  

Como falei no início, a melhor ferramenta que 

temos para atender à manutenção é, sem dúvida, a Ata 

de Registro de Preço de Manutenção, onde já 

eliminamos várias burocracias para uma contratação de 

uma obra específica. Só que nesse período que não 

tivemos a ferramenta, não tivemos a Ata, e também em 

alguns momentos, quando se faz o levantamento, a 

especificidade daquela intervenção é tão única que 

decidimos não utilizar a Ata, ou não temos a 

possibilidade técnica de utilizar Ata, partimos para uma 

licitação específica. Então, há toda burocracia, todo 

tempo que se leva em relação à licitação.  

De qualquer forma, em 2015 e até o momento, 

conseguimos, temos em execução ainda, dezesseis 

escolas, que perfazem nove municípios, um 

investimento de quase quatro milhões de reais. Ou seja, 

mesmo sem a ferramenta, não ficamos parados. 

Naquelas intervenções que tinham necessidade 

iminente, partimos para fazer uma licitação, não 

esperamos a Ata de Registro de Preço, senão ficaríamos 

onze meses completamente parados nesse sentido, e 

tentamos dar atendimento, na medida do possível, com 

as ferramentas que tínhamos a mão. 

Com relação às obras que ainda estão em 

andamento, são dezesseis escolas, mas há as concluídas. 

Em trinta e duas escolas, intervenções por meio de uma 

licitação específica para aquela unidade escolar já foram 

concluídas. Atendemos, destas trinta e duas escolas, a 

dezesseis municípios, cujo investimento total é quase de 

oito milhões de reais. 

Não é fácil escola por escola, problema por 

problema, pensar em fazer uma licitação específica para 

cada uma delas.  Não é o melhor modelo de 

atendimento. A demanda da escola é urgente, é rápida.  

Quando, por exemplo, agora, neste ano, em 

Cachoeiro, teve uma chuva muito forte, não vou falar 

que foi vendaval, mas teve uma ventania muito grande 

que destelhou algumas escolas. Se for parar para fazer 

uma licitação para atender à escola, ela ficará molhada 

noventa dias, sendo bem otimista. Com a ferramenta, a 

Ata de Registro de Preço, já acionamos a empresa; já 

mandamos a empresa fazer um primeiro levantamento 

para ver qual estrutura ela precisará. E, paralelamente, 

caminhamos com o nosso levantamento e a ordem de 

serviço.  

 No resumo geral das obras tocadas 

exclusivamente pela Secretaria de Educação, no ano de 
2015 e até o momento, em 2016, tivemos intervenção 

em cento e vinte e três escolas. A nossa rede hoje tem 

cerca de quinhentas escolas. Conseguimos fazer 

intervenção em cento e vinte e três. Mas também tenho 

que ser justo e dizer que não resolvemos o problema de 

todas. Houve situações pontuais. Pode ter situação de 

escolas em que houve intervenção, onde, por exemplo, 

foi feito o telhado, a parte elétrica, mas, em 

contrapartida, não foi feita toda aquela reforma para 

deixar a escola mais bonita, mais atrativa. Porque 

estamos nos atendo ainda a questões de insalubridade, 

de segurança, tentando fazer as intervenções, atendendo 

ao máximo possível de escolas para amenizar o máximo 

possível das questões que cada uma delas têm. Mas 

posso garantir que todas essas intervenções foram feitas 

com boa qualidade. Temos uma equipe de técnicos, de 

fiscais que vão às obras, que fiscalizam as obras. 

Acreditamos que quem está prestando serviço para nós, 

está prestando serviço de boa qualidade. 

 No nosso resumo, além de cento e vinte e três 

escolas, o nosso investimento total, só com relação à 

obra de manutenção, é cerca de trinta milhões de reais. 

No momento de crise em que estamos, conseguimos, 

ainda bem, fazer investimentos, atender às demandas de 

rede física das escolas da Sedu. 

 Só que não temos só a Secretaria de Estado da 

Educação realizando obras. Temos também o Instituto 

de Obras. Como é feita essa divisão? Quando se entende 

que são obras para reformar totalmente a escola, uma 

obra de grande porte, de ampliação, essas obras são 

direcionadas ao Instituto de Obras. O Iopes hoje realiza 

as grandes obras da Sedu. Quando as obras são de 

pequeno até de médio porte, a Secretaria mesmo faz as 

obras. Quando as obras são de caráter de grande porte, 

uma nova escola ou uma reforma completa, essas 

reformas são feitas por meio do Instituto de obras.  

 No Instituto de Obras, como todos já têm 

conhecimento, há intervenções que começaram, 

pararam por algum motivo, seja porque a empresa não 

teve condições de continuar, seja por alguma questão 

técnica de projetos. Essas obras deveriam e devem ser 

retomadas. O que trouxemos para essa apresentação foi 

listar as obras que ainda têm o seu contrato no Iopes, 

que estão em execução ou estão a serem retomadas, que 

os contratos ainda não foram rescindidos por nenhum 

motivo. Essas intervenções são em trinta e uma escolas 

e a previsão de investimento total, ou seja, desde o 

início da obra até a sua terminalidade, é de noventa e 

um milhões. 

 Hoje, essas trinta e uma intervenções, trinta e 

uma escolas, pode ser quadra poliesportiva, ampliação 

ou uma nova escola. Dessas trinta e uma, algumas 

escolas estão em fase de retomada e outras estão em 

plena execução. Também tem a lista de todas elas. 

Existem também escolas que foram concluídas no 

período de 2015/2016, que foram dezenove escolas. 

Essas conclusões são: nova escola, reforma geral ou 

quadra. O investimento total, desde o início da sua 

execução até o final, é da ordem de noventa e três 

milhões.  

Fazendo um resumo geral, o Instituto de Obras 

tem hoje cinquenta escolas em intervenção, fora as 

escolas para as quais foram dadas ordens de serviço que 
tiveram início e execução, mas que por algum momento 

foram paralisadas, tendo o contrato rescindido e será 

licitado novamente. Essas não estão incluídas, porque o 

nosso objetivo era trazer as obras que ainda estão em 

andamento ou prestes a entrar em andamento. 



60 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 10 de maio de 2016 

São cinquenta escolas, com investimento total 

de cento e oitenta e quatro milhões. Nenhuma escola 

que teve seu início de obra anterior a 2015 está ou foi 

paralisada pela Secretaria de Estado da Educação por 

motivo de reavaliação ou financeiro.  

A indicação no nosso planejamento estratégico 

foi de que todas as obras que tiveram início tivessem 

terminalidade e, assim, estamos trabalhando e tentando 

fazer. Se entendermos que essas cinquenta escolas que 

estão em intervenção mais aquelas cento e vinte e três, 

atingimos ou estamos atingindo boa parte da rede, mas 

estamos longe do ideal. Há um reconhecimento nosso 

de que não podemos esmorecer. A cada dia, temos que 

terminar e começar novamente, pois existem várias 

escolas precisando de intervenção, mas estamos 

tentando ao máximo possível dar atenção a todas elas e, 

como falei, não existe uma escola que tenha um 

problema maior do que o outro. O problema sempre 

será um aluno não conseguir ter a oportunidade do 

aprendizado. Sigo o que o secretário Aroldo diz e 

corroboro.  

A Constituição, quando previu que devemos 

dar acesso à educação, não previu que devemos dar 

acesso à rede física. Ouso dizer: fazer escola é a parte 

mais fácil. Tornar a escola atrativa, colocar o aluno 

empreendendo e tendo uma oportunidade na vida, 

devido ao seu aprendizado, é a parte realmente mais 

difícil.  

Apesar de achar que essa parte não é a mais 

difícil, temos vários problemas. Ainda estamos tentando 

resolvê-los e acreditamos que estamos conseguindo 

chegar às escolas. São quase duzentas escolas que 

tiveram intervenção neste período e, se Deus quiser, até 

o final de 2018, pretendemos ter feito intervenção em 

todas as escolas. 

Essa foi a apresentação. Coloco-me sempre à 

disposição junto com minha equipe. Estou na Secretaria 

de Estado da Educação. Sou servidor da rede. Tenho 

orgulho de ser da rede. Não sou engenheiro. Sou 

contador de formação, mas tenho muito orgulho de 

trabalhar com obras, porque não é a parede que ensina, 

mas ela ajuda bastante quando está em bom estado, para 

que os professores façam o que há de melhor, que é o 

aprendizado. 

 Estou à disposição e sempre estarei quando for 

solicitado. 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - Está em cima da hora e quero fazer uns 

comentários. Passarei para o Senhor Deputado Padre 

Honório para fazer os seus. Estou extremamente 

contemplada. 

 Quero registrar a presença do nosso amigo, 

querido vereador Kiko, por Santa Teresa, que está 

sempre aqui. Ele é o relator da Comissão de Educação 

da Câmara de Vereadores de Santa Teresa e está sempre 

junto conosco. Muito obrigada, vereador Kiko, por estar 

aqui. Hoje está levando uma aula. Já viu como está 
inserida Santa Teresa. Pode chegar à Câmara e fazer um 

belo discurso de como está sendo tratada a educação no 

nosso Estado. 

 Com a palavra o Senhor Deputado Padre 

Honório. 

 O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Obrigado, 

Eduardo e equipe. 

 Primeiro, Eduardo, peço ao senhor informação. 

Parece que, em algumas quadras ligadas às escolas do 

Estado do Espírito Santo, colocaram uma cabeça de 

burro. O trem parou. Por exemplo, Mantenópolis: há 

mais ou menos vinte e quatro anos está lá aquela 

carcaça dentro de uma escola pública estadual. Quando 

Tanto se fala em combater a corrupção e ali é uma aula 

de corrupção para os nossos alunos. Eles ficam o tempo 

todo, acredito, imaginando para onde foi o dinheiro 

daquela obra. Eles não têm acesso a um espaço 

adequado. Estão lá aquelas arcadas de ferragem. 

Conversamos o tempo todo e aquilo não tem 

andamento, pelo menos para arrancar aquele trem de lá. 

Não só lá, mas em outros lugares. Quando se trata de 

uma unidade dessas fora da escola, é grave, mas não é 

tão grave quanto dentro de uma escola. 

Gostaria de pedir ao senhor, se fosse possível, 

para passar uma informação por escrito. Sei que o 

senhor não tem condição de fazer isso agora: Por que 

foi parada; quais são os caminhos para retomá-la; se é o 

Estado, se não é o Estado; se é uma emenda 

parlamentar, se não é. É possível fazer isso para nós? 

Não apenas aquela de Mantenópolis, mas também de 

outros municípios. Por quê? Porque é uma das coisas 

que o pessoal cobra muito.  

Teve uma que sugeri, como pároco, fazer um 

trabalho na comunidade e colocar a cobertura para os 

alunos utilizarem. Mais de mil alunos numa escola e o 

único espaço de educação física e de prática de esporte 

está lá. Lá tem duas. Tem uma na escola estadual e tem 

outra dentro da escola municipal Adelina Lirio. Então, 

se for possível, passe-me as informações. Como 

também em Alto Rio Novo e outros lugares. Então 

gostaria de pedir essas informações.  

A outra questão é com relação à escola de 

Águia Branca, onde estive. A escola está bonita. Mas 

não tem aqueles carros bonitos que eles pintaram e têm 

os podres debaixo da massa? Então, ainda no ano 

passado, o senhor estava tomando posse e o que os 

professores reclamaram? De que já estavam cansados 

de fazer campanha para deixar a escola bonita.  

O senhor tocou num ponto muito importante, 

com que eles têm uma preocupação muito grande que é 

em relação à instalação elétrica. Então, gostaria de pedir 

que fosse agilizada um pouco instalação elétrica, 

porque, como o senhor disse, a parede está bonita, mas, 

se pegar fogo numa instalação elétrica, a vida de muitas 

pessoas está em risco. Quando passei nesta escola para 

visitá-los, falei como a escola estava bonita e eles 

disseram: essa instalação elétrica é de décadas e nunca 

foi feito nenhum reparo. Então, gostaria de preferência.  

Para fechar, peço que dê uma olhadinha com 

mais rapidez na Escola Nestor Gomes porque estou 

preocupado com aquele muro, próximo ao refeitório dos 

meninos. 

  No mais, quero agradecê-los; ao Senhor 
Haroldo por ter nos recebido lá e continuará nos 

recebendo e agilize a questão do João XXIII. Ok? 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) -  S. Ex.ª quase não pede, não é? Eu que sou a 
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presidenta peço menos. Por isso preciso, pelo menos, de 

uma resposta, não é, doutora Larisse? Não dará tempo 

de V. S.ª responder ao Senhor Deputado Padre Honório, 

mas passe por escrito porque quero ler a informação 

aqui na comissão. 

Para concluir, estamos hoje na Comissão de 

Educação com o nosso subsecretário de Suporte à 

Educação, Carlos Eduardo Zucoloto;  com a Larisse 

Brunoro Grecco, gerente da rede física escolar da Sedu, 

Secretaria de Educação; com a Letícia Miranda 

Euclides, engenheira civil; e com o Felipe de Brito 

Aurélio, engenheiro eletricista. Agradeço ao secretário 

Haroldo Rocha pela equipe que S. Ex.ª encaminhou a 

esta comissão. Tenho várias perguntas, mas como meu 

tempo já passou, enquanto não chega a Comissão de 

Justiça, farei uma pergunta: como estão as obras das 

escolas que fizemos indicações desde o governo 

passado, do governador Paulo Hartung e do outro 

governo, e agora fizemos novamente, sobre as escolas 

que têm que ser, na verdade, restauradas? Tem muitas 

obras que estão sendo feitas. Já fiquei muito satisfeita 

com as informações que vieram a público. A sociedade 

está vendo a informação porque a sociedade assiste 

muito a TV Ales e vê que a TV Ales tem críticas 

rotineiras e essas críticas rotineiras não fazem jus ao 

trabalho que a Secretaria de Educação vem fazendo.  

Além de toda essa apresentação, subsecretário, 

temos que deixar muito claro que a Escola Viva, que é o 

maior projeto do governo do Estado, em termos de 

educação, está sendo uma realidade que está agradando 

a quem tem que agradar que são os alunos. As 

entrevistas que estão sendo feitas com os alunos nos 

deixam numa felicidade muito grande.  

Então, quero parabenizar mais uma vez o 

governador Paulo Hartung; ao secretário Haroldo 

Rocha. Claro que não estamos satisfeitos com o que está 

aí, ainda mais uma educadora como eu fui. Sou 

aposentada, mas fui uma educadora muito presente e 

muito batalhadora por minha escola, que também é 

outra que tem que ser restaurada, a Escola Monsenhor 

Elias Tomasi. Já fizemos a indicação para o governador 

Paulo Hartung nas três administrações de S. Ex.ª. Outra 

escola que não pode deixar de ser restaurada fica em 

Celina, Alegre. A escola é linda, linda, linda! A nossa 

também é, a escola Monsenhor Elias Tomasi. Fui 

diretora, fui aluna, fui tudo lá. Enfim, gostaria de 

receber uma resposta sobre a questão da restauração 

dessas duas escolas. 

Deixo para a doutora Larisse a questão de 

Marechal Floriano e acabei de saber que o processo está 

na Ufes, no laboratório de orçamento. Então, eles têm 

que colocar preço em cada item. É bom darmos essa 

resposta nesta comissão porque esse é um dos meus 

pedidos mais veementes desde que assumi este 

mandato.  

 Termino minhas palavras fazendo um convite 

e, ao mesmo tempo, damos uma informação nesta 

comissão. O professor Haroldo Rocha esteve conosco 
numa reunião que fizemos com a Senhora Andreia 

Lopes, nossa secretária de Comunicação, sobre a Rota 

Imperial e fiquei muito feliz porque o professor Haroldo 

Rocha esteve presente e ratificou um sonho meu que era 

levar o projeto Rota Imperial, quer dizer, o resgate da 

história de duzentos anos e estamos comemorando 

duzentos anos de Rota Imperial. Portanto, o Espírito 

Santo tem quinze municípios e quero dizer, de uma 

maneira muito feliz, que as secretárias e os secretários 

de Educação desses quinze municípios estão super 

entusiasmados.  

  Quero deixar, nesta comissão, uma notícia 

maravilhosa. O governador receberá a Expedição 

Tropeira, em Tijuco Preto - agradecemos ao governador 

e parabenizamos S. Ex.ª -, numa escola, onde teremos 

um almoço comunitário e receberemos também as 

secretárias e os secretários municipais de Educação. O 

professor João Eurípedes Franklin Leal, quem concebeu 

o projeto da Rota Imperial no Estado do Espírito Santo, 

conectado com o de Minas Gerais que é o Estrada Real, 

fará uma palestra para os tropeiros, para os professores, 

para as diretoras, para os secretários de Educação que lá 

estiverem e também para os secretários de Turismo, de 

Agricultura, de Esporte, de Cultura, enfim, agradeço e 

acho que isso será um marco na vida educacional de 

forma transversal em que cada professor de português, 

de história, de geografia falar sobre esse projeto que 

melhora a economia do município, o turismo,  a 

autoestima, a cultura, melhora absolutamente tudo.  

Então, sobre o agroturismo, queremos 

realmente que esse projeto tenha uma presença na área 

rural e a área rural, em Ibatiba, está fazendo um sucesso 

danado porque foi o município que se apropriou da Rota 

Imperial.  

Sei que avancei sete minutos desta reunião, mas 

falando de coisas realmente importantes.  

 Concluo nossa fala, agradecendo, mais uma vez 

e gostaria de convidá-los novamente para voltarem a 

esta comissão.  

 Gostaria que fizessem outro convite para esta 

mesma equipe retornar a esta comissão, daqui a dois 

meses, porque terão outros resultados. E é isso que a 

sociedade quer saber; a sociedade quer saber de 

resultado.  V. S.ª
s 

vieram a esta comissão e fizeram, 

hoje, um belo trabalho porque apresentaram o resultado 

principalmente nas reformas das escolas, as reformas 

das nossas quadras, quais as escolas que estão sendo 

construídas, enfim, tudo aquilo que precisávamos ouvir, 

ouvimos hoje e daqui a dois meses, queremos, 

novamente, que esta equipe volte a esta comissão e será 

muito bem recebida. Muito obrigada!  

 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 13h39min.  
 

_____________________________________________ 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO. QUINTA 

REUNIÃO ORDINÁRIA, DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 26 

DE ABRIL DE 2016. 
 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 
PMBD) - Havendo número legal, invocando a proteção 
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de Deus declaro abertos os trabalhos desta Comissão. 

Boa-tarde a todas e a todos. Cumprimento com 

muito carinho nosso companheiro desta Comissão de 

Educação, Senhor Deputado Padre Honório, e registro a 

presença de Marcelo Siano, nosso diretor das 

comissões, que está ali prestando uma atenção danada. 

Convido a senhora secretária a proceder à 

leitura da ata da terceira reunião ordinária, realizada em 

15 de março de 2016; e da quarta reunião ordinária, 

realizada em 12 de abril de 2016. (Pausa)  

 

(A senhora secretária procede à leitura das atas) 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - Quando a Senhora Deputada Raquel Lessa 

chegar aprovaremos as atas. 

Convido a Senhora Secretária a proceder à 

leitura do Expediente.  

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

  

EXPEDIENTE:  

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 

Ofício Gabinete Deputada Raquel Lessa 180/2016 - 

Justificando ausência na reunião da comissão, realizada 

no dia 12/04/2016.  

 

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

- Ciente.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 

Ofício Gabinete Deputado Marcos Bruno 047/2016 - 

Justificando ausência na reunião da comissão, realizada 

no dia 12/04/2016. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - Ciente. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 

Ofício Gabinete Deputado Bruno Lamas 113/2016 - 

Propondo que seja convidado o Professor Renato Júnior 

Dias Emílio, da escola EMEF Feu Rosa, para falar 

sobre o Projeto Coordenadores de Pais desenvolvidos 

em sua escola. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - PMDB) 
- À fase da Ordem do Dia. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 

Comunicado S/Nº, do Presidente do Fundo Nacional 

de Educação - Comunicados informando a liberação de 

recursos financeiros que especifica. Protocolo 

05/04/2016. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - Ciente. À Comissão de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 

Ofício Gabinete Deputada Luzia 212/2016 - 

Propondo que seja convidado o Subsecretário de Estado 

de Suporte à Educação da SEDU, Senhor Carlos 

Eduardo Zucoloto, para retorno a esta Comissão, a fim 

de reapresentar a este colegiado os índices de evolução 

das obras na rede física escolar estadual do Estado. 

 

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

- À fase da Ordem do Dia. 

Continua a leitura do Expediente. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 

Ofício Gabinete Deputado Bruno Lamas 118/2016 - 

Propondo que seja convidado o Sr. Josimar Amaral, 

professor de pós-graduação sobre legislação de trânsito, 

para relatar sobre a educação no trânsito. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - PMDB) 
- À fase da Ordem do Dia. 

Continua a leitura do Expediente. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

 

Projeto de Lei n.º 144/2015 - Análise de Mérito 
Autor: Deputado Hudson Leal 

Ementa: Dispõe sobre a identificação dos profissionais 

de educação física contratados por estabelecimentos que 

exerçam atividades ligadas às áreas de atividade física e 

de desporto, conforme critérios estabelecidos pelos arts. 

2.º, I, II, III e 3.ª Lei Federal 9696, de 1998 e da 

Resolução n.º 52, de 202 do Conselho Federal de 

Educação Física - CONFEF. 

Entrada na Comissão: 19/04/2016 

1.ª Reunião Ordinária: 26/04/2016 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - Designo como relator o Senhor Deputado 

Padre Honório. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 

 

ORDEM DO DIA: 

 

Projeto de Lei n.º 460/2015 - Análise de Mérito 
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Autor: Deputado Da Vitória 

Ementa: Institui no calendário do Estado a Semana 

Estadual do Livro e do Incentivo à leitura. 

Entrada na Comissão: 15/03/2016 

1.ª Reunião Ordinária: 15/03/2016 

Relator: Deputado Padre Honório 

Prazo do Relator: 29/03/2016 

Prazo da Comissão: 05/04/2016 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado Padre 

Honório para relatar. 

 

 O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - O Projeto 

de Lei n.º 460/2015, de autoria do Senhor Deputado Da 

Vitória, institui a Semana Estadual do Livro e do 

Incentivo à Leitura, a ser comemorada anualmente na 

semana posterior ao que compreende o Dia da Leitura, 

no mês de outubro, passando a fazer parte do 

Calendário Oficial de Eventos do Estado do Espírito 

Santo. 

 Existe toda a justificativa do autor sobre a 

importância de incentivar a leitura. 

 Assim analisado, há de se concluir que o 

Projeto de Lei n.º 460/2015 merece prosperar, tendo em 

vista que a educação é direito de todos e dever do 

Estado e da família e será promovida e incentivada com 

a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania, respeitadas as diferenças 

culturais. 

 Portanto, a Comissão de Educação dá o parecer 

pela aprovação do Projeto de Lei n.º 460/2015, de 

autoria do Senhor Deputado Da Vitória, com a adoção 

das emendas apresentadas na Comissão de Constituição 

de Justiça, Serviço Público e Redação. 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) -  Em discussão o parecer. (Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação. 

 Como vota a Senhora Deputada? 

 

 A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Com o 

relator. 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) -  A Presidência acompanha o voto do relator. 

Aprovado o parecer à unanimidade. 

 Quero dar os parabéns ao Senhor Deputado Da 

Vitória, autor da matéria, porque precisamos, não só no 

Espírito Santo, como no Brasil, realmente tentar criar o 

hábito da leitura e o hábito de conviver em família. Esta 

será uma semana extremamente importante para o 

calendário da educação do Estado do Espírito Santo, 

criando o dia da leitura e do livro. 

 Volto para a aprovação das atas. 

 Em discussão as atas. (Pausa)  

 Encerrada. 

 Em votação. 

 Como votam os Senhores Deputados? 

 

 O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Pela 

aprovação.  

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 
PMDB) - Pela aprovação.  

Estou falando isso para que a Senhora 

Deputada Raquel Lessa se sinta mais à vontade para 

votar. 

 

 A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Pela 

aprovação. 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) -  Quero dar os parabéns à nossa Taquigrafia e 

também à nossa secretária. Quem dera que todas as 

secretárias das comissões lessem com essa rapidez e 

com essa facilidade. Então, parabéns. 

 Senhora Deputada Raquel Lessa, V. Ex.ª estava 

numa reunião e agradeço por ter vindo à nossa reunião 

para votar nesses dois projetos. 

 Continua a leitura do Expediente. 

  

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 

Deliberar convite ao Professor Renato Júnior Dias 

Emílio, da escola EMEF Feu Rosa”, solicitado pelo 

Exmo. Deputado Bruno Lamas, por meio do Ofício n.º 

113/2016, com a finalidade de discorrer sobre o tema: o 

Projeto Coordenadores de Pais desenvolvidos em sua 

escola. 

  

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) -  Em votação.  

 Como votam os Senhores Deputados? 

 

 A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Pela 

aprovação. 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) -  A Presidência também acompanha.  

 Aprovado à unanimidade. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

 A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 

Deliberar convite ao(a) Coordenador(a) do Programa 

Valores Humanos da Secretaria Estadual de Educação - 

SEDU, solicitado pelo Senhor Deputado Senhor Bruno 

Lamas, por meio do Ofício n.º 95/2016, com objetivo de 

apresentar os resultados obtidos nas escolas onde o 

referido programa foi implantado.   

  

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) -  Em votação. 

 Como votam os Senhores Deputados? 

 

 O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Pela 

aprovação . 

 
 A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Pela 

aprovação. 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - A Presidência também acompanha. 
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 Aprovado. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

 A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 

Deliberar convite ao(s) representante(s) da gerência do 

programa de Coordenadores de Pais, da Secretaria 

Estadual de Educação- SEDU, solicitado pelo Senhor 

Deputado Bruno Lamas, por meio do Ofício n.º 

96/2016, com objetivo de apresentar o Planejamento de 

2016 do referido programa. 

 

A SR. ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) -  Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 
O SR. PADRE HONÓRIO - (PT)  - Pela 

aprovação.  

 
A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD)  - Pela 

aprovação.  

 

A SR. ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - A Presidência acompanha.  

Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente.  

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 
Deliberar convite à Secretaria Estadual de Educação - 

Sedu, solicitado pelo Deputado Bruno Lamas, por meio 

do Ofício n.º 97/2016, para apresentação do novo 

sistema eletrônico de gestão de transporte escolar, por 

meio de georreferenciamento; para apresentação da 

metodologia de implantação do novo sistema. 

 

A SR. ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 
PMDB) -  Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 
O SR. PADRE HONÓRIO - (PT)  - Pela 

aprovação.  

 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD)  - Pela 

aprovação.  

  

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) -  A Presidência acompanha.  

Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 
Deliberar convite ao Subsecretário de Estado de Suporte 

à Educação da SEDU, Senhor Carlos Eduardo Zucoloto, 

solicitado pela Exm.ª Deputada Luzia Toledo, por meio 

do Ofício 212/2016, a fim de reapresentar a este 

colegiado os índices de evolução das obras na rede 
física escolar estadual do Estado. 

 

A SR. ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 
PMDB) -  Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT)  - Pela 

aprovação.  

 
A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD)  - Pela 

aprovação.  

  

A SR.ª PRESIDENTA -(LUZIA TOLEDO - 

PMDB) - A Presidência acompanha.  

Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente.  

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 

Deliberar convite ao Senhor Josimar Amaral, professor 

de pós-graduação sobre legislação de trânsito, solicitado 

pelo Deputado Bruno Lamas, por meio do Ofício n.º 

118/2016, para relatar sobre a educação no trânsito.   

 

A SR. ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 
PMDB) -  Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 
O SR. PADRE HONÓRIO - (PT)  - Pela 

aprovação.  

 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD)  - Pela 

aprovação.  

 

A SR. ª PRESIDENTA -(LUZIA TOLEDO - 
PMDB) - A Presidência acompanha.  

Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 

Processo administrativo n.º 16183/2016, do gabinete 

do Senhor Deputado Sergio Majeski encaminhando 

denúncia, bem como solicita providências da Comissão 

de Educação desta Casa de Leis para apuração dos fatos 

envolvendo a Senhora Isabel de Fátima Luz.  

 

A SR. ª PRESIDENTA -(LUZIA TOLEDO - 
PMDB) -  Quero dizer que como presidenta da 

Comissão de Educação estou baseada no parecer 

jurídico solicitado por esta comissão à douta 

procuradoria desta Casa de Leis que recomenda o não 

acolhimento do requerimento constante do ofício n.º 

006/2016, do gabinete do Senhor Deputado Sergio 

Majeski, por não preencher os requisitos constitucionais 

para sua admissibilidade.  

Venho propor que seja enviada cópia do 

referido processo administrativo juntamente com o 

parecer da procuradoria para a Secretaria Estadual de 

Educação para as devidas providências, e no caso, o 

arquivamento do mesmo.  

Em discussão o requerimento, de autoria do 

Senhor Deputado Sergio Majeski. (Pausa) 

  
O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Senhora 

Presidenta, pela ordem! Peço a palavra para discuti-lo.  

  
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(LUZIA TOLEDO - PMDB) - Concedo a palavra ao 
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Senhor Deputado Padre Honório.   

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Senhora 

Presidenta e senhores membros da Comissão de 

Educação, entendo que estamos passando por um 

momento no país que em todas as denúncias as pessoas 

são chamadas, são arguidas. Então, acho legítimo o 

pedido do Senhor Deputado Sergio Majeski e acredito 

que qualquer denúncia que seja é importante que sejam 

feitos os encaminhamentos necessários.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(LUZIA TOLEDO-PMDB)  - Continua em discussão. 

(Pausa) 
Quero explicar novamente essa situação. 

Compreendo o Senhor Deputado Padre Honório e não 

tenho dificuldade nenhuma de receber essa diretora 

nesta comissão. Mas acho que, de qualquer forma, antes 

de recebê-la nesta comissão - na verdade, S. S.ª não é 

diretora; é superintendente -, a Secretaria de Educação 

que, na verdade, faz o ato de nomeação, tem que nos 

informar, tem que nos municiar, antes de ouvir a 

superintendente.  

Já fui ao secretário Haroldo Rocha para 

perguntá-lo sobre isso. Mas acho que a comissão trazer 

para esta Casa uma profissional - já recebi várias 

versões: umas positivas,  outras negativas; a maioria 

positiva - sem o aval de quem a nomeou, estaríamos nos 

expondo de forma gratuita. 

Quem tem que nos informar sobre isso é a 

Secretaria de Educação. Peço ao coordenador desta 

comissão que faça um ofício - queremos assinar, eu e os 

demais membros da comissão - ao secretário Haroldo 

encaminhando tudo o que chegou até agora do Senhor 

Deputado Sergio Majeski e requerendo que nos envie 

toda a procedência da nomeação dessa superintendente, 

o embasamento que levou a Secretaria a nomear essa 

superintendente para que possamos chamá-la à 

comissão, com dignidade. 

Não trarei uma superintendente a esta comissão 

para responder uma denúncia que saiu de uma forma 

meio truncada. Não é essa é a visão de muitos 

educadores da Serra. 

Então, a minha posição é essa, mas respeito 

muito a posição do Senhor Deputado Padre Honório e 

não quero de jeito algum, que a Comissão se furte de 

ouvir a superintendente. Apenas acho que antes de ouvi-

la, prefiro ficar com a Procuradoria da nossa Casa, 

porque deu uma orientação com embasamento legal.  

Gostaria então, que o ofício fosse feito. Quero 

ver o texto, para que a Secretaria nos municie. Aí sim, 

vamos chamá-la, mas com muito respeito, porque tenho 

muitos elogios a essa moça também. 

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Senhora 

Presidenta, pela ordem. Nesta comissão, todas as vezes 

que tenho participado, as pessoas têm sido convocadas. 

O Eduardo Zucoloto, por exemplo, em momento algum 
foi colocado em exposição.  

Com certeza também, pela experiência que V. 

Ex.ª tem, pela seriedade do trabalho, também a 

superintendente não será exposta. Dará a ela 

oportunidade, já que alguém fala de um lado, fala do 

outro e não existe, na realidade, uma fala oficial. 

Acredito que é até uma oportunidade para a 

superintendente estar se colocando de uma maneira 

mais clara para nós e para as pessoas que nos 

acompanham. 

Então, não entendo que o convite à 

superintendente seja uma maneira de expô-la porque 

senão já estaria antecedendo às nossas perguntas, no 

intuito de expor. Acredito até que seria uma 

oportunidade que a superintendente teria para se colocar 

de maneira mais clara para a sociedade do Estado do 

Espírito Santo. Mas respeito a decisão de V. Ex.ª. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 
PMDB) - Concordo plenamente com o Senhor 

Deputado Padre Honório. Ainda não colhi o voto da 

Senhora Deputada Raquel Lessa, mas darei uma 

sugestão: gostaria que hoje mesmo, coordenador Renato 

Barbosa, fosse feito um requerimento ao Secretário de 

Educação, Haroldo Rocha, para que S. Ex.ª municie 

essa comissão com embasamento legal e profissional de 

como essa superintendente foi nomeada.  

Na mesma linha, já concordamos com a sua 

vinda, conjuntamente com a resposta da Secretaria de 

Educação, porque não somos só nós aqui na comissão. 

Tem deputado que é literalmente contra essa nomeação. 

Conhecemos a Casa e sabemos como funciona. 

Respeito muito o posicionamento do Senhor 

Deputado Padre Honório  

 Pode ficar tranquilo que no dia que ela estiver 

aqui, farei essa referência que V. Ex.ª acaba de fazer, 

até por muito respeito ao seu trabalho e muito respeito 

ao coleguismo que existe entre nós, nesta Comissão.

  

Como vota a Senhora Deputada Raquel Lessa?  

 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Voto de 

acordo com o parecer da procuradoria. As sugestões da 

Senhora Deputada Luzia Toledo são certas. Temos que 

esperar o que o senhor Haroldo responderá direitinho, 

mas voto de acordo com o parecer da procuradoria.  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO - 

PMDB) -  Encaminharemos o requerimento e 

gostaríamos que ele fosse assinado por todos os 

membros da Comissão de Educação. 

Todos receberam o convite, todos receberam a 

comunicação, mas como quinta-feira é um dia difícil 

para todos, não posso deixar de falar, rapidamente, que, 

quinta-feira, a partir das 14h, teremos o debate sobre o 

PNE, a Meta 1 dos Planos Nacional, Estadual e 

Municipais de Educação. A nossa reunião será realizada 

no auditório Hermógenes Fonseca, nesta Assembleia.  

A Mesa será constituída pelos membros: 

Senhores Deputados Luzia Toledo, Raquel Lessa, Padre 

Honório, Bruno Lamas e Marcos Bruno e também a 

presidente da Undime, senhora Adenilde Stein Silva; da 

Secretaria de Educação, convidamos o secretário 
Haroldo Rocha; do Ministério Público do Estado do 

Espírito Santo, a doutora Fabíola Secchin; da Amunes, 

convidamos seu presidente, o prefeito Dalton Perim e 

do Conselho Estadual de Educação, convidamos sua 

presidente, a professora Maria José Cerutti Novaes. 
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Gostaria de encerrar hoje no horário, 

respeitando a Senhora Deputada Raquel Lessa. 

Agradecemos ao Senhor Deputado Padre Honório, a 

presença. S. Ex.ª está sempre presente. É muito 

importante a presença de V. Ex.ª, Padre Honório.  

Gostaria que a TV registrasse a presença em 

nosso plenário do senhor Sérgio de Araújo, publicitário, 

e do senhor Hélio Teixeira de Lima, diretor da escola 

Clotilde Rato, do município de Serra. Muito obrigada 

por participarem da reunião.  

É muito importante termos, além do nosso 

procurador e do fotógrafo que estão sempre conosco, a 

presença de nossos formadores de opinião. A presença 

dos senhores é muito importante tanto para a comissão 

quanto para os telespectadores que acompanham ao 

vivo a reunião da Comissão de Educação.  

Cumprimento todos os técnicos. Muito 

obrigado pela presença de todos os técnicos e técnicas 

da TV Ales, que leva boa notícia aos nossos 

telespectadores. Às vezes, ruins também. 

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 13h33min. 
 

_____________________________________________ 

 

COMISSÃO DE CIÊNCIA, 

TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, INCLUSÃO 

DIGITAL, BIOSSEGURANÇA, QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL, ENERGIA, GÁS NATURAL, 

PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS. TERCEIRA 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 22 

DE MARÇO DE 2016. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (SERGIO MAJESKI 

- PSDB) - Boa tarde a todos. Havendo número legal, 

declaro abertos os trabalhos da Comissão de Ciência e 

Tecnologia, Inovação, Inclusão Digital, Biossegurança, 

Qualificação Profissional, Energia, Gás Natural e 

Petróleo e seus Derivados.  

 Vamos excepcionalmente suspender a leitura 

da ata da primeira reunião ordinária e passaremos, 

primeiro, às comunicações para a explanação sobre as 

ações em 2015 e perspectivas para 2016 da Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Espírito Santo, a Fapes, e da 

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação, 

Educação Profissional e Trabalho do Espírito Santo, a 

Secti.  

 Contamos com a presença do senhor José 

Antônio Bof Buffon, diretor-presidente da Fapes; da 

senhora Camila Dalla Brandão e da subsecretária Maria 

Tereza Colnaghi Lima, diretora administrativo-

financeira. Muito obrigado, Buffon, Camila e Maria 

Tereza pela presença. Sintam-se à vontade para fazer 

uso da palavra. 

 Concedo a palavra ao Senhor José Antônio Bof 

Buffon.  
 

 O SR. JOSÉ ANTÔNIO BOF BUFFON - 

Boa tarde a todos. Quero, em um primeiro momento, 

agradecer ao convite desta comissão. É uma comissão 

de extrema relevância no contexto da Assembleia 

Legislativa e no contexto da política pública estadual. 

Cumprimento o Senhor Deputado Sergio Majeski, 

presidente, e o Senhor Deputado Nunes, meu amigo, 

companheiro de lutas democráticas. É um imenso prazer 

estar aqui para falar um pouco sobre o que vem a ser a 

Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito 

Santo e falar um pouco sobre o nosso trabalho ao longo 

de 2015 e apresentar a perspectiva para 2016.  

Rapidamente falando, as fundações de amparo 

às pesquisas se tornam entes do Sistema Nacional de 

Ciência e Tecnologia. Praticamente todos os estados da 

Federação têm uma estrutura como esta. Somos uma 

república federativa, e em âmbito nacional contamos 

com três agências, duas vinculadas ao Ministério de 

Ciência e Tecnologia, que são o CNPq, que financia 

principalmente bolsas e projetos de pesquisa, e a Finep, 

que é um banco público que financia, de forma 

reembolsável e não reembolsável, recursos para 

inovação. As duas agências cumprem, na prática, o que 

manda a Política Nacional de Ciência e Tecnologia que 

é elaborada pelo ministério.  

 Vinculada ao Ministério da Educação há a 

Capes, que é o grande ente financiador das bolsas, e que 

estruturou toda a pós-graduação no Brasil. A Capes é 

uma das maiores instituições mundiais de apoio à pós-

graduação. 

  No âmbito estadual se organizaram também 

esses sistemas. O primeiro foi em São Paulo, onde há 

uma fundação desde os anos cinquenta, com um 

orçamento em torno de um bilhão de reais, a Fapesp, 

que possui diálogo mundial com todas as agências de 

desenvolvimento de outros países, e praticamente tem 

uma existência autônoma. E todos os demais estados, na 

medida das suas possibilidades, também têm as suas 

fundações. Rio de Janeiro e Minas Gerais têm 

fundações muito boas, assim como Paraná e Santa 

Catarina. Inclusive, Santa Catarina sempre é um espelho 

para nós no Espírito Santo. A forma como trabalham lá 

nos ilustra muito o caminho. Alguns estados, como o 

Rio Grande do Norte, têm uma agência inoperante. 

Roraima não tem agência, e o Estado do Acre e 

Tocantins têm agência com muitas dificuldades. Então, 

praticamente todos os estados têm sua agência para 

executar a política estadual de ciência e tecnologia. É a 

entidade operacional do sistema. A secretaria, junto 

com um conselho, fixa a política, e boa parte dessa 

política é executada pela Fundação de Amparo à 

Pesquisa. 

 A nossa fundação tem por tradição trabalhar 

com editais, pois os recursos são escassos e você não 

tem condições de trabalhar com um fluxo contínuo, 

como alguns órgãos federais trabalham. Então, você faz 

uma chamada pública, as pessoas se habilitam, os 

melhores são aprovados e os outros não são aprovados.  

Essa é uma forma racional de se alocar recursos 
públicos em condições de escassez. 

 Queria fazer uma apresentação e pedir que ela 

fosse incorporada aos Anais da Casa. O principal 

instrumento de apoio à inovação no Espírito Santo é o 

Funcitec: meio por cento da receita líquida de ICMS do 
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estado. Esse fundo é operado pela Fapes. A Fapes tem 

um conselho superior que fixa as políticas dela e aprova 

os projetos. Os recursos que a Fapes opera são oriundos 

do orçamento do estado. Ou seja, o orçamento do estado 

financia o nosso pessoal, financia aluguéis e etc. e as 

contrapartidas de eventuais parcerias que formamos 

com o governo federal, por exemplo, com a Finep, com 

o CNPq, com a Capes. Esses recursos são carreados 

para a Fapes e ela, então, os administra em parceria com 

as entidades federais, os órgãos federais e com estados, 

municípios, universidades e agora, em nossa gestão, 

também com parcerias internacionais. 

Esse slide  mostra a estrutura organizacional do 

sistema. Você tem a secretaria que tem a política, o 

mandato; o Conselho de Ciência e Tecnologia, que 

instrui as prioridades e essa execução, a parte 

operacional, é executada pela Fapes, que tem o seu 

próprio conselho. O Bandes é um agente financeiro do 

Fundo de Ciência e Tecnologia. Formamos as parcerias, 

e aí temos os beneficiários finais, que são professores, 

pesquisadores, alunos, os cursos de pós-graduação e as 

empresas. São os beneficiários da política pública de 

ciência e tecnologia. 

Aqui, em longo prazo. Esse aí é o orçamento de 

todas as fontes da Fapes desde o seu início. A Fapes foi 

fundada em 2004, no governo Paulo Hartung, e ela vem, 

ano após ano, cumprindo uma curva crescente, apesar 

de momentaneamente, em alguns momentos, ter certa 

dificuldade orçamentária. Compondo o orçamento da 

Fapes são os recursos do Funcitec, recursos consignados 

pelo orçamento do estado, mais recursos captados junto 

a entidades federais e ao setor privado também. Isso 

compõe o orçamento da Fapes ao longo dos anos.  

Vemos ali as fontes principais. A linha 

vermelha escura, que parece quase preta, é o 

desembolso de recursos vinculados... É o orçamento 

vinculado ao Fundo de Ciência e Tecnologia que é o 

recurso mais firme de que a Fapes dispõe. Ele tem uma 

lei específica que rege a alocação desses recursos. Em 

azul são os recursos de outra lei, que são alocados em 

outro programa: o programa Nossa Bolsa, formação de 

pessoal em nível de graduação. Um dos maiores 

programas do Brasil bancado com recursos públicos. 

Temos atualmente em torno de quatro mil e cem alunos 

sendo bancados com recursos públicos. O desembolso 

no ano passado foi de vinte  e oito vírgula nove milhões 

de reais. Esse recurso não é uma atividade inerente à 

ciência e tecnologia, é uma atividade de formação de 

recursos humanos em nível de graduação. Mas, por uma 

facilidade operacional, esses recursos são também 

alocados do Funcitec, numa conta especial, e o Funcitec 

libera esses recursos para os alunos e as universidades 

beneficiadas.  

Em verde ali tem uma linha que são recursos do 

orçamento do estado, alocados à Fapes para ela cumprir 

a parte de seu custeio e algumas parcerias que se 

formam com as entidades federais. Por exemplo: com o 

CNPq, com a Finep. São recursos do orçamento do 
estado que se somam, então, aos recursos do Funcitec.  

Deputado, presidente, se há alguma dúvida 

pode interromper, viu? Ali é a execução propriamente 

dita, anual. A execução anual não dá para ser 

comparável ao orçamento, porque o orçamento é o 

limite de comprometimento que você tem para 

trabalhar. Às vezes no orçamento deste ano se contrata 

uma operação de pesquisa em que o desembolso dela se 

dá ano após ano: em dois, três ou quatro anos. Assim 

são as bolsas de Doutorado, por exemplo. Então 2015 

tem um acúmulo de sessenta milhões de desembolso, 

muito disso foi contratado em 2013 e 2014. São editais 

lançados em anos posteriores, então se vai acumulando 

o desembolso para anos posterioresanteriores. Mas isso 

tende a se estabilizar em algum momento. Daqui para 

frente não deve crescer tão mais, deve ficar nessa faixa 

de sessenta milhões. 

Aqui é a execução financeira. Se observarmos 

essa pizza aí, quarenta por cento do desembolso da 

execução financeira é o Nossa Bolsa. O restante, aquela 

pizza fatiada, é aquilo administrado propriamente pela 

Fapes. Se vocês observarem que pessoal e 

administrativo são seis por cento e seis por cento, quer 

dizer o seguinte, que a A Fapes aloca nas atividades 

meio apenas doze por cento do seu orçamento. O resto 

todo é em atividades finalísticas: quatorze por cento em 

pesquisa, doze por cento em inovação, dezessete em 

bolsa e três por cento em difusão de tecnologia, que é 

apoio à publicação, apoio a eventos e etc.  

Nosso foco principal são bolsas. Isso é uma 

preocupação nossa porque somos uma entidade de 

apoio à pesquisa e à inovação. Então, a componente 

inovação precisa crescer um pouco mais dento da 

Fapes, mesmo que os recursos não sejam de todo 

abundantes, mas para cumprir nossa finalidade 

precisamos incrementar um pouco mais. Depois falarei 

um pouco sobre essas ações. 

 Este slide mostra os desafios principais que 

hoje carregamos em nossos ombros: Formação de 

recursos humanos para o desenvolvimento do Estado, 

sobretudo em nível de mestrado e doutorado. Também 

apoiamos na graduação as bolsas de iniciação científica. 

Uma coisa nova que foi muito forte ano passado em 

função de um edital de 2014 é a atração e a fixação de 

mestres e doutores no Estado. Com isso, fixamos 

recursos humanos nos programas de mestrado e 

doutorado. Permite que deem um salto de qualidade. 

Expansão e consolidação da pós-graduação; 

infraestrutura das instituições de pesquisa, parte de 

equipamentos; expansão e incentivo à inovação nas 

empresas capixabas, temos um edital contratado em 

2014, que é o Tecnova, que apoia trinta e oito empresas, 

um dos melhores feitos no Brasil, diga-se de passagem; 

fomentar inovação em micro, em pequenas e em médias 

empresas em setor de estratégia para o Espírito Santo. 

Isso é uma atividade ainda incipiente dentro da Fapes. 

Também temos preocupação com a redução das 

desigualdades regionais e estabelecimento de novas 

parcerias. Entendemos que a Fapes é uma agência de 

desenvolvimento, um braço operacional do Governo 

que permite que forme parcerias tanto dentro do próprio 

Governo quanto fora para estimular a pesquisa e o 

desenvolvimento. 
O que está hoje em execução no nosso dia a 

dia? O incentivo à pesquisa por meio de política pública 

estadual. Nessa linha, colocamos em pauta ano passado, 

por uma encomenda da Secretaria de Agricultura do 

Estado, um orçamento, o maior orçamento da história 
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do Espírito Santo, com recursos genuinamente do 

orçamento do Estado. São quatorze milhões de reais, 

sendo dez milhões oriundos do orçamento da 

Agricultura, que secretário Octaciano Neto teve um 

empenho pessoal na mobilização desse recurso, e quatro 

milhões nossos. Esse edital está aberto. Semana 

retrasada fizemos uma reunião na universidade com o 

Incaper, a Ufes, o Ifes, a UVV, a Faesa, a Unesc e a 

Multivix. Colocamos mais de cento e cinquenta 

pesquisadores na Ufes, no auditório do CCJE, para 

formação de consórcio de pesquisa. A inovação desse 

edital é a tentativa de fazer consórcios e redes de 

pesquisa capixabas. 

Formação, capacitação e fixação de recursos 

humanos são as bolsas de Profix, que estão contratadas 

e em execução. Apoio e difusão são os editais para a 

realização de eventos. Apoio e infraestrutura para 

desenvolvimento é apoio aos laboratórios. Apoio à 

inovação e formação no ensino superior é o Nossa 

Bolsa. Quanto ao apoio à inovação, vale dizer que é 

diretamente apoio consignado à empresa. Recurso de 

subvenção não reembolsável consignado à empresa. 

O que está em pauta hoje na Fapes? Temos o 

Tecnova. É um edital com recursos da Finep e recursos 

da Fundação. A alavancagem é de um para quatro. A 

cada cinco milhões de edital, quatro são da Finep e um 

da Fapes. São treze milhões de recursos contratados 

com trinta e oito empresas. Estamos em fase de 

execução e liberação da segunda parcela. A maior parte 

das empresas é do segmento de tecnologia da 

informação, TI. Há projetos extremamente inovadores 

aqui no Espírito Santo. Temos em execução o edital 

universal de 7,6 milhões, contratado ano passado. Ele 

foi posto em aberto em 2013. Em 2014 ele tramitou e 

em 2015 contratamos. São cento e sessenta e seis 

projetos de pesquisa. No edital universal os requisitos 

técnicos não são tão elevados. Geralmente é o primeiro 

projeto de pesquisa de um pesquisador, onde ele coloca 

os temas. Usamos isso muito para identificar tendências 

de pesquisa no Espírito Santo, o que os pesquisadores 

estão pensando e para onde estão se orientando. 

O IC Júnior é o pesquisador do futuro. Esse é 

um edital da maior importância porque atua nas divisões 

de base, como se diz no futebol. Contratamos oitocentas 

e quarenta bolsas, são oitenta e quatro grupos de dez 

alunos do ensino médio e fundamental da escola 

pública. Eles têm um professor-tutor na escola que 

coordena esse grupo. Esse professor tem também uma 

pequena bolsa de quatrocentos reais, os alunos têm 

bolsa de cem reais cada um e este grupo se relaciona 

com a universidade, como professor-pesquisador de 

uma universidade em um tema específico. O professor-

pesquisador, por sua vez, tem dois monitores em 

iniciação científica. Então, se forma um grupo de 

pesquisa em temas fundamentais. Não é uma pesquisa 

de ponta, para desbravar a fronteira do conhecimento, 

mas é uma pesquisa para a motivação, para o ensino de 

ciência. Com isso, estamos formando pessoas que 
acreditam na ciência, pessoas que acreditam na pesquisa 

e, com certeza, muitos profissionais de nível superior, 

professores universitários e até pesquisadores de ponta. 

 Estamos com edital aberto agora, fecha em 

abril, com mais setecentas e quarenta bolsas. Assim, 

teremos mais de mil e quinhentos alunos do ensino 

público, de nível fundamental e médio com bolsa de 

cem reais, atuando em pesquisa. 

  A Metodologia reza que: três meses iniciais, 

nivelamento sobre ciência; e vinte e um meses depois, 

trabalho de campo; experimentos. Na cidade de Alegre 

tem um experimento muito interessante dos grupos lá, 

que permitiu uma aproximação muito orgânica entre a 

cidade e a universidade, coisa que não existia 

anteriormente. 

 Na Organização de Eventos, apoiamos eventos 

que se realizam no Espírito Santo. É uma forma de 

trazer pesquisadores para se reunirem no Estado em 

termos de nossos interesses. É um edital que colocamos 

em praça pública. 

  Os DCRs são bolsas de fixação de pessoas no 

interior do Estado, em áreas específicas. Hoje, por 

exemplo, temos um DCR contratado no Ifes de 

Montanha. Se pensarmos isso há alguns anos, seria uma 

coisa inadmissível. Temos em todas as universidades do 

interior um, dois ou mais pesquisadores alocados. São 

doutores, fixados para desenvolver linhas de pesquisas 

no interior do Estado do Espírito Santo.  

São recursos do CNPq e complementados com 

recursos nossos. 

 Participação em Eventos. São os professores 

locais, quando eles têm esses trabalhos aprovados em 

eventos, financiamos em parte uma ajuda de custo para 

eles apresentarem esses trabalhos nos eventos, posto 

que a apresentação de trabalhos em eventos de 

qualidade é uma forma de ranquear o Espírito Santo em 

âmbito nacional, com trabalhos publicados em 

qualidade. Não basta você fazer uma pesquisa, tem que 

apresentá-la em um evento científico. 

 Mestrado e Doutorado. Estamos contratando 

agora cento e oitenta bolsas, no valor de doze milhões e 

setecentos. Vale lembrar que esse desembolso para o 

doutorado é ao longo de quatro anos, o desembolso não 

é imediato. Temos, então, uma contratação de recursos, 

o recurso está em caixa, mas preciso contar com esse 

recurso para um horizonte de quatro anos. 

 O Profix é um irmão gêmeo do DCR. E aí, a 

fixação de doutores. O objetivo não é o 

desenvolvimento regional e sim a elevação da qualidade 

da pós-graduação. São recursos da Capes e nossos 

recursos também. Acabamos de fechar a contratação de 

cento e vinte bolsas, nos mais diferentes programas de 

mestrados do Espírito Santo. Nós financiamos o custeio 

e a Capes financia a bolsa. 

 As Bolsas de Iniciação Cientifica e 

Tecnológica. O edital também está aberto, são duzentas 

e cinquenta bolsas a serem contratadas no Estado do 

Espírito Santo, em todas as universidades. As principais 

escolas têm, pelo menos, um grupo de pesquisa, com 

um professor e dois bolsistas. A maioria geralmente é 

na Ufes e no Ifes, mas também a Multivix, a Faesa e a 

UVV têm, enfim, temos a preocupação de interiorizar 

também essa política de iniciação científica. 
 A parceria Vale-Fapes-Faperj é um edital 

inédito. Foi iniciado em 2013, ao longo de 2014 houve 

toda a negociação do modelo do edital, em 2015 nós 

lançamos o edital e, agora, estamos em fase de 

contratação. Ontem, publicamos no nosso site a relação 
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dos projetos homologados, que são aqueles projetos que 

cumpriram a documentação necessária para 

prosseguirem na análise de mérito. Tem muitos projetos 

interessantes e vocês podem consultar. 

 Essa parceria se desenhou da seguinte forma: A 

Vale alocou oito milhões dos seus recursos; a Faperj, 

Rio de Janeiro, alocou quatro milhões; e nós também 

alocamos quatro milhões. Teremos uma execução de 

oito milhões no Rio de Janeiro e oito milhões no 

Espírito Santo - é perfeitamente simétrico o edital - em 

cima de temas relacionados a logística, meio ambiente e 

pelotização, que é uma área que nunca foi estudada no 

Espírito Santo. Pela primeira vez, vamos ter grupos de 

pesquisa voltados para esse assunto, que trata de uma 

fronteira totalmente aberta, uma fronteira de pesquisa 

virgem. E o estado do Espírito Santo com certeza se 

beneficiará pelo melhor uso da tecnologia, pelos 

impactos sobre o meio ambiente, etc. 

 O PPE, já falei sobre ele, o PPE Agricultura. 

Por fim o PEIEx, uma parceria iniciada pela Secretaria 

de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, a 

Sedes. O secretário José Eduardo deu início a essa 

negociação. Nós captamos setecentos e cinquenta mil 

junto a Apex Brasil. Ontem, foi publicado o edital para 

a contratação de bolsistas que irão fazer monitoria nas 

empresas. Serão visitadas cento e quarenta e seis 

empresas e capacitadas para exportação. Então, será 

captada em modo de tecnologia, de gestão, gestão 

estratégica e exportação.  

 Precisamos diversificar nossa base exportadora. 

Ela é muito concentrada em celulose, minério, aço, café 

e rochas ornamentais. Precisamos abrir um pouco mais 

essa base exportadora e precisamos criar um acervo de 

pequenas e médias empresas. O setor de rocha foi o 

primeiro setor a conseguir estruturar... Têm centenas de 

empresas que já exportam seguidamente, ano após ano. 

É um exemplo de que, quando as coisas são bem feitas e 

se persevera no caminho, conseguem-se resultados. 

Então, temos que fazer também com a indústria de 

alimentos - café solúvel, café torrado, carne, bebidas, 

móveis, confecções, etc. - outros segmentos da 

atividade econômica do Espírito Santo; software, 
inclusive, no momento em que o câmbio nos ajuda. 

Então, é o momento oportuno e, futuramente, teremos 

outros programas como esse, com três anos de 

execução, dinheiro captado totalmente na Apex, a 

execução financeira do programa é da Fapes, e a 

execução do programa do ponto de vista finalístico é 

com a Secretaria de Desenvolvimento. 

 Editais programados: dentro daquele esforço de 

apoiar a inovação, temos aqui um esforço de um lado 

para fazer a pesquisa na universidade, a pesquisa tem 

que chegar ao setor produtivo. Então, estamos 

desenhando ainda, em fase muito embrionária, alguns 

editais. O apoio à incubadora, já existem duas ações: 

uma de apoio na Secretaria de Ciência e Tecnologia e 

uma na Fapes. Na Fapes, é um edital para apoiar as 

incubadoras já existentes e estimular o surgimento de 
novas incubadoras. Temos a capacidade de incubação 

muito baixa no Espírito Santo hoje. Somando a 

TecVitória e mais algumas incubadoras do Ifes, na 

melhor das hipóteses chegamos a vinte e cinco, talvez, 

vagas de incubação. Precisaríamos ter dez vezes mais 

do que isso, umas duzentas e cinquenta vagas de 

incubação, para jogarmos um jogo em nível nacional, 

vamos dizer assim. Então, vamos incrementar um pouco 

a capacidade de incubação. Longe de atingir esse nível 

de duzentas e cinquenta que estou falando. Mas o edital 

já está em fase final de análise na PGE e ainda vão ser 

colocados publicamente nos próximos dias. 

 E os Nits? O que são os Nits? Os Nits fazem a 

intermediação, fazem a gestão da propriedade 

intelectual entre quem gera o conhecimento, que são as 

universidades, e os usuários. Uma das formas de se 

fazer propagação, de se juntar as duas pontas. Nós 

temos o Nits na Ufes, o Nits no Ifes e o Nits no Incaper. 

Vamos fortalecer esses Nits através de um edital e 

estimular o surgimento de outros. Vejo que a Faesa, que 

a UVV, que a Emescan e que o próprio Incaper - 

desculpem, o Incaper já tem -, têm possibilidade de 

formar novos núcleos de interação. E mais ainda: 

colocar esses núcleos em rede, permitindo que 

compartilhem certas infraestruturas. Por exemplo, 

assessoria jurídica. (Pausa) 

 Sim, e outras instituições científicas também. 

 E as bolsas de DTI, que é uma possibilidade de 

colocarmos bolsas diretamente nas empresas para poder 

apoiar a inovação. 

 Estágio de Visita Técnica também é um assunto 

ainda em estudo no banco. Uma das dificuldades que 

temos - o nosso empresariado, sobretudo de pequeno 

porte - é o acesso a conhecimento qualificado. Então, o 

Sebrae, o Senai, os centros tecnológicos têm políticas de 

melhoria conjunta em alguns segmentos. O ideal seria 

formar grupos para fazer missões técnicas de até cinco 

empresas no exterior ou em outros estados do Brasil 

com base num roteiro previamente aprovado pela Fapes. 

O pessoal não vai fazer turismo, eles vão para um 

previamente roteiro aprovado pela Fapes para que 

visitem e façam certas escolhas, certas apostas. 

 Eu tenho uma experiência pessoal com isso. Às 

vezes, uma semana no exterior vale muita coisa para 

você 

acelerar seu processo de sedimentação de ideias.  

O Pesquisador Capixaba é uma bolsa que 

publicamos anualmente para pesquisadores que mantêm 

produtividade e produção científica. Estamos para 

lançar nas próximas semanas um edital em parceria com 

a Fapemig, o Cnpq e a Caps. Isso aí Presidente, foi 

iniciativa da FAPES.  

Em novembro, depois do episódio do rio Doce, 

liguei para o presidente da Fapemig e propus uma 

parceria das duas instituições. Começamos a trabalhar 

no edital e quando tivemos um primeiro esboço, 

convidamos o Cnpq e a Caps que prontamente aderiram 

a esse esforço.  

Faremos um edital em torno de doze milhões de 

reais. O Espirito Santo, a FAPES financia os nossos 

grupos de pesquisa daqui, a Fapemig financia os grupos 

de pesquisa de Minas Gerais. E as agências federais 

financiam os núcleos de outros estados, mas a ideia é 
que grupos de outros estados formem rede com o 

Espírito Santo e com Minas Gerais, uma forma de trazer 

conhecimento de fora para a gestão dessa bacia. 

Zika vírus. Há uma parceria com a Secretaria 

de Saúde, uma encomenda da Secretaria de Saúde. A 
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ideia é fazer uma pesquisa muito amiúde com cem 

gestantes com sintoma do Zika vírus. Então é uma 

pesquisa continuada, permanente, para monitorar todos 

os aspectos vitais do feto, para saber o momento certo 

que as coisas acontecem, para remediar ou prevenir, 

mas também para gerar conhecimento, protocolos para 

atendimentos de outras pessoas. 

O edital de taxa de pesquisa: um milhão de 

reais; também apoia o pesquisador capixaba. 

Parcerias internacionais: hoje, no Espírito 

Santo, estamos em um momento que a pós-graduação 

evoluiu muito, mas não temos nem um programa em 

nível seis ou sete. Todos os programas nossos estão 

limitados a cinco.  

Digo o seguinte: você só é visto de fora, se 

você atinge níveis seis e sete. Então temos hoje três 

milhões de limite orçamentário para formar parceria; 

sobretudo com o Reino Unido e a União Europeia, para 

constituir redes e ir atrás de pesquisa; pesquisador 

capixaba e pesquisador de lá. 

Contratamos recentemente um projeto da Ufes - 

pesquisa na área de leishmaniose - com a melhor 

instituição, o melhor pesquisador da Inglaterra. Então e 

uma forma de o pesquisador capixaba se ligar ao que 

tem de melhor no mundo nesse momento. Não são 

muitos recursos, três milhões em três anos, mas é o 

começo de um esforço de internacionalização da nossa 

pós-graduação. Não tem outro caminho, a nossa pós-

graduação no Brasil é muito domestica, e no Espírito 

Santo ainda é muito provinciana. Fora a área de saúde, 

temos pouca parceria internacional no Espirito Santo. 

Editais programados também são editais do 

Cnpq que compramos, entramos na parceria: PPP, 

Pronem e Pronec. PPP são primeiros projetos para 

pesquisadores jovens; Pronem - grupo emergentes; e 

Pronec- núcleos de  excelência. São treze milhões de 

reais ao todo. Vinte por cento disso tudo aí é nosso e o 

restante é do Governo Federal. Esses programas 

permitem que você vá subindo, os grupos vão passando 

do estágio até se tornarem grupo de excelência. Temos 

bons grupos de excelência no Espírito Santo. 

Os sinapses são três milhões e meio para serem 

desembolsados em 2017/2018. Aqui no estado é uma 

parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento, a Sectti 

e a Secult. A primeira fase do programa, que é a fase de 

modelagem e execução da politica, são recursos dessas 

secretarias, com a liderança da Sectti - Ciência e 

Tecnologia, que coloca o maior volume de recursos. 

A ideia aqui é fazer uma chamada ampla e 

geral em toda a comunidade empresarial científica 

capixaba. Vamos visitar cada sala de aula do ensino 

superior; e vamos chamar as pessoas que tenham 

qualquer ideia inovadora, que ponha essa ideia no papel, 

numa folha A4, que coloque num sistema.  

Esse sistema, através de uma metodologia 

especifica, de uma parceria que buscamos em Santa 

Catarina, vai peneirando essa ideia, vai subindo a ideia 

até chegar a setenta ideias. Quando chegar a setenta 
ideias, faremos uma subvenção de cinquenta mil reais 

em duas parcelas; provavelmente uma de trinta e outra 

de vinte reais para que ele crie a empresa e faça um 

modelo de negócio.  

Santa Catarina tem esse exemplo, está no 

quinto edital. O surgimento de duzentos e oitenta 

empresas inovadoras sugiram nesse estado, inúmeras 

patentes, inúmeras parcerias, ou seja, o DNA do modelo 

catarinense está nesse programa que é chamado Sinapse 

do Conhecimento e que implementaremos no Espírito 

Santo. Daremos a isso ampla divulgação. Contamos 

com a própria Casa para divulgar oportunamente isso. 

 Exemplos deste caso, em Santa Catarina três 

meninos, ouvindo a mãe de um falar que havia a 

possibilidade teórica de se ter um marca-passo para 

controlar o apetite, controlar a alimentação e a 

obesidade sem fazer cirurgia de redução de estômago, 

colocaram, sem nenhuma base científica, o projeto foi 

ganhando mérito a tal ponto que eles ganharam depois 

uma chamada internacional da CNN e este marca-passo 

pequenininho já está em processo de homologação no 

Departamento de Saúde dos Estados Unidos.  

 O Gerenciamento de Costeira é a segunda 

chamada com recurso do Iema. 

 Lançaremos esses dias a Participação em 

Eventos e a Organização de Eventos, para contemplar 

este ano e ano que vem. 

  O novo programa de Mestrado e Doutorado, 

para anos posteriores, de que já falei. 

 Qual é a orientação da gestão? Quando 

tomamos posse, o governador nos chamou, eu e o 

secretário Guerino, e passou as orientações de como nos 

portar. Somos uma agência do governo e mal conhecida 

ainda dentro do governo. Não muito bem conhecido no 

governo o nosso potencial. Então, procuramos fazer 

articulações dentro do próprio governo.  

A Agricultura: o edital do PPE. O Meio 

ambiente já é uma parceria antiga. Com Educação 

agora, estamos discutindo um reforço aos alunos da área 

de olimpíadas de matemática com o secretário Haroldo. 

Na área de Saúde, temos uma encomenda do Zika vírus. 

Segurança pública: no passado tivemos editais que 

muito serviram para instruir a política de segurança 

pública do Estado. Desenvolvimento econômico: agora 

parceria com a Sedis. Temos também com a Secretaria 

de Ações Estratégicas, do secretário Martinelli, uma 

parceria com o Instituto Jones, por meio de que estamos 

fazendo o censo dos jovens e adolescentes que estão 

fora da escola e não trabalham. Fazendo censo, 

inclusive, estamos tendo descobertas científicas 

originais. É um tema muito eivado de preconceitos e 

ideologia e estamos descobrindo coisas como: entre 

abandonar a criança e prendê-la tem muita coisa no 

meio que servirá para desenhar uma política pública 

mais adequada.  

 Temos focos setoriais na área metalomecânica, 

na área de alimentos, bebidas, móveis, confecções, 

rochas ornamentais, construção civil, logística, 

agropecuária, TI e petróleo e gás. São áreas em que, 

havendo recursos, colocaremos editais na rua. 

 Articulação externa - temos uma articulação 

muito forte com Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

Estamos começando uma articulação com o Nordeste 
para participar de um edital sobre gestão de água no 

semiárido. 

 Parcerias internacionais - somos signatários de 

uma parceria internacional do Confap, Conselho 

Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à 
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Pesquisa, para acessar recursos oriundos, sobretudo, do 

Reino Unido e da União Europeia, 

 As nossas áreas de interesses mais evidentes 

são energia, meio ambiente, recursos hídricos, inclusão 

social, desenvolvimento regional, e o que mais os 

nossos líderes entenderem necessário. 

 É isso aí. Agradecemos a oportunidade de 

participação. Estamos à disposição para esclarecimentos 

adicionais. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (SERGIO MAJESKI 
- PSDB) - Muito obrigado, Buffon. É interessante 

conhecer todas essas atividades da Fapes.  

 Quando falamos num fundo de apoio à 

pesquisa atuando em tantas áreas, quando o senhor fala 

da área de interesses, senti falta de educação como área 

de interesse. Quando falamos de pesquisa é impossível 

dissociar da educação. Na verdade, há uma série de 

coisas que não sei se o senhor vai poder esclarecer. Mas 

tem o Senhor Deputado Nunes que, com certeza, 

também tem suas questões.  

Logo no começo o senhor disse que os 

beneficiários dos financiamentos e do apoio são 

empresas, professores e alunos. Não sei se perdi! E 

pesquisadores autônomos, também? 

O SR. JOSÉ ANTONIO BOF BUFFON - O 

pesquisador precisa estar vinculado à Instituição de 

Ciência Tecnologia e Inovação. A pessoa física precisa 

estar vinculada. Não financio a instituição em si, não 

financio a universidade, financio o pesquisador. 

 

O SR. PRESIDENTE - (SERGIO MAJESKI 
- PSDB) - Mas ele tem que estar ligado a uma 

instituição, independente de ser pública ou privada. 

 

O SR. JOSÉ ANTONIO BOF BUFFON - 
Exatamente. O que vamos fazer agora é um prêmio para 

apoiarmos o inventor autônomo independente. Dentro 

do Sinapse o pesquisador autônomo será apoiado se a 

ideia dele for subir no ranking. O Sinapse atende alunos 

de pós-graduação, graduação e inventores em geral. 

Então, qualquer pessoa que acha que tem um invento 

promissor, coloca a ideia lá. Ele será beneficiado como 

uma pessoa jurídica. O inventor já vira uma pessoa 

jurídica para desenvolver a ideia dele. É nesse sentido. 

 

O SR. PRESIDENTE - (SERGIO MAJESKI 

- PSDB) - Quanto à questão do Nossa Bolsa, sou 

professor há trinta e um anos e pesquisador da área de 

educação, justamente na área de políticas educacionais. 

Nunca foi meu foco até agora pesquisa especifica, 

financiamento da educação é algo que pretendo me 

aprofundar mais. Mas, enfim, programas como o Nossa 

Bolsa, Prouni, do Governo Federal, que são similares, o 

Fies é um pouquinho diferente porque a pessoa tem que 

devolver o dinheiro. Sempre acho que é melhor isso do 

que nada. Mas a formulação desses programas e como 

se dão, me preocupa um pouco, porque é um dinheiro 
significativo, se baseia em renúncia fiscal, na verdade, 

ou algo parecido. O pagamento é em dinheiro mesmo? 

 

O SR. JOSÉ ANTONIO BOF BUFFON - É 

em dinheiro mesmo. Não é renúncia fiscal. 

O SR. PRESIDENTE - (SERGIO MAJESKI 
- PSDB) - Então, dá no mesmo porque é dinheiro 

público. Lembro-me de quando estava fazendo 

mestrado fazia uma disciplina com uma pesquisadora 

que estava no doutorado e ela havia feito no mestrado 

uma pesquisa sobre alunos beneficiados com 

programas. A pesquisa mostrava que aproximadamente 

trinta por cento dos alunos que se beneficiavam do 

Nossa Bolsa ou do Prouni não queriam estar no curso 

que estavam, mas estavam porque era o que tinha. 

Então, vejo que esses programas às vezes parecem 

beneficiar muito mais instituições privadas do que a 

sociedade como um todo, porque quando olhamos os 

cursos de ponta, o número de alunos beneficiados por 

programas assim em cursos de ponta são muito poucos. 

Em muitos casos observamos que as entidades privadas 

se aproveitam desses programas para preencher vagas 

que não preencheriam caso não fossem esses programas 

estatais.  

Como disse antes, acho melhor isso que nada. 

Só que penso, às vezes, que esses programas deveriam 

ser repensados como são feitos com a parceria com as 

entidades. Por exemplo, às vezes uma entidade diz: 

Tenho tantas bolsas para ... Uma faculdade renomada. 

E também tem a questão do nível de ensino oferecido 

pelas instituições que se beneficiam desses programas, 

que às vezes também são questionáveis. Então, às 

vezes, observamos que tem uma ou duas bolsas para um 

curso de ponta, mas uma faculdade que oferece 

Marketing - nem sei se este curso ainda existe, sem 

desqualificar quem faz Marketing - mas que tem vinte, 

trinta vagas que não são preenchidas a cada vestibular. 

Tem trintas vagas para o Prouni e para o Nossa Bolsa. 

Enfim, esses programas me preocupam um pouquinho a 

forma como são feitos e se isso acrescenta realmente 

um ganho em termo de pesquisa e qualificação para o 

Estado, mesmo se isso também de alguma forma 

contribui para mobilidade social, porque haveria de ter 

algum tipo benefício em todos os termos.  

 

O SR. JOÃO ANTÔNIO BOF BUFFON - 

Senhor Deputado, V.Ex.ª tem  razão em vários aspectos, 

mas é também uma preocupação nossa nesse sentido. 

As universidades que são apoiadas precisam estar 

regulares perante ao MEC, ou seja, tem que ter 

regularidade lá e tem que ter regularidade perante às 

Fazendas Estaduais, Municipais etc. Se ainda tiver 

alguma dificuldade não é enquadrada no programa. 

Fazemos uma chamada de enquadramento e depois 

fazemos uma discussão de vagas.  

Os melhores cursos são muito caros e as 

próprias universidades não têm muito interesse em 

alocar vagas nesses cursos, posto que fazem vestibular e 

têm listas imensas de suplentes. Então, é até difícil furar 

uma fila para colocar alguém dentro disso, há certa 

dificuldade operacional nisso. Mas, neste ano, que foi 

primeira vez que o edital ficou sob nossa gestão, 

procuramos colocar uma ênfase, até com um diálogo 
com a própria Secretaria de Agricultura e com o próprio 

governo, e conseguimos alocar vinte e cinco por cento 

das vagas em engenharias, e demos uma ênfase muito 

grande na área de saúde e na área das licenciaturas. 

Mas, infelizmente, muitas vagas alocadas na 



72 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 10 de maio de 2016 

licenciatura, não foram preenchidas por insuficiência de 

notas no Enem; por baixa demanda. Então, a procura é 

baixa e as pessoas que procuram não conseguiram as 

notas do Enem.  

Podemos entregar à V. Ex.ª um relatório bem 

sistemático que fizemos, de escola por escola, o número 

de vagas que foram oferecidas, o número de inscritos, o 

número dos habilitados perante o Enem e a existência 

ou não de vagas para que a comissão faça suas 

sugestões em cima dessa matéria.  

Não temos uma avaliação científica dos 

egressos da Nossa Bolsa. Não temos. Temos um 

sentimento. O sentimento é que, muito frequentemente, 

quando analisamos as bolsas de pós-graduação, são 

alunos egressos do Nossa Bolsa. Têm muitos egressos 

do Nossa Bolsa que fazem a pós-graduação em diversas 

áreas, inclusive em áreas diferentes da área onde se 

graduaram. Isso mostra uma mobilidade, tanto vertical 

quanto horizontal da pessoa. E não precisaria ser 

apurado de forma mais cientifica.  

Temos sim, uma evidência empírica que os 

alunos do Nossa Bolsa têm um aproveitamento muito 

superior aos alunos que não são beneficiados pelo 

programa, posto que, sendo reprovados, perdem a bolsa. 

Então, as pessoas são muito focadas e as respostas das 

escolas têm sido muito positivas nessa área. Essa é uma 

evidência de que o aproveitamento acadêmico é melhor 

do que a média e gera uma ascensão social posto que a 

pessoa faz o mestrado.  

O objetivo do programa não é fornecer mão de 

obra para pesquisa, e sim é uma formação de recursos 

humanos em nível de graduação. E a pessoa, depois, 

trabalhará como autônomo, ou se engajará no mercado 

de trabalho. De fato, é esse o objetivo do programa. 

Mas é evidente que cabe uma análise mais quantificada 

desses resultados. E também o que a diretora colocou 

nesta comissão, é no interior do estado.  

Colocamos como meta deste ano que tivessem 

mais alunos no interior do que na Região Metropolitana. 

Então, passamos a negociar, inclusive, quero 

publicamente reconhecer o empenho do Sinepe, neste 

ano, em montar uma metodologia para fazer essa 

discussão, entender a importância de interiorizar 

cidades como São Mateus e Cachoeiro que têm uma 

presença muito grande do programa em função de que 

certas universidades dessas cidades compram realmente 

a ideia com muito mais interesse do que outras.  

 

O SR. PRESIDENTE - (SÉRGIO MAJESKI 

- PSDB) -  Talvez isto que abordarei agora é mais para 

saber a opinião de V.S.
as

 A fundação é um órgão 

público, não é uma fundação privada. Sempre digo que 

avançaremos muito pouco no Brasil, enquanto, por 

exemplo, os ministérios não dialogarem ou não tocarem 

projetos conjuntos.  

Nos estados repete aquilo que ocorre em nível 

federal, as secretarias, muitas vezes, fazem trabalhos 

dissociados, como se segurança não tivesse nada a ver 
com saúde, educação e avanço tecnológico. Enfim, aqui 

não é diferente.  

 Acho paradoxal que o Estado tenha uma 

fundação de apoio à pesquisa e, por outro lado, na 

Educação, o Estado proíba os professores de saírem da 

sala de aula para fazer pesquisa. Hoje, por um decreto 

do governador, os professores não podem sair da sala de 

aula. Ele não pode tirar licença sem vencimento e não 

pode ter licença remunerada. Se ele quiser tem que fazer 

o mestrado trabalhando ou então tem que pedir 

demissão para fazê-lo.  

 Para mim isso é paradoxal. O Estado pode 

financiar até para uma empresa ou para um pesquisador 

ligado a uma instituição, mas aquilo que é o básico e 

elementar que é termos profissionais muito bem 

informados, o próprio Estado não incentiva.  

 Ao se pensar em pesquisa, temos que nunca 

será formado um número de pesquisadores ou uma 

evolução em termos de qualificação real se a base não 

for muito boa. O Brasil hoje tem um número de 

pesquisadores que é lastimável se comparado aos 

principais países do mundo. A China forma anualmente 

um número total praticamente de pesquisadores e de 

doutores que o Brasil tem hoje. Claro que estamos 

falando de um universo de uma população muito 

grande, mas estou dizendo o que é um incentivo à 

pesquisa.  

 Esse incentivo tem que começar da base. A 

pessoa não se transformará em pesquisador somente ao 

entrar em uma universidade. Essa base tem que vir de 

longa data. Porém, os professores não pesquisam. Eles 

não têm tempo para isso e não podem se qualificar. Isso 

é para mim algo paradoxal e muito estranho.  

 O senhor falava sobre outra coisa: o Estado tem 

escolas técnicas, se não me engano, subordinadas à 

Secretaria de Ciência e Tecnologia que são as escolas 

técnicas de João Neiva e de Vila Velha, a Vasco 

Coutinho. Tenho visitado todas as escolas do estado, 

incluindo essas.  

 A escola Vasco Coutinho até tem uma estrutura 

razoável para uma escola técnica, mas a escola técnica 

de João Neiva é algo inexplicável em termos de 

estrutura e de tudo. Eles trabalham com um curso 

técnico ligado a algo como, por exemplo, a Metalurgia e 

os tornos que eles têm foram doados pela Vale na 

década de 60, se não me engano. O instrutor dizia que 

eles utilizavam aqueles aparelhos, mas quando a pessoa 

chegava a uma empresa tinha que fazer um curso de 

aprimoramento porque as máquinas que existem hoje 

não são mais essas. O que pensa o Estado ou a 

Secretaria de Ciência e Tecnologia a respeito dessas 

escolas? Não sei se os senhores conseguiriam responder 

isso.  

Preocupa-me também quando, por exemplo, se 

fala do Nossa Bolsa, pois está se pensado em 

graduação, como V. S.ª mesmo disse para qualificação 

profissional.   

 Hoje, discute-se já, principalmente nos países 

desenvolvidos - essa discussão já chega ao Brasil agora 

- que todos têm que ir para a universidade? Todos têm 

que fazer curso superior? No Brasil, ainda temos a 

mentalidade de que se a pessoa não fizer curso superior, 

não chegará a lugar nenhum. Um passaporte para a 
vida, para ser feliz, para ser alguém na vida, é a 

universidade.  

Mas quando o curso técnico é bom, ele pode ser 

uma... Às vezes a pessoa não quer ir para universidade. 

Não obrigatoriamente tem que ir. Então, se tenho um 
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curso técnico que pode me condicionar a ter uma 

qualificação profissional na cidade do interior onde 

estou, esses cursos deveriam ser mantidos pelo Estado e 

incentivados, principalmente nos municípios onde o 

número de faculdade é muito pequeno ou não existe. 

Temos, por exemplo, vários cursos técnicos da rede 

estadual que não são subordinados aos senhores, mas à 

Secretaria de Educação.  Como o senhor citou, em 

Alegre, por exemplo, o curso técnico de Tecnologia ou 

de Meio Ambiente, não sei. Havia demanda, mas a 

secretaria fechou. Jerônimo Monteiro, uma cidadezinha 

minúscula, tinha uma demanda de mais de cinquenta 

alunos para o curso de Administração, que para aquela 

comunidade era importante, mas foi fechado. 

 Todas essas coisas, para mim, são paradoxais. 

O Estado financia, de certa forma, a graduação, mas, ao 

mesmo tempo, de outro lado, está fechando a 

oportunidade para milhares de jovens que talvez nunca 

entrem em uma universidade por uma infinidade de 

motivos.  

 Como vocês pensam ou se existe uma 

possibilidade de se pensar melhor sobre o apoio às 

escolas técnicas, que acho ser uma coisa que tem que 

ser pensada, e ao mesmo tempo o apoio à pesquisa em 

nível médio.  

 Trouxemos a Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio São Luis, de Santa Maria de 

Jetibá. E até a Secretaria de Ciência e Tecnologia ou a 

Fapes, se não me engano, chegou a financiar parte da 

viagem deles para Uberlândia. Eles foram agraciados. 

Inscreveram-se em uma mostra nacional sobre robótica 

e tiveram três trabalhos selecionados, mas não tiveram 

dinheiro para ir. Todo o trabalho deles foi financiado 

por eles mesmos e pelos professores da escola. Não 

haveria possibilidade de se pensar em fomento de 

pesquisa inicial para a educação básica também? 

 

O SR. JOSÉ ANTÔNIO BOF BUFFON - 

Sim. Acho que poderia ajudar em algumas coisas aqui.  

 

O SR. NUNES - (PT) - Buffon, acho que 

podíamos fazer o seguinte: eu também poderia 

participar um pouquinho deste momento e depois você 

poderia fazer um apanhado e responder, senão teremos 

o probleminha do horário, ficaremos meio agarrados.  

Na realidade, são três coisas que queria falar: 

primeiro agradecer sua presença. O fato de você ter 

aceitado vir conversar conosco ajuda muito.  

 

O SR. JOSÉ ANTÔNIO BOF BUFFON - 
Isso é uma obrigação. 

 

O SR. NUNES - (PT) -  É bacana. Agradecer a 

presença dos três. Tenho certeza de que muito 

contribuirá com a Assembleia Legislativa, 

principalmente, neste ponto. Queria dialogar um 

pouquinho com vocês, principalmente com o Buffon. 

Primeiro, como está esse debate dentro do Governo do 
Estado com relação à universidade estadual. É um tema 

que já conversamos há um bom tempo. O Espírito Santo 

é o único estado da região sudeste que não tem uma 

universidade.  

Já vimos conversando, dialogando. No começo 

do ano, o Governo até fez esse debate dentro das 

secretarias, inclusive, dentro do planejamento 

estratégico do Governo. Enfim, como está isso? É um 

momento propício para conversarmos um pouco sobre 

isso também, até por esses investimentos na área de 

pesquisa. O Governo está perdendo uma oportunidade 

de aprofundar um pouco essa conversa. 

A segunda coisa é com relação aos desafios. O 

senhor coloca dois desafios da Fapes, que têm muito a 

ver e dialogam muito bem com a Aderes, 

principalmente com relação ao fomento e à inovação 

das micro e pequenas empresas para desenvolver 

inovação nos setores estratégicos do estado. De repente, 

poderia se fazer uma parceria entre essas duas 

instituições do Governo e quem sabe proporcionar algo 

bastante interessante, até porque, um debate que 

também é desafio da Fapes é o desenvolvimento 

regional, que também tem um papel fundamental dentro 

da Aderes. Quem sabe fazer esse diálogo entre a Fapes 

e a Aderes para fazer um desenvolvimento, dialogando 

com essas duas instituições do Governo do Estado.  

Por fim, pelo que o Senhor Deputado Sergio 

Majeski falou, sugiro a possibilidade de convidarmos 

três escolas para conversamos um pouquinho sobre os 

projetos que desenvolvem, muitas vezes, com pouco 

apoio do poder público. Muito pelo fato do interesse do 

professor do que outra coisa.  

 Talvez pudéssemos aproveitar essa 

oportunidade e trazer, em parceria com Feaps, para 

dentro da Assembleia Legislativa. Já temos experiências 

com isso. Já fizemos uma feira de artesanato. Já fizemos 

uma feira da agricultura familiar. Quem sabe também 

proporcionar uma feira de pesquisa aproveitando, em 

parceria com o Governo do Estado, para trazer para 

dentro da Assembleia Legislativa, para que pudéssemos 

dar oportunidade a toda população capixaba de 

conhecer um pouco o que o Governo do Estado 

efetivamente faz para essa questão. Acho que seria algo 

com que poderíamos trabalhar, a Assembleia 

Legislativa e o Governo do Estado. 

 

 O SR. JOSÉ ANTÔNIO BOF BUFFON - 
Vamos procurar ser breve. Depois pedirei a Camila para 

se pronunciar sobre escolas técnicas, porque está na 

alçada direta dela.  

 

 O SR. NUNES - (PT) - Agora o senhor João 

Lucas falou. Na realidade, não é Feaps. Estou 

confundindo tudo. É Fapes.  

 
 O SR. JOSÉ ANTÔNIO BOF BUFFON - V. 

Ex.ª colocou implicitamente um ponto: éfe apes. Está 

certo, não tem problema não. 

Sobre o pesquisador, de fato, o Brasil é um país 

em que as coisas modernas começaram sempre pela 

elite e para baixo. Todo o processo de modernização no 

Brasil veio de fora para dentro e de cima para baixo.  

 Vivemos hoje um debate na sociedade sobre as 
escolhas de como modernizar o país. E na educação não 

foi diferente, vamos dizer assim. Mas temos coisas 

boas. O programa Pesquisador do Futuro. Nosso plano 

tem mil e quinhentos alunos na rede pública estadual 

pesquisando na base. Alunos do ensino médio e do 
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fundamental em pesquisa. Isso é um começo. Não são 

todos os alunos, mas as escolas poderão ter três, quatro, 

cinco grupos de pesquisa com tutor sendo remunerado 

com uma bolsa vinculada a uma universidade. É uma 

coisa impressionante os relatos que temos de alunos que 

nunca pensaram na possibilidade nem na hipótese de 

entrar em uma universidade.  

 Quando o professor o tira da escola dele e o 

leva para dentro do laboratório na Ufes ou no Ifes, o 

aluno fica deslumbrado com aquele mundo que 

conhece. Isso é uma mudança profunda no horizonte de 

vida dessa pessoa. Esse é um programa que precisamos 

incrementar com certeza. Para isso, precisamos de 

recursos e de tempo. Não dá para fazer tudo até porque 

programas para atingir grande escala precisam de 

maturidade para fazer as avaliações de custo deles. Mas 

o Estado, com ponto de vista per capita, tem o maior 

programa de iniciação científica júnior por pesquisador.  

 Sobre a universidade estadual, não tenho 

mandato para falar sobre isso. Tenho minha opinião, 

vamos dizer assim. Minha opinião é que o Estado pode 

suprir bem as necessidades de formação de mão de obra 

com parcerias bem desenhadas e bem aprofundadas 

com o Ifes e com a própria universidade.  

 No Ifes, hoje, temos em torno de vinte campus, 

se não me engano. Visitei alguns deles agora, por 

ocasião do edital, e fiquei impressionado pela aderência 

desses institutos à problemática do desenvolvimento 

local. Então, acredito que isso é uma forma mais barata, 

mais ágil e mais efetiva e eficaz de cumprir certas 

lacunas, até porque o Ifes está aberto a oferecer cursos 

por demanda e encomenda do Estado. Esse diálogo está 

aberto, não está fechado. 

 No Nossa Bolsa, temos quatro mil e cem 

alunos, o que nos custa vinte e nove milhões de 

reais/ano. Se pegarmos vinte e quatro mil e cem alunos 

e colocá-los dentro de uma universidade, não sei qual é 

a conta. Sinceramente, não sei qual é a conta de 

professor, de estrutura, de aluguel, de equipamento, 

então usamos o custo marginal das estruturas já postas, 

que é a estrutura privada.  

 O que precisamos fazer é evoluir com o 

programa Nossa Bolsa. Uma das vertentes. Estou 

apontando duas vertentes em que precisamos caminhar: 

parcerias mais pontuais e mais ajustadas com a estrutura 

pública federal e melhor focalização e melhor utilização 

da infraestrutura privada através do programa Nossa 

Bolsa. Com isso, podemos ter, com certeza, um número 

significativo de alunos. Posso até dar um chute, em 

torno de dez, doze mil alunos na formação de nível 

superior que estejam pautados para a demanda pública, 

desde que as parcerias sejam feitas adequadamente. Isso 

utilizando o custo marginal das instituições já 

existentes. Apenas pegando isso, não incorrendo em 

custos fixos. Não tenho mandato, o mandato não cabe 

opinar sobre isso.  

 A parceria com a Aderes é muito bem-vinda. 

Inclusive já tinha conversado com a ex-diretora Lúcia 
sobre uma bolsa que temos chamada de Bolsa de 

Extensão Tecnológica. Só não tem os recursos para 

operar, mas com parceria podemos utilizar essa figura 

da bolsa de extensão para podermos trabalhar nessa 

direção.  

 Quanto à Feira de Ciências na Assembleia, a 

Camila falará sobre isso.  

Sobre o financiamento de pós-graduação para a 

rede pública, para o professor da rede pública, o 

professor da rede pública é o único cliente nosso que 

pode acumular bolsa com salário. Existe uma 

diferenciação específica para ele, para poder estimular 

exatamente que ele possa ter acesso à pós-graduação, 

sem ter problemas de acúmulo, vamos dizer, de fontes.  

Entendo que a dificuldade no momento seja em 

função da dificuldade financeira do estado. Não é que 

seja uma decisão estratégica do secretário; pelo 

contrário, ele compreende muito bem essa modelagem, 

essa forma de trabalhar. No passado, já se teve os 

editais específicos para o setor público. Só uma questão 

de ter ocasião para se fazer isso. Temos um instrumento 

nesse sentido.  

Senhores Deputados, passarei a palavra para a 

Camila, para que ela fale um pouco mais sobre as 

escolas e também sobre a Semana Estadual de Ciência e 

Tecnologia, que é uma oportunidade de continuarmos 

esse trabalho de divulgação.  

 

A SR.ª CAMILA DALLA BRANDÃO - Boa-

tarde a todos, Senhor Presidente e Senhores Deputados. 

É muita alegria estar nesta reunião discutindo sobre 

ciência e tecnologia. É muito bom caminhar juntos no 

estado todo com isso. 

No que tange à educação profissional, temos 

duas escolas sob o comando da Secti: a Talmo Luiz e a 

Vasco Coutinho.  

Realmente, Senhor Presidente, o senhor tem 

razão, as condições de João Neiva não estão de acordo 

com a necessidade, mas também existe uma diferença 

da oferta e da demanda dos cursos lá. As vagas não 

estão sendo todas ocupadas. Já montamos um plano de 

trabalho, tanto para reforma quanto para realocação dos 

cursos.  

É muito importante que estejamos de acordo 

com a necessidade de cada região. Lá é muito voltado 

para a questão de metalmecânica. Tem essa questão 

toda de modernização da escola. Inclusive, estamos 

discutindo com a Fapes a questão da possibilidade de 

lançamento de editais para a implantação de 

laboratórios em toda a rede de escolas, incluindo a 

escola da Sedu, de ensino médio, com muitos cursos 

técnicos concomitantes, subsequentes. A nossa ideia é 

fazer isso.  

Para alinhamos, dentro da Secretaria de Ciência 

e Tecnologia, a Fapes é o órgão executor das atividades. 

Fazemos a articulação das políticas públicas. Quando o 

senhor diz da questão de conversar com as outras 

secretarias, entendemos que a Secretaria de Ciência e 

Tecnologia, Inovação e Educação Profissional tem essa 

função de transversalidade, de entender qual que é a 

demanda das outras secretarias. Por isso que fazemos 

parte de tanto projeto estruturante de governo.  

O Sinapse da Inovação, que o José Antonio Bof 
Buffon explicou, é um dos projetos estruturantes do 

governo dentro da economia criativa. É a ação de 

desenvolvimento de novos negócios dento da Secti, 

junto de nós. São ações como essas que vamos junto das 

outras secretarias.  
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Quando fala de Aderes também, dentro desse 

mesmo projeto da Sinapse da Inovação, como o Buffon 

falou, vamos desde a ideia. Muitas vezes a ideia é de 

uma pessoa física, como o senhor falou. Essa ideia, para 

chegar ao mercado, precisa ser uma pessoa jurídica. 

Tem essa parte da formalização também junto da 

Aderes. Querendo ou não no mercado é CNPJ com 

CNPJ. Isso faz parte do filtro de mercado dessa ideia 

inovadora.  

Mas no que tange ao Vasco Coutinho, discordo 

do senhor, porque a escola é sensacional. Os 

laboratórios são ponta de linha. Tudo que acontece lá é 

realmente um case. Tem uma demanda de doze cursos, 

que são reavaliados sistematicamente. Inclusive, tem o 

curso de games e o curso de rádio/tv, que tem um 

grande destaque.  

O senhor esteve presente na Semana de Ciência 

e Tecnologia. Uma das minhas grandes alegrias de fazer 

a feira ano passado foi chegar lá e ver como os 

profissionais de rádio e TV, que foram fazer a cobertura 

do evento, os da televisão, das redes dos meios de 

comunicação do nosso estado, grande parte tinha sido 

aluno do Vasco Coutinho. Eles já chegavam se 

cumprimentando. Era uma alegria muito grande ver essa 

interação entre os alunos. Não só nesses cursos há essa 

grande rotatividade de ofertas. 

 Tive uma reunião no MEC e fomos elogiados 

pela escola Vasco Coutinho, por termos essa atenção. 

Então, por exemplo, havia o curso de hospedagem. 

Grande parte desses alunos que queriam o curso de 

hospedagem foi para o evento. Como o senhor falou: 

Nem todo mundo precisa de curso superior. A gente 
pode investir no técnico. A gente tem algumas 

iniciativas técnicas que são importantes para investir, 

em diversas esferas. Lá temos comércio exterior, temos 

administração; vale começar a questionar essas coisas 

da educação superior. Será que vale um curso de quatro 

anos de administração, de gestão? Não sei. Acho que é 

uma discussão que deve ser pautada, mas em momento 

mais oportuno. 

 A estrutura da escola Vasco Coutinho é bem 

condizente com a demanda de mercado, inclusive, 

estamos lançando dentro dele, que o Buffon citou, a 

questão dos projetos de incubadora. Lançamos dentro 

dele o que se chama Insight o programa de pré-

incubação do Vasco Coutinho. A ideia é levar agora 

para as escolas vivas. 

 Entendemos que não adianta só ensinar a parte 

técnica, a pessoa tem que aprender a vender o produto 

também. Tem que ter a parte empreendedora, tem que 

ter a parte de mercado. Não adianta só ensinar a parte 

técnica, a pessoa tem que aprender a vender o produto 

também. Tem que ter a parte empreendedora, tem que te 

a parte de mercado. 

 Então, dento da estrutura do Vasco Coutinho, 

estão sendo montadas equipes multidisciplinares para 

montar as empresas dentro delas. Por exemplo, uma 

menina que é do curso de modelagem e é enfermeira. Já 
fez o curso técnico de enfermagem em outra instituição. 

Atualmente é aluna de moda lá. Ela falava que, 

antigamente, os curativos eram feitos com lençóis 

inutilizados dentro dos hospitais. Hoje em dia é feito 

com gase, que gruda e não é muito bom. Então ela está 

desenvolvendo esse curativo a partir do tecido 

novamente. Então, é um curso técnico, a menina do 

curso de moda gerando uma inovação para a área de 

saúde. Isso é muito importante.  

 No que tange à Semana de Ciência e 

Tecnologia, deputado, temos essa semana que ocorre há 

treze anos. Ano passado, como o orçamento estava 

muito enxuto, tivemos muita dificuldade em fazê-la. 

Levamos para o Vasco Coutinho, porque acreditamos 

ser de extrema importância a realização dessa semana 

por conta da popularização da ciência.   

 Quando falamos dos alunos de ensino médio e 

fundamental, o contato deles com a ciência é realmente 

muito baixo; é muito baixo. Então acreditamos que 

eventos como esse popularizam a ciência, mostrando o 

que é a ciência de fato, porque eu mesma só comecei a 

entender o que era ciência depois da faculdade. Às 

vezes, achamos que a ciência é bola em que você coloca 

a mão e o cabelo sobe. Não consegue entender que a 

ciência está em tudo. Só fui conseguir comprovar a 

necessidade da ciência - eu para mim mesma -, que está 

em tudo, desde a ciência social aplicada até a ciência de 

física mesmo, astronomia das mais específicas, quando 

começamos a estudar isso a fundo. 

 A Semana de Ciência e Tecnologia tem essa 

importância. São separados sessenta trabalhos da rede 

pública e da rede privada do ensino médio e 

fundamental para que isso seja disseminado. Então, 

deputado, abro as portas para termos uma conversa para 

saber o que podemos trazer para a Assembleia. 

 No ano passado, fizemos, na escola Vasco 

Coutinho, de uma maneira pulverizada. Geralmente 

concentrávamos tudo em um local só. Já aconteceu na 

Praça do Papa; aconteceu várias vezes na Ufes, Aí 

percebemos a importância de a Semana de Ciência e 

Tecnologia ocorrer na Universidade Federal pela 

importância da Universidade Federal para nossos 

alunos, da vontade deles de fazerem parte de um 

contexto como esse. Chegávamos lá e víamos duas 

crianças de aproximadamente doze anos, uma olhando 

para a cara da outra falando assim: Ai, meu Deus, a 

gente está na Ufes. São sentimentos como esses que 

queremos despertar nos nossos jovens, de buscar pela 

ciência.  

 Acho que a partir do momento que 

conseguirmos mostrar o que estamos fazendo, qual a 

importância disso e deixar que o jovem busque o 

caminho dele, porque é esse o nosso papel. Então, 

estamos desenvolvendo programas como esse, de 

mostrar tanto aos jovens quanto aos professores a 

importância de estudar e de trazer novas soluções para 

cá.  

Dentro desse ranking, acho que foi o Presidente 

que falou, na nossa posição do Brasil em termos de 

inovação. Quando falamos de Espírito Santo, ai a nossa 

posição está mais baixa ainda. Estávamos analisando o 

ranking em competitividade que medem três 

indicadores: a quantidade de publicação, o investimento 
púbico em PID que é pesquisa desenvolvimento e a 

quantidade de patentes de depósito de patentes. Então, 

estávamos vendo para aumentarmos esses números. 

Estamos desenvolvendo novos produtos como esse, 

dentro da Fecieng, que é a feira de Ciência e Engenharia 
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dentro da Semana de Ciência e Tecnologia, estamos 

criando um projeto chamado: Adote um jovem cientista. 

Então, um professor doutor dentro de um banco, de 

acordo com a especificidade de pesquisa dele, de acordo 

com a linha de pesquisa adotada por cada professor, 

adota um aluno desse, um grupo de aluno porque cada 

trabalho é formado por quatro alunos, ele adota isso 

para que incentivemos a publicação. Então são 

iniciativas como essas. Só que como disse no início, a 

Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação e 

Educação Profissional está aqui para isso, para 

entendermos as demandas, analisar e colocarmos na rua. 

A FAPES é o órgão executor da Secretaria. Então, 

vamos e vemos quais são as melhores saídas e vê tudo 

via edital da FAPES, tudo via chamada pública até para 

sermos completamente imparcial nesse processo todo. 

Como o Buffon falou, grande parte do nosso recurso, da 

parte cientifica tecnológica vai para as universidades e 

instituições científicas tecnológicas públicas. E cadê as 

privadas? São importantes as privadas também. As 

faculdades privadas necessitam de alguém para tratar 

dos bens intangíveis dela. Necessita de alguém para 

explicar o que é um acordo de cooperação técnica e de 

transferir as tecnologias porque as tecnologias geradas 

nas nossas universidades não estão indo para o 

mercado. 

Então, acreditamos que são linhas de 

financiamento e subvenção como as da FAPES casada 

com os interesses do Bandes, que tem muita coisa 

similar, conseguiremos desenvolver essas linhas. 

Acredito que é isso, não e? 

 

O SR. PRESIDENTE - (SERGIO MAJESKI 

- PSDB) - Queria agradecer aos senhores a presença 

aqui porque temos de encerrar, já venceu nosso prazo. 

Nós nos colocamos à disposição e a Comissão de 

Ciência e Tecnologia também. Vamos  continuar porque 

isso não é um fim em si mesmo. São coisas que temos 

muito que caminhar ainda em todos os segmentos, em 

todas as instituições, em todos os Poderes e os desafios 

são imensos. Muito obrigado a Maria Teresa, obrigado 

Camila, Buffon. Estamos aqui tamb´pem à disposição 

de vocês. 

 

O SR. JOSÉ ANTONIO BOF BUFFON - 

Nós é que agradecemos profundamente a oportunidade 

de estar aqui debatendo esses assuntos do interesse 

público do Estado do Espírito Santo, nosso 

desenvolvimento, dando transparência aos nossos atos e 

nos colocando à disposição dos nossos ouvintes para 

esclarecimentos que, porventura, sejam necessários. 

Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (SERGIO MAJESKI 

- PSDB)  - OK. Obrigado. 

 

O SR. NUNES - (PT) - Só para encerrar queria 

me colocar à disposição por meio da Comissão de 
Ciência e Tecnologia junto com o nosso presidente para 

iniciarmos um processo de conversa entre a Assembleia 

Legislativa e a Sect para conversarmos sobre essa 

possibilidade de trazermos a feira este ano para dentro 

da Assembleia Legislativa. 

O SR. PRESIDENTE - (SERGIO MAJESKI 
- PSDB)  - Não dá não. A feira em si não tem como. 

Uma coisa que não deu tempo de dizer, mas muitas 

pessoas ano passado reclamaram do espaço do Vasco 

Coutinho porque no ano retrasado tinha sido realizado 

no espaço muito maior. E essa ideia de 

descentralização,  acho que tem um ponto positivo. 

Mas, para quem vem do interior, é muito complicado. 

Aquele dia que fui lá tinha pessoal de Governador 

Lindemberg que iam lá e não sei mais para onde, então 

é meio complicado. 

 

O SR. JOSÉ ANTONIO BOF BUFFON - 
Pelo que entendi, Senhor Deputado Nunes, trazer um 

evento na semana para dentro ... 

 

O SR. NUNES - (PT) - Não é trazer toda a 

feira. Lembro-me de que teve uma que foi feita aqui, se 

não me engano, na Praça do Papa, inclusive teve a 

presença do Minotauro porque parece que era alguma 

coisa ligada à questão da saúde. 

 

 A SR.ª CAMILA DALLA BRANDÃO - A 

ciência era do esporte. Era a semana voltada ao esporte. 

 

 O SR. NUNES - (PT) - Sei que é algo muito 

grande. Estou propondo pegar um dia da semana e 

trazer um evento para cá porque isso dá visibilidade. 

Temos a TV Ales, que tem condições de fazer toda a 

cobertura e leva para a população esse conhecimento e 

o aprofundamento da importância da pesquisa. Enfim, é 

algo importante, algo diferente que faremos. Pelo 

menos, essa é a minha ideia quando propus isso. Pode 

ser? 

 

 A SR.ª CAMILA DALLA BRANDÃO -  
Fechado, Deputado. Eu e o Buffon vamos te fazer uma 

visita, então. 

 

 O SR. NUNES - (PT) - Bacana. Então, 

conversamos. 

Quem é o supervisor da Comissão? 

 

O SR. PRESIDENTE - (SERGIO MAJESKI 

- PSDB) - Está sem. Por enquanto, só a Rosemaire, o 

Marlon e o André. 

 

O SR. NUNES - (PT) - Envolvemos a 

Comissão, por meio do supervisor, para conversarmos 

um pouquinho. Está certo? Com a autorização do 

Presidente, é óbvio. 

 

O SR. PRESIDENTE - (SERGIO MAJESKI 
- PSDB) - Passo a presidência ao Senhor Deputado 

Nunes.  

 

O SR, PRESIDENTE - (NUNES - PT) - O 

Projeto de Lei n.º 53/2012, de autoria da Senhora 
Deputada Luzia Toledo, torna obrigatória a 

disponibilização de informações básicas sobre os 

responsáveis pelos sites e páginas eletrônicas que 

comercializam bens e serviços no âmbito do Estado do 

Espírito Santo. O relator desta matéria é o nobre 
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Deputado Sergio Majeski a quem concedo a palavra. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 
Observando a importância e a relevância do projeto da 

Deputada sobre tornar obrigatórias essas informações, 

relatamos pela aprovação do projeto. 

 

O SR. PRESIDENTE - (NUNES - PT) - 
Também sou pela aprovação. Portanto, aprovado por 

unanimidade. Devolvo a presidência ao Senhor 

Deputado Sergio Majeski. 

 

O SR. PRESIDENTE - (SERGIO MAJESKI 

- PSDB) -  Nada mais havendo a tratar, declaro 

encerrada a reunião e convoco os Senhores Deputados 

para a próxima, à hora regimental. Muito obrigado. 

Uma boa tarde a todos. 

Está encerrada a reunião. 

 

Encerra-se a reunião às 13h55min.  
 

_____________________________________________ 

 

COMISSÃO DE CIÊNCIA, 

TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, INCLUSÃO 

DIGITAL, BIOSSEGURANÇA, QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL, ENERGIA, GÁS NATURAL, 

PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS. QUARTA 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 29 

DE MARÇO DE 2016. 

 

O SR. PRESIDENTE - (SERGIO MAJESKI 

- PSDB) - Havendo número legal, invocando a proteção 

de Deus declaro abertos os trabalhos desta Comissão. 

Boa-tarde. Quarta reunião ordinária, da 

segunda sessão legislativa ordinária, da décima oitava 

legislatura, da Comissão de Ciência, Tecnologia, 

Inovação, Inclusão Digital, Biossegurança, Qualificação 

Profissional, Energia, Gás Natural, Petróleo e seus 

Derivados. 

 Convido o senhor secretário a proceder à leitura 

da ata da primeira reunião ordinária, realizada em 1.º de 

março de 2016. (Pausa)  

  

(O senhor secretário procede à leitura da ata) 

 

O SR. PRESIDENTE - (SERGIO MAJESKI 

- PSDB) - Em discussão a ata. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como vota o Senhor Deputado Nunes?  

 

O SR. NUNES - (PT) - Pela aprovação.  

 

O SR. PRESIDENTE - (SERGIO MAJESKI 
- PSDB) - Ata aprovada como lida. 

Solicito ao senhor secretário que proceda à 

leitura do Expediente.  
 

O SR. SECRETÁRIO lê:  

 

EXPEDIENTE: 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 

OF.26/2016 da Agência Nacional de Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis encaminhando decisão de 

questionamento do Ministério Público Estadual sobre a 

Lei Estadual n.º 10.207/2014. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - (SERGIO MAJESKI 

- PSDB) - Ciente. Arquive-se. 

 Continua a leitura do Expediente: 

 

O SR. SECRETÁRIO lê:  

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

Projeto de lei n.º 255/2015 

Autor: Senhor Deputado Gilsinho Lopes 

Ementa: Estabelece a modernização do Disque-

Denúncia por meio de novas tecnologias. 

 

O SR. PRESIDENTE - (SERGIO MAJESKI 

- PSDB) - Avoco a matéria para relatar. 

 Continua a leitura do Expediente: 

 

O SR. SECRETÁRIO lê:  

Projeto de Lei n.º 226/2015 

Autor: Senhor Deputado Cacau Lorenzoni 

Ementa: Garante restituição ao consumidor que tiver o 

serviço de internet doméstica interrompido sem prévio 

aviso. 

 

O SR. PRESIDENTE - (SERGIO MAJESKI 

- PSDB) - Designo para relatar o projeto o Senhor 

Deputado Pastor Marcos Mansur. 

 Continua a leitura do Expediente: 

 

O SR. SECRETÁRIO lê:  

 

Projeto de Lei n.º 332/2015 
Autor: Senhor Deputado Sandro Locutor 

Ementa: Proíbe a utilização de veículos particulares 

cadastrados em aplicativos para transporte remunerado 

de pessoas e dá outras providências. 

 

O SR. PRESIDENTE - (SERGIO MAJESKI 
- PSDB) - Designo para relatar o projeto o Senhor 

Deputado Nunes. 

 Continua a leitura do Expediente: 

 

O SR. SECRETÁRIO lê:  

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS RELATORES: 
 

Projeto de Lei n.º 148/2015 

Autor: Senhor Deputado Amaro Neto  

Ementa: Altera o §2.º do art. 8.º da Lei N.º 9.871, de 09 

de julho de 2012, que “regula o acesso a informações, 

previsto no inciso II do § 4.º do art. 32 da Constituição 

do Estado do Espirito Santo”.  

Relator: Senhor Deputado Nunes  

Entrada na Comissão: 1.º/03/2016  

Prazo do Relator: 15/03/2016  

Prazo da Comissão: 22/03/2016. 
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O SR. PRESIDENTE - (SERGIO MAJESKI 
- PSDB) - Passamos à Ordem do Dia. 

Gostaria de deliberar o convite, em data a ser 

definida, à professora especialista senhora Adriana 

Nascimento Nunes, do Núcleo de Altas 

Habilidades/Superdotação, UNAS, para explanar sobre 

as atividades da instituição. 

Em discussão. (Pausa) 

Encerrada. 

Como vota o Senhor Deputado Nunes? 

 
O SR. NUNES - (PT) - Pela aprovação. 

 

O SR. PRESIDENTE - (SERGIO MAJESKI 
- PSDB) - Acompanho. 

Aprovado o convite à senhora Adriana 

Nascimento Nunes. 

Não há comunicações. 

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. 

 

Encerra-se a reunião às 12h47min. 
 

_____________________________________________ 

 

COMISSÃO DE COOPERATIVISMO. 

SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 

DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA, 

REALIZADA EM 08 DE MARÇO DE 2016. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR MARCOS 

MANSUR - PSDB) - Havendo número legal, 

invocando a proteção de Deus, declaro abertos os 

trabalhos desta Comissão. 

Bom-dia a todos e a todas! Com a proteção de 

Deus, saúdo os nossos queridos telespectadores. 

Estamos ao vivo pela TV Ales.  

Solicito ao Senhor Secretário que faça a leitura 

do Expediente. Aguardaremos a chegada de mais um 

deputado desta comissão para que possamos fazer a 

leitura da ata e deliberarmos.  

 

O SR. SECRETÁRIO lê:  

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 
Ofício CSS n.º 90/2016 da Comissão Permanente de 

Saúde e Saneamento da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo, convidando a Comissão de 

Cooperativismo para participar conjuntamente da 

audiência pública, ocorrida em 1.º de março de 2016. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR MARCOS 
MANSUR - PSDB) - Queremos apenas destacar que 

essa reunião aconteceu com a participação desta 

comissão. 

Continua a leitura do Expediente. 

O SR. SECRETÁRIO lê:  

 

Ofício GBDH n.º 69/2016 do Ex.
mo

 Senhor Deputado 

Doutor Hércules, justificando a sua ausência na reunião 

ordinária do dia 23/02/2016 em virtude de atividades 

parlamentares extraordinárias. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR MARCOS 

MANSUR - PSDB) - Ciente. Junte-se ao relatório de 

frequência mensal do parlamentar. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê:  

 

E-mail do senhor Everaldo Colodetti, diretor de crédito 

e fomento do Bandes, agradecendo o convite para 

participar da reunião ordinária do dia 08 de março de 

2016 e informando impossibilidade de comparecer em 

razão de viagem previamente agendada. E envia gerente 

de análise de crédito urbano rural, senhora Joselane 

Bolelli Pereira Cardoso para representação. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR MARCOS 

MANSUR - PSDB) - Ciente.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê:  

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR MARCOS 
MANSUR - PSDB) - Com a chegada dos eminentes 

Deputados Doutor Hércules e Hudson Leal, solicito ao 

Senhor Secretário que proceda à leitura da ata da 

primeira reunião ordinária, realizada no dia 23 de 

fevereiro de 2016. 

 

(O Senhor Secretário procede à leitura da ata) 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR MARCOS 

MANSUR - PSDB) - Em discussão a ata. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 

O SR. HUDSON LEAL - (PTN) - Pela 

aprovação.   

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 
Pela aprovação.  

  

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR MARCOS 
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MANSUR - PSDB) - Ata aprovada como lida. 

Há outra deliberação que queria ouvir dos 

colegas. Estava previsto para hoje a presença do doutor 

Bento, do Sicoob, mas devido problemas particulares da 

própria Cooperativa do Trabalho eles nos solicitaram 

que agendássemos uma próxima data. 

Quero fazer duas deliberações com meus pares. 

Primeiro, deixar em aberto essa data, de acordo com a 

agenda deles a se encaixar em um dia da nossa reunião. 

Já estava também na nossa agenda o convite ao doutor 

Aristóteles Passos Costa Neto, que está presente 

conosco, presidente do Inocoop e também do 

Sinduscon, que presta um brilhante trabalho à economia 

do Estado do Espírito Santo, desde 1968, com grandes 

construções, trabalho de desenvolvimento, atuando 

principalmente na orientação, no suporte e no apoio às 

cooperativas habitacionais do nosso estado. 

 Já estava na nossa alça de mira trazer a esta 

comissão esse segmento importante do cooperativismo, 

o segmento de habitação, assim como são muito 

importantes os segmentos da saúde, do transporte e da 

agricultura. 

 Tomamos a iniciativa - por conta até mesmo da 

pressa e da correria, pois corremos contra o tempo - de 

convidar o doutor Aristóteles junto com o 

superintendente Carlos André Santos de Oliveira, o 

Carlão, e o presidente Esthério Sebastião Colnago, da 

OCB. Prontamente, se disponibilizaram a estar aqui. 

 Gostaria de ouvir dos colegas sobre essa 

deliberação para substituirmos hoje o doutor Bento 

Venturim da Sicoob, pela Inocoop, por meio do doutor 

Aristóteles Passos Costa Neto. O doutor Bento fica em 

aberto para sua agenda. Assim que encaixar, 

marcaremos. 

 Como votam os Senhores Deputados? 

 

 O SR. HUDSON LEAL (PTN) - Favorável. 

 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Favorável. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (PASTOR MARCOS 
MANSUR - PSDB) - Então, é com satisfação e alegria 

que deliberamos, aprovando a presença. Quero destacar, 

como já disse, a presença do Senhor Aristóteles Passos 

Costa Neto, presidente do Inocoop e do Sinduscon.  

 Quero destacar também a presença do nosso 

grande presidente da OCB, Esthério Sebastião Colnago; 

do superintendente Carlos André Santos de Oliveira, o 

Carlão, e também a presença de Marcos da Silva 

Quadros, gerente-geral de Crédito Imobiliário do 

Banestes. É uma satisfação recebê-lo também. Obrigado 

por ter aceitado nosso convite. Falaremos hoje de 

habitação. Também está presente o Senhor Mauro 

Rezende, representando a Aderes. Obrigado Mauro. 

 Agradeço à Joselane Bolelli Pereira Cardoso, 

representando o Bandes. Ela é gerente de Análise de 

Crédito Urbano e Rural, representando o Everaldo 
Colodetti, e à Caroline Jabour de França, diretora 

presidente do Idurb do Estado do Espírito Santo. 

 Não sei se me esqueci de nominar, de 

apresentar alguém que está conosco. Passo a palavra ao 

nosso querido Aristóteles. 

Justificando, surgiu uma agenda para os 

Senhores Deputados Hudson Leal e Doutor Hércules. 

Gostaria que se justificassem e ficassem à vontade. Não 

sei qual o momento em que necessitarão de se retirar, 

por um trabalho da Comissão de Saúde. 

 Concedo a palavra ao Senhor Deputado Hudson 

Leal e, depois, ao Senhor Deputado Doutor Hércules.  

 O SR. HUDSON LEAL (PTN) - Bom dia a 

todos. Bom dia, Aristóteles. Foi deliberado hoje na 

reunião da Comissão de Saúde fazermos uma visita in 

loco, em vista de um entrave que está tendo entre um 

hospital. É uma coisa de importância para o Estado do 

Espírito Santo.  

Assistiremos em parte, até dar o sinal de 

sairmos. Depois, teremos acesso ao vídeo. Tenho 

certeza de que será brilhante. Então, se em algum 

momento sairmos, peço desculpa a V. S.ª.  

 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Acompanharei o meu colega Senhor Deputado Hudson 

Leal, pois trata-se de uma visita técnica de urgência, 

dada as condições em que se encontra a cirurgia 

pediátrica no Hospital Doutor Jayme dos Santos Neves.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (PASTOR MARCOS 

MANSUR - PSDB) - Gostaria de convidar o Aristóteles 

Passos Costa Neto a fazer uso da palavra, neste 

momento, a fim de que faça sua apresentação sobre a 

brilhante atuação do Inocoop na habitação no estado do 

Espírito Santo.  

 

 O SR. ARISTÓTELES PASSOS COSTA 
NETO - Bom-dia a todos. Obrigado pelo convite. 

Quero cumprimentar a Comissão de Cooperativismo, os 

deputados Pastor Marcos Mansur, Hudson Leal e 

Doutor Hércules. Obrigado pelo convite. Fico muito 

honrado de estar aqui. Quero agradecer ao Esthério e ao 

Carlão, que também nos convidaram. Agradeço a 

presença de todos. Para mim, é uma enorme satisfação 

estar presente, hoje, na Assembleia, nesta comissão, 

apresentando a nossa experiência em termos de 

cooperativa de habitação.   

Para falar de cooperativa de habitação no 

Espírito Santo, temos que voltar um pouco na história, 

em 1964, e contar um pouco como surgiu no Brasil e 

como surgiu no Espírito Santo. O que aconteceu nos 

últimos cinquenta anos? Em 1964, cito essa data 

emblemática no Brasil para todos, pelos aspectos 

positivos e pelos aspectos negativos, mas aqui 

falaremos de um aspecto positivo daquele momento do 

Brasil. 

Em 1964, surgiu o que se chama de Política de 

Habitação em nosso país. Foi editada a Lei n.º 4.380, 

que instituiu o Plano Nacional de Habitação, criou o 

Sistema Financeiro da Habitação e criou o Banco 

Nacional da Habitação. Essa lei ainda está vigendo, é a 

lei que rege o SFH no Brasil. Passou a existir uma 

política de governo para a habitação no Brasil que não 
existia até então.    

Na imagem, temos um organograma para 

aqueles que são jovens e que não eram nascidos ou que 

eram muito jovens no momento, mas assim funcionava 

a política de habitação do nosso governo federal. A 
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pessoa tinha o BNH, o Banco Nacional de Habitação, 

certamente alguns de vocês nem eram nascidos quando 

ele foi extinto, em 1986. Existia o SBPE de um lado, 

para quem é bancário sabe do que estou falando, o 

SBPE é o Sistema Brasileiro de Poupança e 

Empréstimo, são as cadernetas de poupança, é um 

funding importante até hoje para o Brasil; e, do outro 

lado, tinha o FGTS, Fundo de Garantia de Tempo de 

Serviço, outro funding importante para o SFH e que 

existe até hoje. Essas são as duas fontes de recursos 

mais importantes, hoje, em nosso mercado. 

No SBPE, você tinha os agentes financeiros, a 

Caixa Econômica, a Sociedade de Crédito Imobiliário, e 

as APEs. Estou usando terminologia da época. As SCIs 

e as APEs não existem mais. Para quem se lembra, no 

Espírito Santo existia uma única APE, a Tamoyo 

Associação de Poupança e Empréstimo. E as SCIs 

existiam também no Espírito Santo. O Banestes foi 

criado, inicialmente como Banco de Crédito 

Imobiliário, era o BCI que todo mundo conhecia. 

Depois, com a criação do Banco Múltiplo, o BCI foi 

incorporado e virou uma carteira do banco. 

Do outro lado, eram os agentes promotores, as 

cooperativas com vinculação aos Inocoops, as Cohabs e 

as construtoras. Ou seja, política de habitação no Brasil 

era bem estruturada. Tinha-se um agente indutor e 

fomentador, tinha-se definido quem eram os agentes 

financiadores e quem eram os operadores e promotores, 

os que faziam a coisa acontecer. 

As cooperativas habitacionais foram criadas a 

partir da criação do BNH. Em 1966, as primeiras 

cooperativas surgiram no Rio de Janeiro. No Espírito 

Santo, as primeiras cooperativas surgiram em 1968, 

com a criação do Inocoop. Os Inocoops foram criados 

em todos os estados da federação, por iniciativa do 

próprio Banco Nacional da Habitação. As cooperativas 

foram criadas como cooperativas abertas. Qualquer 

pessoa podia se associar. No início, tinham vinculação a 

categorias profissionais, eram as cooperativas operárias; 

depois, tornaram-se abertas, o que ficou muito mais 

democrático para que toda população pudesse ter 

acesso. Cooperativa dos bancários, cooperativa dos 

portuários, só podiam ser pessoas ligadas a algumas 

categorias profissionais, o que dificultava o acesso da 

população. Então tornaram-se abertas por determinação 

do próprio BNH. 

Os cooperados não têm afinidade com o 

processo produtivo, essa é uma característica da 

cooperativa de habitação. Dificilmente uma pessoa que 

adere a uma cooperativa, pode ser médico, advogado, 

comerciante, comerciário, não sabe o que é aquilo, não 

conhece o processo produtivo, a construção, a gestão de 

recebíveis. Por isso é que foram criados os Inocoops, 

células técnicas que dotavam as cooperativas dessa 

profissionalização. Hoje, costumamos ser conhecidos 

como alguém que faz a gestão terceirizada das 

cooperativas. Existem cooperativas com autogestão e 

existem cooperativas com gestão terceirizada. No 
Espírito Santo, as cooperativas habitacionais, 

funcionam com gestão terceirizada do próprio Inocoop. 

O ciclo operacional é vinculado ao processo, 

período da obra. Concluídas as unidades, o cooperado 

atinge seu objeto social e muitas vezes se desliga da 

cooperativa. Essa é uma diferença das demais 

cooperativas, a perenidade. As pessoas que entram em 

uma cooperativa habitacional muitas vezes entram com 

foco na compra daquele imóvel oferecido, leva vinte e 

quatro, trinta e seis, setenta, oitenta meses, naquele 

processo, e quando termina, recebe a chave, não tem 

interesse, muitas vezes, em continuar na cooperativa 

para adquirir outro imóvel. Ele recebe a chave e se 

desliga. Isso é característico da cooperativa der 

habitação. E aí novos cooperados ingressam em novos 

programas daquela cooperativa. Assim funciona a 

cooperativa, e assim funciona no Espírito Santo. 

O programa de cooperativas foi pujante em 

nosso estado na década de 70, no início dos anos 80, 

quando foram implantados os grandes empreendimentos 

no Espírito Santo. Aquela década foi rica para o Espírito 

Santo. Houve a implantação da CST, depois a 

implantação da Aracruz. Grandes empreendimentos 

industriais propiciaram às cooperativas crescimento 

efetivo no Espírito Santo. 

Mostrarei aos senhores algumas fotos que 

acharão interessante. Fotos de lugares que não lembram, 

muitos não conheceram à época. Talvez não lembrem, 

mas empreendimentos como Jardim Astral, Capital, 

Bancários, Residencial Praia de Camburi, Punta Del 

Leste, todos são de cooperativas. Mas o que é 

Bancários? Em Jardim da Penha, vocês vão ver uma 

foto, nasceu um programa de cooperativas.  

 Em Serra, alguém já ouviu em Serra Dourada I, 

II e III? Mata da Serra? Eldorado? Porto Canoa? 

Barcelona? Laranjeiras? Laranjeiras hoje é considerado 

o melhor bairro de Serra, segundo os moradores de 

Laranjeiras. Desculpem-me os outros, mas é segundo os 

moradores do bairro. Laranjeiras surgiu através de um 

conjunto de cooperativa. Hoje está completamente 

desfigurado, e virou uma cidade, com identidade. 

 Em Vila Velha você tem Guadalajara, Novo 

México, Jardim Asteca. Esses três primeiros 

empreendimentos têm esse nome porque são da década 

de 1970. O Brasil foi campeão, quem assistiu à Copa de 

1970 sabe. O Brasil ganhou, então, em homenagem... 

Eu era garoto, e assisti. Éramos pequenos, não é, Senhor 

Deputado Doutor Hércules? Meninos. Mas assistimos, 

em preto e branco.  

 Enfim, segue a primeira foto. Não sei se dá 

para ver bem, mas isso é Jardim da Penha. Essa moldura 

que fizemos é para mostrar os primeiros 

empreendimentos em Jardim da Penha. Aqui ao lado 

tem um galpão. É o IBC. Já existia o IBC em Jardim da 

Penha nessa época. Isso foi na década de 1970. Há uma 

história: o fundador do Inocoopes foi meu pai, Anísio 

Varejão Pascoal, para quem conhece. Quando ele 

chegou á ponte de Camburi, que não era ponte, era uma 

passagem, uma pinguela ou coisa parecida, para mostrar 

- era o Sindicato dos Bancários que iria promover esse 

empreendimento -, levou lá o pessoal, a diretoria, e 

falou: Olha, estamos comprando uma área ali. Onde 

estão esses caixotinhos. O pessoal falou para ele: Mas 
doutor, o senhor vai trazer a gente para esse fim de 

mundo? Ele falou: É verdade, é um fim de mundo. Isso 

é uma característica das cooperativas habitacionais. 

Vamos sempre desbravando áreas, porque quando 

chegamos a uma área absolutamente sem 
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desenvolvimento, as áreas são baratas. Aí você 

consegue desenvolver o empreendimento. Depois que a 

gente leva o empreendimento para lá as áreas ficam 

caras, e aí somos expulsos de lá, porque vem o mercado 

incorporador, que pega as áreas caras e se desenvolve, e 

a gente vai procurando outras áreas menos valorizadas, 

e assim é o nosso processo. A gente vai criando áreas de 

expansão urbana.  

 Então isso é Jardim da Penha na década de 

1970, há quarenta anos. Não tinha nada. Tinha o IBC, 

tinha a Ufes, lá atrás os primeiros prediozinhos, tinha o 

Sesi. O galpão do Sesi aparece, aquele ginásio. Era o 

que tinha em Jardim da Penha, e nada mais. E o partido 

urbanístico. Já havia ruas traçadas, sem pavimentação, 

porque naquela época não existia ainda a Lei n.º 6.766, 

que definia responsabilidades nos loteamentos. 

 Mata da Praia. Essa via, não sei o nome dela; é 

aquela onde ficava a antiga churrascaria Gramado, onde 

tem a maternidade. Não é a Adalberto Simão Nader, 

que é a que vai para o aeroporto. Essa é aquela que 

corta Mata da Praia ali por dentro. Quem passa hoje 

naquela via, que liga até Bairro República, vê esses 

caixotinhos. Digo caixotinhos porque têm esse formato 

mesmo, era a arquitetura da época, prediozinhos de 

quatro pavimentos, sem elevador. Está tudo lá. Não 

tinha nada. Foram mil e setenta e dois apartamentos em 

1980. É um sucesso hoje, mas de qualquer forma, na 

época, era uma luta. 

 Essa imagem mostra Itaparica em 1982. 

Itaparica, nessa época, tinha aqui em cima o Boa Vista, 

da Cohab. Quem conhece Vila Velha lembra que ali é o 

Boa Vista da Cohab. Isso aqui era um grande coqueiral, 

o coqueiral dos Oliveira Santos. Era assim que era 

conhecido. Tinha campo de futebol, e nós tivemos que 

tirar o campo de futebol, tivemos que tirar os coqueiros, 

e construir. Aqui foram construídos cinco mil e 

quarenta apartamentos. Durante muito tempo esse 

empreendimento foi considerado o maior conjunto 

urbano da América Latina. Depois, outros 

empreendimentos de grande porte surgiram no Brasil e 

nós perdemos essa condição.  

 Aqui, não sei se vocês estão observando, esses 

cinco mil e quarenta apartamentos de Itaparica eram 

formados por, para quem conhece, primeira etapa, 

segunda etapa, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. 

Era um grande empreendimento. Foi concebido por um 

escritório de arquitetura carioca para ser um grande 

empreendimento. Como cinco mil e quarenta 

apartamentos eram muita coisa e dinheiro para isso era 

difícil; seccionamos em etapas e fomos fazendo as sete 

etapas ao longo de alguns anos. E isso, na época, não 

tinha nada.   

Olhem só Itaparica como era, quando começou. 

Aqui era a primeira etapa, em construção; aqui já a 

quarta e a quinta. Não tinha nada. Hoje está inserido na 

malha urbana de Itaparica, e ninguém mais sabe onde 

está. Esses prédios altos já são outros empreendimentos 

nossos, dentro de outra modalidade.  
Todos esses empreendimentos de que estou 

falando para vocês eram geridos pelo BNH, com 

financiamento de agentes financeiros: Caixa, o Banestes 

operou, o BMG, os bancos privados, como o Bradesco, 

teve alguma coisa. Esses empreendimentos eram todos 

financiados pelo SFH. Isso em determinado momento 

acabou. Estou falando isso porque estou vendo gente de 

banco aqui, e é preciso saber se voltaremos a ter 

financiamento para isso.  

Aqui é outra visão mais recente: Itaparica de 

outro ângulo. Ali estão aqueles empreendimentos de 

que falei para vocês. A imagem não está muito clara, 

por causa da luz. Olhem o nosso caixotinho aqui.  

Barcelona, uma foto antiga. Barcelona foi um 

empreendimento feito pelo governo num programa 

chamado Prosind. Era um programa para trabalhadores 

sindicalizados de baixa renda. Esse empreendimento foi 

um grande desafio para nós no Espírito Santo. Foi o 

primeiro lançado pelo governo federal no Brasil, porque 

tínhamos o objetivo de lançar uma habitação para 

alguém que ganhasse menos de um salário mínimo de 

renda. E conseguimos. Esse empreendimento tem três 

mil, cento e doze unidades: três, dois, e um quarto. Na 

verdade o um quarto, a menor unidade era uma unidade 

embrião. Era um cômodo com banheiro, um espaço para 

a cozinha, em um terreno do mesmo tamanho das outras 

casas, mas conseguimos criar uma habitação embrião, 

para uma família que ganhava 0,8 do salário mínimo. 

Foi um sucesso esse empreendimento, porque o terreno 

era o mesmo. Oferecíamos, além da casa, o projeto de 

expansão, onde ele poderia fazer mais um quarto e, 

assim, chegar àquela casa de três quartos. Em 

Barcelona, numa fazenda chamada Granjas Novas que, 

depois, deu origem ao empreendimento Barcelona. Isso 

foi em 1984. 

Essa foto é Camburi. Esse terminou em 1988. É 

um empreendimento chamado Residencial Praia de 

Camburi: são quatrocentos e quarenta e quatro 

apartamentos. Foi o último empreendimento financiado 

pelo SFH, em 1988, porque na década de 1990, início 

dos anos 1990 - vocês se lembram -, vivíamos o 

governo Fernando Collor. Tínhamos uma ministra 

chamada Margarida Procópio. Eles usaram o FGTS até 

onde não podiam, comprometeram os recursos do 

FGTS, e acabaram os financiamentos do Brasil. 

Ficamos de 1990 até 1995, 1996 para voltar a financiar. 

Ficamos cinco anos parados. Esse empreendimento foi 

financiado pela Caixa, e olha o que era o entorno dele: 

nada. Isso aí é próximo da região conhecida hoje como 

Loteamento Santa Terezinha. É um limite de Jardim 

Camburi, que já entra em Santa Terezinha. Do lado não 

tinha nada, eram ruas sem pavimentação, sem asfalto, 

mas o lançamos. Foi um sucesso esse empreendimento. 

Três pavimentos sem elevador; é o padrão que a 

prefeitura de Vitória admitia na época.  

Aqui mostrei uma visão de Jardim Camburi 

hoje. Aqui está o empreendimento que te mostrei, é 

aquele ali, no meio. O entorno dele era nada, isso em 

1988. Hoje é um bairro consolidado, valorizado, com 

verticalização. Ali está a Norte-Sul. Aqui tem 

empreendimentos nossos que mostrarei mais adiante. 

As grandes mudanças na política de habitação. 

O que aconteceu, então? Em 1986, houve a extinção do 
BNH, com vinte e dois anos de existência. Não vamos 

entrar no mérito da extinção. Lamentável para quem 

operava o SFH e para quem operava os programas, mas 

foi extinto. Interrompe-se um ciclo importante da 

política de governo. O Governo Federal distribuiu as 
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tarefas do BNH por vários agentes da época: Ministério 

do Bem-Estar Social, Banco Central do Brasil e Caixa 

Econômica Federal, ou seja, ficamos sem pai, nem mãe 

e nem padrinho porque não sabíamos com quem tratar 

os problemas de habitação do Brasil. Você ia ao 

Ministério, ia ao Banco Central porque o SBPE foi para 

o Banco Central, a Caixa Econômica ficou com o 

FGTS. Dividiu. Ficou o samba do crioulo doido, mas 

sobrevivemos. Estou usando essas expressões e isso 

está sendo gravado, não é? Tem problema usar isso? 

Falar essas coisas? Tem não, não é? Depois não serei... 

Edita, não é? Vamos lá. Desculpe a brincadeira, mas é 

porque a gente vai falando e vai se empolgando. 

Surge, então, um novo sistema que criamos 

aqui no Espírito Santo de forma pioneira. Pioneira 

porque começou aqui. Quando sentimos que o SFH 

estava murchando, já não tinha mais dinheiro, tínhamos 

que criar alternativas para os programas de cooperativa. 

Criamos o sistema de cooperativa autofinanciada. O que 

é isso? É uma iniciativa pioneira no Espírito Santo. Pela 

ausência de uma política de governo esse programa é de 

caráter independente. Passamos a não ter 

regulamentação porque antes, as cooperativas eram 

autorizadas pelo BNH, tinham que ser regulamentadas, 

tinham programas regulamentados, tudo isso, e o BNH 

deixou de existir. Não utiliza recursos institucionais, ou 

seja, não fomos atrás de SBPE nem de FGTS. E com o 

tempo uma grande demanda não atendida pelos termos 

oficiais. 

Quando lançamos esse programa, o primeiro, 

foi um programa em Camburi com trezentos e sessenta 

apartamentos, ficamos surpresos. Tínhamos uma lista de 

espera enorme de pessoas interessadas em apartamentos 

em Jardim Camburi. Não tinha financiamento. Tinha 

acabado. Isso foi em 1990. Lançamos esse 

empreendimento e, para nossa surpresa, apareceram 

todos os interessados que eram mais de seiscentos, isto 

é, interessados nas trezentas e sessenta unidades e 

compraram. Para pagar como? Era um programa que 

definia o seguinte: Trezentas e sessenta unidades e dez 

etapas. Eles pagavam em sessenta meses e recebiam a 

unidade à medida que os prédios iam ficando prontos. A 

pessoa não sabia qual prédio e qual unidade compraria. 

Poderia receber no primeiro prédio, que seria entregue 

com vinte e quatro meses; ou receberia no último 

prédio, com sessenta meses. Era tipo um consórcio. O 

modus operandi desse nosso programa é exatamente um 

consórcio em que você compra a carta de crédito e fica 

esperando ser sorteado ou dar lance para receber no 

momento em que você quer. A única diferença, e que 

considero fundamental para o sucesso do nosso 

programa, é que o consórcio tem uma carta de crédito. 

Você, se contemplado, vai ao mercado buscar seu 

imóvel. Se o mercado estiver ruim como está hoje, 

aquela carta de crédito tem muito valor. Você compra o 

que você quer porque o mercado está em baixa. Mas se 

o mercado está em alta, a carta de crédito é o mesmo 

valor, você não consegue comprar o imóvel que você 
quer. Muitas vezes você compra uma carta de crédito 

pensando em um imóvel de dois quartos e acaba tendo 

que comprar um de um quarto ou o contrário. Depende 

da flutuação do mercado. No nosso empreendimento, 

você não recebe carta de crédito; você entra no 

empreendimento e diz: Quero comprar esse imóvel de 

dois quartos em Jardim Camburi. Ali ele ficará. 

Independente das flutuações de mercado, independente 

de inflação e independente de valorização ou não do 

mercado imobiliário, ele receberá aquele apartamento 

pelo valor contratado porque a cooperativa funciona a 

preço de custo. Ela não vende a preço de mercado, ou 

seja, a cooperativa não varia o preço do imóvel em 

função do momento do mercado. 

Algumas vantagens apresentadas por esse novo 

modelo: não tem comprovação formal de renda que os 

sistemas oficiais exigem e sempre exigiram. A pessoa 

tem que avaliar sua capacidade de pagar esse 

empreendimento. Ele vai ao Inocoop ou à cooperativa 

ver a tabela de pagamento, o sinal que tem que dar, as 

parcelas mensais e as parcelas intermediárias. Posso 

pagar? Entra. Tem pesquisa cadastral? Só na hora em 

que entregamos a chave. Por quê? Porque ninguém vai 

ao Inocoop e compra um imóvel pronto. Ele está sempre 

entrando em um programa para construção. Então, terei 

durante os primeiros trinta meses, até a entrega do 

primeiro prédio, a história daquele cliente. Verei quem é 

o bom pagador e quem não é o bom pagador. 

Existe uma história que sempre conto porque é 

interessante e até emocionante. Quando lançamos um 

empreendimento na Serra, eram mil e pouco 

apartamentos - depois terá uma  foto dele - e tinha tanta 

gente na lista de espera. O Inocoopes funciona ali na rua 

Duque de Caxias. Tinha fila da Duque de Caxias até a 

escelsa, na praça Costa Pereira. Acabei descendo para o 

atendimento para ajudar porque os nossos atendentes 

não davam conta. Sentei numa mesa e chamava de três 

em três, apresentava o plano, via quem queria. Então, 

entrou uma senhora muito humilde e queria comprar. 

Vamos imaginar que na época a prestação fosse no 

valor de cento e quarenta reais, a preço de hoje, e ela era 

servente do Estado. Servente do Estado é aquela pessoa 

que trabalha numa escola, merendeira, algo assim, bem 

humilde, com salário muito pequeno. Conversando com 

ela eu lhe disse: Minha senhora, - ela não tinha talão de 

cheque, ela levou dinheiro para poder comprar - a 

senhora tem condição realmente de manter essa 
compra? A senhora vai ter condições de pagar com o 

salário que a senhora tem? Isso para poder sensibilizá-

la sobre o risco do negócio. Ela me disse: Doutor, não 
vivo só desse salário não; lá no meu bairro, onde moro, 

vendo salgadinho no final de semana, sou salgadeira, 

doceira, eu dobro minha renda. Essa pessoa comprou 

lá e não compraria nos sistemas oficiais porque ela não 

tem como comprovar essa renda marginal, essa renda 

extra, essa renda de doceira e salgadeira. Não é uma 

operação de financiamento. 

Os programas autofinanciados atuais não são uma 

operação de financiamento. Portanto, não há incidência 

de juros; a cooperativa trabalha com preço de custo. Eu 

apresento o orçamento prévio a todos os associados e 

digo, por exemplo: o apartamento vai custar duzentos 

mil reais, custo estimado hoje. Será pago em oitenta 
meses, corrigidos pelo CUB. Alguém pode perguntar: 

Não tem juros durante a construção? Não tem juros. 

Não há porque ter juros se o cooperado está 

contribuindo para o caixa da cooperativa para construir 

o seu próprio bem. O processo envolve a produção do 
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bem. Sem dúvida nenhuma, ele vai receber aquela 

unidade, depois no sorteio verá qual realmente é sua 

unidade.  

Sistema de preço de custo. O quê significa? É que na 

composição você tem o preço do terreno, o preço do 

material, o preço da mão de obra, a remuneração de 

Inocoop, a remuneração de construtora, as despesas 

legais e cartório. Não tem a figura do lucro da 

incorporação que normalmente é característica do 

mercado porque a cooperativa é sem finalidade de 

lucro. 

Processo cooperativo de ajuda mútua. Isso é o princípio 

básico da cooperativa: um por todos e todos por um; e o 

prazo elástico de pagamento em até oitenta meses. Nós 

não pudemos fazer no prazo que o SFH faz, dez anos, 

quinze anos, vinte anos, não há como você viabilizar 

economicamente isso. Nós conseguimos desenvolver 

um programa que você paga em oitenta meses, hoje já 

está em oitenta e quatro, e você consegue controlar o 

cronograma da obra dentro desse fluxo financeiro e tem 

funcionado bem. 

Entrega das unidades por etapa de modo a viabilizar o 

cronograma financeiro. Na verdade, é simples a 

equação. Você tem dez torres no empreendimento, a 

primeira torre entregue com trinta meses; a segunda 

com trinta e seis; a outra quarenta e dois. De seis em 

seis meses você está entregando uma torre. Você tem 

que desenvolver - é o trabalho que fazemos - toda a 

equação desse empreendimento para os recursos que 

entram serem distribuídos na obra e cumprir 

rigorosamente o cronograma de entrega, de satisfação 

do cliente. 

A atribuição das unidades é feita em assembleia. Na 

assembleia você tem metade das unidades do prédio que 

está sendo entregue vai por sorteio, e metade vai por 

antecipação de pagamento que chamamos de 

antecipação de parcelas, que é o famoso lance do 

consórcio. 

Nesta semana - eu estava comentando com o Carlos - 

nós fizemos uma entrega em Jardim Camburi, vou 

mostrar foto depois aos Senhores, de um 

empreendimento de quatrocentos e trinta apartamentos, 

o primeiro prédio tinha cinquenta e quatro unidades. 

Vinte e sete entregues por sorteio e vinte e sete por 

lance. Foi um sucesso, tinham quatrocentas famílias no 

auditório, participando de nove horas até o meio dia e 

meia, uma hora. As unidades por antecipação de 

parcelas: - acreditem - no meio desse momento de crise, 

trinta e seis clientes anteciparam tudo para poder 

garantir, quitaram seu imóvel. Valores da ordem de 

cem, cento e vinte, cento e cinquenta mil. Pessoas que 

acreditam no processo, é a credibilidade do programa e 

as pessoas depositaram e puseram seus recursos lá. 

O sistema consolidou-se e contemplou nos últimos vinte 

e quatro anos, já fizemos dentro do autofinanciamento, 

oito mil e seiscentas e setenta unidades; oito mil, 

seiscentas  e setenta famílias atendidas, representando 

mais de trinta mil pessoas.  Já foram entregues oito mil 
e cinquenta e oito e tem ainda cerca de quatrocentas 

unidades para serem entregues.  

Ao longo dos quarenta e oito anos do 

programa, são quarenta e oito anos de Inocoop, de 

cooperativas, foram mais de 1,5 bilhão de reais 

movimentados em cooperativas habitacionais. E temos 

novos empreendimentos, que poderemos comentar 

depois. 

 São agora fotos dos empreendimentos novos. 

Cooperativas habitacionais feitas pelo sistema de 

autofinanciamento a partir de 92, quando acabou o 

financiamento bancário. Foram aquelas oito mil 

unidades. 

 Aqui é Jardim Camburi. Esse foi o primeiro 

empreendimento com autofinanciamento. Foram 

trezentas e sessenta unidades, composto desse e mais 

esse. E todos esses que estão no círculo são 

empreendimentos feitos por esse sistema, em Jardim 

Camburi. Duzentos e quarenta lá, duzentos e dez e 

trezentos e quarenta e oito. 

 Esse aqui foi o tal empreendimento de que 

contei a historinha da senhora servente. Esse aqui foi 

um empreendimento de quatro pavimentos, sem 

elevador, apartamento bem modesto, acabamento e 

especificação bem simples, em Laranjeiras, numa 

fazenda de abacaxi que tinha ali em Laranjeiras. 

Laranjeiras não existia na época. Você ia até a rótula 

das distribuidoras de gás; dali para diante, não tinha 

nada, tinha uma grande fazenda. E me falaram: Vem cá! 
Você vai ter coragem de construir apartamento no meio 

do pasto?  

Eu falei: mas é ali que vamos pegar. Vamos 

pegar essa área e transformá-la. E transformamos essa 

área. Nesse empreendimento, são mil, trezentos e vinte 

e oito apartamentos. Está todo consolidado, entregue, 

construído. 

Aqui fizemos casas. Aqui era o 

empreendimento do qual estou me referindo. Ali está a 

rótula, onde tem o Hospital Dório Silva, que agora é o 

Dório Silva, depois foi construído outro. Aqui é a 

avenida Copacabana, que vai embora. Já têm coisa, quer 

dizer, nós pegamos essa área e não tinha nada. 

Loteamos essa área, criamos o sistema viário e ela foi se 

desenvolvendo. Daqui para frente, têm mais coisas 

sendo feitas por outros empreendedores. 

Isso aqui é Itaparica. Um empreendimento 

enorme foram oitocentos e quarenta apartamentos feitos 

por esse sistema. Prédios de oito pavimentos, sete 

pavimentos, três, sete pavimentos; são dezoito prédios 

em Itaparica. Está tudo entregue. 

Morada do Jardim, esse empreendimento foi 

perto de onde está a Ufes. São cento e oitenta 

apartamentos, foi o grande case de sucesso nosso. Era 

um empreendimento em que tínhamos lá seiscentas, 

setecentas pessoas inscritas para Jardim da Penha. Esse 

empreendimento teve adesão em uma tarde, 

simplesmente numa sexta-feira. Filmamos todo mundo, 

e fechou o empreendimento em uma tarde, porque era 

um empreendimento bom, bem localizado, com preço 

extremamente atraente. 

Isso aí é Jardim Camburi, no loteamento Santa 

Terezinha. É o Recreio Atlântico, o Recreio da Praia. 

Seguindo, aqui é a Norte Sul. Isso aqui é a Grafitusa. 
Isso aqui, empreendimentos de casas de melhor 

padrão, Residencial Bosques dos Ipês. Outro 

empreendimento nosso. São fotografias para quem 

quiser lembrar. 

Aqui na região, fizemos casas do Monte Verde, 
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às margens daquela rodovia que liga Laranjeiras a 

Manguinhos. Mestre Álvaro: foram cento e setenta e 

seis apartamentos; duzentos e setenta na Reserva dos 

Camarás. E, assim, vão surgindo áreas. 

Isso aqui foi uma surpresa. Fizemos um 

empreendimento de cento e oitenta apartamentos. Aqui 

está aquela via que vai para Manguinhos. Aqui não 

tinha nada. As pessoas compraram acreditando no 

potencial da região, pagaram com dificuldade, 

receberam. De repente, cai no colo deles o Hospital 

Jayme dos Santos Neves do lado. Esse empreendimento 

fez bloom (interjeição de ruído). Aluguel e valor. Então 

essas coisas acontecem, né? Cai no colo do 

empreendimento. 

Isso aqui é Itapuã, aqui está o Perim. Isso aqui 

era um terreno da Encol. Terreno empepinado, estrutura 

parada, clientes complicados. Os clientes conseguiram 

administrar com a massa falida a recuperação do 

terreno. Nós pegamos esse terreno, aproveitamos os 

próprios clientes da Encol, alguns deles que estavam lá. 

Formamos uma cooperativa, abrimos para o mercado, o 

mercado absorveu, está entregue, é um sucesso. 

Trezentos e sessenta apartamentos. 

Aqui é Itaparica. Itaparica é onde estamos 

atacando atualmente. Aqui tem uma grande área 

loteada, como vocês estão vendo. Isso aqui é uma das 

poucas áreas que ficaram em Itaparica. Já construímos 

vinte e dois prédios aqui e estamos desenvolvendo o 

Portal dos Mares, que são mais setecentos e vinte 

apartamentos. Estamos entregando, agora em maio, as 

últimas duas torres de setecentos e vinte apartamentos.  

Esse é o portal dos Mares, o melhor 

empreendimento da região, com montagem da área de 

lazer, que entregamos todo decorado. Depois que 

fizemos o empreendimento e que o pessoal estava 

pagando, resolvemos fazer o seguinte: tem sala de 

ginástica, brinquedoteca, salão de jogos e não sei o que 

lá, e falei: Esse pessoal não vai montar isso. É difícil 

você trabalhar num condomínio com setecentos e vinte 

moradores e conseguir que todo mundo pense da mesma 

forma. Pensei que aqueles espaços ficariam vazios, sem 

desenvolvimento. Fizemos uma assembleia, orçamos a 

montagem de todas essas áreas de lazer, tudo isso muito 

bonitinho, dava sessenta reais por mês para cada e 

levamos para a assembleia e perguntamos: Quem quer 
pagar mais sessenta reais por mês?  A cooperativa 

banca e vocês pagam à cooperativa.  Não teve outro 

jeito, todos toparam. Estamos entregando montado. 

Sucesso. E esse foi o último que falei.  

Esse é o Recanto de Camburi, último 

empreendimento lançado por nós há dois anos, dois 

anos e meio. Entregamos o primeiro prédio sábado, com 

quatrocentos e trinta e dois apartamentos de dois 

quartos totalmente comercializados, diga-se de 

passagem, é um sucesso.  

Estamos atrás de outros terrenos na região para 

dissolver. Só que, para quem não sabe, vocês devem 

saber, Jardim Camburi, hoje, está vivendo um drama, 
ninguém consegue mais aprovar nada em Jardim 

Camburi por conta da Portaria do Comaer, Comando da 

Aeronáutica. A Aeronáutica apertou, na verdade, todas 

as prefeituras do Brasil e de trinta e dois aeródromos 

que existem no Brasil, o nosso é um deles, no entorno 

da pista você tem restrição para construção e as 

prefeituras não estavam preparadas para isso. Então, 

todos os projetos de Jardim Camburi estão 

inviabilizados e parados, até que se defina quais são os 

novos parâmetros. Mas certamente não serão os 

mesmos parâmetros que operávamos.  

Esse é o mapa do Espírito Santo. Já 

produzimos, em quarenta e oito anos, próximo de 

quarenta e uma mil unidades espalhadas em municípios 

como Cachoeiro, Anchieta, Grande Vitória - onde tem a 

maior concentração -, Colatina, Linhares, São Mateus e 

Ibiraçu.  

Hoje, o interior não está sendo muito atendido 

por nós porque é mais complicado, temos um problema. 

Como o autofinanciamento não tem financiamento 

bancário, requer capacidade de a pessoa ter poupança 

para pagar uma prestação por mês, que é uma prestação 

não muito baixa - imagina dividir o valor do imóvel em 

oitenta meses -, então, no Interior temos muita 

dificuldade de encontrar capacidade de renda e de 

pagamento para esses programas. Isso, conseguimos 

resolver com muito mais sucesso na Grande Vitória, 

onde está concentrada a renda da população capixaba. 

Sabemos disso e não tem jeito.  

Estamos vinculados a OCB, que são nossos 

padrinhos do programa, as cooperativas habitacionais 

são os agentes promotores e nós representamos o 

Inocoop.  

Passaram-me o seguinte briefing, deputado: o 

que fazer daqui para frente? Como está isso? Como se 

pensa em fazer programa de cooperativa? O Espírito 

Santo tem espaço? Não tem espaço? Temos uma grande 

dificuldade: os programas de cooperativas no Brasil 

sucumbiram. Posso dizer, com absoluta convicção, que 

o Espírito Santo é a grande referência, hoje, em 

cooperativa habitacional no Brasil; a grande referência. 

Fazemos parte de um colegiado lá em Brasília, 

presidido pelo Esthério, e ele sabe disso. Quando vamos 

ouvir outros estados, está todo mundo sem referência.  

Conseguimos vencer e nos estabelecer no 

mercado. Há quarenta e oito anos que fazemos isso e 

somos bem-sucedidos. No resto do Brasil nem todos 

tiveram a mesma disposição. Além do mais, o programa 

de cooperativa foi maculado em algumas regiões do 

Brasil por experiências malsucedidas e experiências 

ruins. Estamos vendo, agora, na mídia, um drama que 

envolve o Bancoop em São Paulo, que tem um 

problema sério.  

Então, essas experiências ruins acabaram por 

macular um pouco o programa de cooperativa no Brasil. 

O que significa isso? Quando o BNH foi extinto e a 

Caixa assumiu, passou os primeiros anos financiando, 

depois o Governo Federal cortou o financiamento para 

cooperativa e para as Cohabs. As Cohabs acabaram, 

tanto é que no Espírito Santo está aí, nosso pessoal do 

Idurb. O Idurb é uma sucessora da Cohab. Lidei muito 

com a Cohab. O Idurb virou autarquia porque a Cohab 

ficou sem sustentabilidade, sem condição de sobreviver 
e nós não temos financiamento. A Caixa não financia as 

cooperativas, os bancos não financiam; o próprio 

Banestes não tem operação financeira com as 

cooperativas. Então as cooperativas têm que sobreviver 

dessa maneira e tem sobrevivido bem como um 
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processo alternativo, uma ferramenta alternativa, para 

viabilizar empreendimentos para muita gente. 

Tenho muito cliente que já compra direto em 

cooperativa um, dois, três, quatro imóveis porque viram 

nesse programa uma forma de fazer investimentos sem 

a burocracia dos sistemas oficiais ou sem as exigências 

dos termos oficiais. Não somos concorrentes dos 

sistemas oficiais, mas somos uma alternativa a mais. 

Obrigado pela atenção de todos. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR MARCOS 
MANSUR - PSDB) - Agradecemos ao Aristóteles a 

brilhante apresentação. 

Os colegas precisaram sair, os Senhores 

Deputados Hudson Leal e Doutor Hércules, mas iam 

comentando em off aqui comigo, dizendo do desejo de 

se tornarem cooperados e adquirirem imóveis nessa 

modalidade. Interessante! 

A gente fica feliz porque nesta Comissão temos 

discutido e apresentado os diversos segmentos do 

cooperativismo e nesta feita podemos estar recebendo 

você, que de maneira tão clara, tão brilhante, mostra um 

programa consolidado. Claro que com todas as 

dificuldades da economia brasileira ao longo desses 

quase cinquenta anos, mas um modelo que aqui no 

estado, pelo menos aqui no estado, conseguiu se 

consolidar, se estabelecer e se adaptar às realidades.  

A gente fica muito feliz viu, Esthério e Carlão, 

por estar prestando... 

Na verdade, hoje, esta apresentação é uma 

prestação de contas de quase cinquenta anos de trabalho 

muito bem prestados. Estava aqui analisando e 

percebendo a importância, tanto no passado como no 

presente, do cooperativismo de habitação para o estado 

do Espírito Santo. Pode sentar aqui e ficar à vontade. 

Você é nosso convidado especial. Fique à vontade aqui 

conosco na mesa. 

A gente fica feliz, Aristóteles, por perceber que 

no passado e no presente, estava olhando aqui, a 

importância nesse atendimento social para a Grande 

Vitória principalmente. Tantos complexos, tantos 

lugares em Vila Velha, Vitória e, principalmente, em 

Serra; a importância da presença das cooperativas de 

habitação para a Grande Vitória. E o mais importante, 

atendendo pessoas humildes, gerando cidadania, 

gerando condição de imóveis para pessoas que - acho 

que o ponto alto da sua apresentação é esse - no modelo 

convencional jamais iriam conseguir acessar um 

equipamento desse, mostrando aqui a função do 

cooperativismo na prática. 

Particularmente estou muito feliz e muito grato 

no dia de hoje por poder estar aqui participando de um 

momento como esse. No mais, quero desejar sucesso à 

Inocoop, que presta esse trabalho de assessoria, de 

orientação, de suporte e assistência técnica para as 

cooperativas de habitação, e desejar sucesso a vocês. 

Parabenizar pela seriedade e pela transparência que 

vocês estão demonstrando aqui.  
 Esthério Sebastião Colnago e Carlos André 

Santos de Oliveira, Carlão, ficamos pegando um gancho 

em cima de uma apresentação como essa e ficamos 

emocionados, nós que gostamos do cooperativismo, que 

entendemos o cooperativismo como essa alavanca de 

propulsão, de desenvolvimento social mostrado aqui na 

prática. Contra fatos, não há argumentos.  

Pegamos um gancho disso, extrapolamos para 

outros segmentos e ficamos tristes quando vemos que 

ainda o cooperativismo em outros segmentos, até 

mesmo no segmento da habitação... Estamos discutindo 

hoje um problema do cooperativismo na saúde, temos 

discutido aqui o cooperativismo de transporte. 

 Estamos batalhando e a função da nossa 

comissão é esta, chamar atenção para essa alavanca, o 

cooperativismo. Ficamos tristes quando vemos barreiras 

sendo colocadas, porque, na verdade, quando essas 

barreiras são colocadas, não são colocadas somente 

contra o cooperativismo. Essas barreiras, esses 

embargos, essas dificuldades são colocadas contra a 

população, contra o social e, principalmente, contra 

aquelas pessoas mais humildes, que não têm acesso a 

bens de consumo, a condições de vida dignas como 

vocês estão proporcionando a elas. 

 Quero agradecer e parabenizar, mais uma vez, 

Aristóteles Passos Costa Neto. 

Passo a palavra para o Carlão tecer seus 

comentários; depois o presidente Esthério Sebastião 

Colnago estará com a oportunidade. 

 

 O SR. CARLOS ANDRÉ SANTOS DE 

OLIVEIRA - Obrigado, Senhor Deputado Pastor 

Marcos Mansur, presidente da Comissão Permanente do 

Cooperativismo, por estar nos recebendo hoje aqui nesta 

Comissão com o Cooperativismo Habitacional. 

 Poucos capixabas sabem - daí foi importante 

esse espaço nesta Comissão - dos resultados positivos 

dos quarenta e cinco anos do Cooperativismo 

Habitacional do Espírito Santo, liderados pelo 

Inocoopes, liderados pelo doutor Arízio Varejão Passos 

Costa, pai do Aristóteles, hoje lá com o Aristóteles. 

 O Cooperativismo Habitacional do Espírito 

Santo, deputados e telespectadores, parceiros presentes, 

é um cooperativismo do ramo sério. A OCB avaliza - é 

importante dizer isso - certifica anualmente os trabalhos 

dessas cooperativas orientadas pelo Inocoopes. Sempre 

tiveram pontuações boas, sempre houve credibilidade. 

 Nunca, nos quarenta e cinco anos da história do 

Cooperativismo Habitacional do Espírito Santo do 

Inocoopes, ocorreram casos de não entregas, de fraudes, 

esse tipo de coisa. 

 É um orgulho, é uma tranquilidade para o 

investidor, para o trabalhador, para o autônomo que 

queira investir, comprar seu imóvel por meio de uma 

Cooperativa Habitacional do Inocoopes. A OCB 

declama publicamente: Faça isso. 

 O presidente Esthério e eu somos dois felizes 

cooperados de Cooperativas Habitacionais do 

Inocoopes e felizes investidores. Meu pai foi durante 

muitos anos e minha família... Muita gente reside ou já 

residiu em imóveis de Cooperativas Habitacionais do 

Espírito Santo e não sabe. 

 Diversos bairros hoje, tradicionais da Grande 
Vitória, são oriundos do trabalho do Cooperativismo 

Habitacional do Estado do Espírito Santo liderados pelo 

Inocoopes. 

  

O SR. ARISTÓTELES PASSOS COSTA 
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NETO - Quero fazer um parêntese. Usamos uma 

expressão para definir bem o cliente do Inocoopes, 

fazendo alusão à propaganda antiga da Valisere. 

Lembra-se dessa propaganda?  O primeiro Inocoop 

ninguém esquece. Todos que riram se lembram desta 

propaganda: O primeiro Valisere, ninguém esquece. O 

primeiro Inocoop, ninguém esquece. 

 

 O SR. CARLOS ANDRÉ SANTOS DE 
OLIVEIRA - É verdade. O Cooperativismo 

Habitacional já mudou a vida de muita gente. Então, é 

uma satisfação quando falamos aqui como instituição, 

como OCB. O presidente Esthério irá tecer os 

comentários inerentes ao tema.  

Ele representa o ramo habitacional e coordena 

esse colegiado nacionalmente junto com o Aristóteles 

Passos Costa Neto. É um orgulho para nós ter o 

Aristóteles nessa dupla função, presidente do 

Sinduscon, presidente do Inocoop e líder do ramo 

habitacional no cooperativismo habitacional do estado 

Espírito Santo. Esta é uma sessão importante e nos 

orgulhamos muito. Cada vez mais, o Espírito Santo 

continuará tendo boas notícias nesse ramo que é muito 

bem administrado. Quero que isso se fixe bem na 

cabeça dos capixabas, dos telespectadores que estão nos 

assistindo e de todos que estão nos ouvindo. 

 O cooperativismo habitacional no Espírito 

Santo é sério, pode investir, tem retorno e credibilidade. 

São quarenta e cinco anos de história de sucesso, de 

credibilidade e sem nenhum problema. Isso é um 

orgulho para o cooperativismo capixaba. Nós que 

sempre estamos falando de leite, de café, do agro, do 

cooperativismo de crédito, do cooperativismo de 

transporte, também das cooperativas de especialidades 

médicas, das Unimeds e das Uniodontos, hoje estamos 

também falando do cooperativismo que poucos 

capixabas sabem e que é um cooperativismo vitorioso, 

de sucesso e que muito orgulha o cooperativismo e a 

OCB no Espírito Santo, que é o Inocoop.  

 Nossos parabéns ao Aristóteles, ao doutor 

Arízio Varejão Passos Costa, seu pai, a toda sua família 

e a toda equipe de colaboradores do Inocoopes. Quero 

dizer do trabalho que tanto nos orgulha e nos honra. 

Parabéns, Aristóteles. Continue sempre assim nesse 

ritmo e com essa seriedade. Obrigado, mais uma vez, 

pelo espaço, Deputado Pastor Marcos Mansur, que 

sempre está nos orgulhando.  

Sobre a questão de crédito, acho que temos o 

Bandes e o Banestes. Escrevi e anotei para puxar uma 

reunião com o diretor executivo do Sicoob Espírito 

Santo, o Nailson Dalla Bernadina. Eu e o presidente nos 

comprometemos a agendar a reunião e levar a 

possibilidade de parcerias. Mais do que nunca é 

necessário o crédito, porque essas cooperativas são 

todas de autofinanciamento, autofinanciadas, e, com 

certeza, falta um agente financeiro para equilibrar e 

fomentar o cooperativismo habitacional no Espírito 

Santo. 
Parabéns e muito obrigado, deputado. Um 

parabéns especial ao Aristóteles e a toda equipe do 

Inocoopes. Um abração especial a seu pai, doutor 

Arízio, percussor de tudo isso no estado do Espírito 

Santo. 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR MARCOS 
MANSUR - PSDB) - Muito bem, Carlão, Carlos André 

Santos de Oliveira. Concedo a palavra ao nosso 

presidente Esthério Sebastião Colnago. 

 

O SR. ESTHÉRIO SEBASTIÃO 
COLNAGO - Bom-dia a todos. Realmente, o sistema 

cooperativista do Espírito Santo tem exemplos positivos 

e grandiosos como esse do Inocoopes, que é um dos 

maiores. Mais de quarenta mil famílias foram 

beneficiadas por esse sistema.  

Tenho dois apartamentos que são inerentes do 

Inocoopes. Um é o que eu moro em Jardim da Penha, 

que peguei de terceiros, mas foi um dos 

empreendimentos. Fiz um investimento em Vila Velha 

e, durante setenta e dois meses, participei desse 

empreendimento e participei desde a reunião inicial. Foi 

importante porque vimos a transparência com que é 

feita a distribuição das unidades, pois é feita em um 

local público, com trezentas, quatrocentas pessoas, e é 

feito um sorteio com todos presentes, com todos vendo 

e acompanhando. Isso dá segurança para quem está no 

empreendimento. Vi pessoas que têm dois, três, quatro 

imóveis financiados, ou seja, pagando. Esses exemplos 

positivos são importantes. Talvez, esse financiamento 

tenha sido modificado, mudado, para realmente exercer 

o cooperativismo. 

Esse autofinanciamento é a cooperação e a 

cooperação é a alma do cooperativismo. Constroem-se 

todos esses empreendimentos atuais com o dinheiro 

feito pela cooperação e a cooperação é a alma do 

cooperativismo. Se não houver cooperação, não existe 

um cooperativismo forte e pungente igual está o 

habitacional.  

Fazer o autofinanciamento é uma demonstração 

clara do cooperativismo dar certo. Ele confia no que 

está fazendo, coloca recurso no que está acreditando, 

mas é um exercício da cooperação. Isso é fundamental e 

se não tiver a cooperação, a cooperativa não terá essa 

alma da cooperação. 

Fico feliz e muito mais feliz porque temos a 

primeira comissão de cooperativismo do Brasil no 

Espírito Santo, que está dando a oportunidade de a 

população conhecer os ramos. O de transportes foi 

muito claro ontem. Sessenta por cento dos alunos do 

Espírito Santo são transportados por cooperativa. Olha a 

responsabilidade e o tamanho da prestação de serviço! 

Mais de quarenta mil famílias foram beneficiadas com 

uma unidade habitacional. Esses e outros muitos 

exemplos. Ficamos felizes por esta Comissão ter dado a 

oportunidade de as pessoas conhecerem o lado positivo, 

o lado bom, o lado difícil, o lado de discussão, o lado do 

cooperativismo.  

Mas, não podemos esmorecer. Passamos o 

nosso conselho de que enquanto os outros ficam 

reclamando da vida, que acabou o banco, o Espírito 

Santo fez pela cooperação quantos mil prédios mais? 

Mais de oito mil moradias no autofinanciamento. Em 
menos tempo já tem oito mil. Enquanto eles estão 

reclamando, no Espírito Santo dissemos não, vamos 

trabalhar, mudar a forma de financiar e vamos fazer. É 

um exemplo que deveriam seguir. Além de copiar a 

Comissão de Cooperativismo deveriam copiar o 



Vitória-ES, terça-feira, 10 de maio de 2016 Diário do Poder Legislativo - 87 

exemplo positivo do Inocoopes, que tem dado resultado 

positivo no Espírito Santo.  

Fico agradecido por ter essa comissão, por dar 

a oportunidade de a população conhecer o que é 

cooperação e cooperativismo. Estão de parabéns os 

Senhores Deputados Doutor Hércules e Hudson Leal, 

que tiveram que sair para outra agenda que é do 

cooperativismo também. Ficamos felizes e acreditamos 

que só acontecerão as coisas se fizermos o nosso dever 

de casa, que é nos unir.  

 Temos parceiros importantes. A Aderes é um 

parceiro importante de cooperativismo. Temos até um 

departamento de cooperativismo na Aderes, tem até um 

representante. Tem mais gente vendo o que o 

cooperativismo faz com essas ações.  

 Muito obrigado. Está de parabéns o Inocoopes, 

e mais de parabéns a Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo que tem uma Comissão de Cooperativismo. Esse 

é o ponto forte nosso no Espírito Santo.   

 

 O SR. PRESIDENTE - (PASTOR MARCOS 

MANSUR - PSDB) - Obrigado, presidente Esthéreo 

Colnago, pela brilhante participação e pela motivação 

para continuarmos trabalhando. 

Chegando ao final dos nossos trabalhos, 

franqueio a palavra aos nossos amigos que também 

foram convidados a participar conosco, se quiserem 

fazer algum comentário, usar a palavra. O Banestes, 

Bandes, Aderes. (Pausa) 

Se estão satisfeitos, contemplados, agradeço a 

presença de todos vocês.  

 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 12h28min. 
 

_____________________________________________ 

 

COMISSÃO DE COOPERATIVISMO. 

TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 

DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA, 

REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2016. 
 

O SR. PRESIDENTE - (HUDSON LEAL - 

PTN) - Havendo número legal, invocando a proteção de 

Deus declaro abertos os trabalhos desta Comissão.  

Bom dia, todos os presentes e público que nos 

assiste através da TV Ales.  

Solicito ao senhor secretário que proceda à 

leitura do Expediente.  

 

O SR. SECRETÁRIO lê:  

 

EXPEDIENTE:  

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

OFÍCIO CA N.º 021/2016 do Sicoob Central ES, 

agradecendo o convite para participar da reunião 

ordinária do dia 22 de março de 2016 e informando a 

impossibilidade de comparecimento do senhor Bento 

Venturim, por motivo de saúde. E indicam o diretor 

vice-presidente do Sicoob/ES, senhor Arno Kerckhoff, 

para discorrer sobre o tema proposto. 

 

O SR. PRESIDENTE - (HUDSON LEAL 

PTN) - Ciente. Arquive-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê:  

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 

 

O SR. PRESIDENTE - (HUDSON LEAL - 
PTN) - Na Ordem do Dia, o tema é Sicoob: Resultados 

Econômicos e Sociais e Projetos Futuros. Senhor Arno 

Kerckhoff, por favor, pode falar. 

Gostaria de agradecer a todos a presença, ao 

senhor Carlos André Santos de Oliveira, o Carlão - não 

estou vendo aqui, mas está na Casa - e ao Esthério 

Sebastião Colnago, presidente da OCB/ES. 

 

O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Antes que nosso convidado se 

manifeste, gostaria de dizer que sou membro suplente 

desta comissão, mas, como é de conhecimento de V. 

Ex.ª, temos uma agenda agora no Hospital Santa Úrsula 

com a Comissão de Saúde, da qual V. Ex.ª também faz 

parte. 

São muitas atribuições para nós e gostaria de 

pedir desculpa aos presentes pelo fato de termos que ir 

ao Hospital Santa Úrsula para verificar in loco aquele 

problema da UTI. A demanda é muito grande na área de 

UTI e a Unidade de Tratamento Intensivo daquele 

hospital se encontra fechada pela Vigilância Sanitária. 

A Comissão de Saúde, juntamente com o 

Senhor Deputado Doutor Hércules, que também faz 

parte dessa comissão, está indo ao Hospital Santa 

Úrsula para ver in loco se conseguimos resolver esse 

problema e quais as adequações precisam ser feitas para 

que essa unidade volte a funcionar e abrir mais vagas 

para a população, que está precisando de leito de UTI. 

Peço a V. Ex.ª que me dispense, neste 

momento. Peço desculpas aos presentes pela minha 

ausência. 
 

O SR. PRESIDENTE - (HUDSON LEAL- 
PTN) - Estou ciente, Senhor Deputado Almir Vieira. É 

uma coisa importante. Faço parte da Comissão de Saúde 

e as demandas chegam, Esthério Sebastião Colnago.  

Às vezes, temos que ir in loco. E neste 

momento por que passa não só o Estado do Espírito 

Santo, mas toda a população brasileira, deixar leito de 

UTI fechado... É de uma instituição privada, mas o 
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Estado às vezes lança mão de comprar, na necessidade, 

por ordem judicial ou por necessidade mesmo. 

Gostaria muito de estar lá, Senhor Deputado 

Almir Vieira. Acabando aqui, sei que a visita é 

demorada, farei um esforço para ir lá. Obrigado pela 

presença, por ter dado quorum. 

Concedo a palavra ao Senhor Arno Kerckhoff.  

 

O SR. ARNO KERCKHOFF - Bom dia a 

todos. Cumprimento a Mesa, o Senhor Deputado 

Hudson Leal; o presidente do Sistema OCB-Sescoop e 

os telespectadores da TV Ales. 

Vir aqui falar do Sistema Sicoob, do Sistema de 

Cooperativa de Crédito do Espírito Santo, é prazeroso. 

Falamos com propriedade, por conhecermos o sistema 

desde a sua constituição. 

Só esclarecendo, embora a sociedade muitas 

vezes nos enxergue como banco, não somos banco, mas 

um sistema cooperativo, um dos quatro que atuam em 

todo o território nacional. Somos o maior deles. 

Como cooperativa ou como uma instituição 

financeira, temos como missão gerar soluções 

financeiras adequadas e sustentáveis, por meio do 

cooperativismo, aos associados e às suas comunidades. 

Como visão, o Sicoob quer ser reconhecido 

como principal instituição financeira propulsora do 

desenvolvimento econômico-social dos cooperados. 

Faz-se necessário falarmos isso, porque, como 

instituição financeira, prestamos serviços financeiros, 

mas dentro do modelo cooperativo. Precisamos então 

mostrar qual é a nossa missão, a nossa visão e quais os 

nossos valores. 

Como valores, destacamos a transparência, o 

comprometimento, o respeito, a ética, a solidariedade e 

a responsabilidade. Temos também alguns valores 

coorporativos, dentro dos quais destacamos a 

preservação irrestrita da natureza cooperativa do 

negócio; o respeito à individualidade dos associados; a 

valorização e o desenvolvimento das pessoas; a 

preservação da instituição como sistema; respeito às 

normas oficiais e internas; a transparência na gestão; a 

manutenção da ética nos relacionamentos; e a 

atratividade e competitividade nos negócios. 

A história do nosso sistema começa em 1988. 

A primeira cooperativa do nosso sistema foi constituída 

em Santa Maria de Jetibá, hoje Sicoob Centro-Serrano. 

A segunda é o Sicoob Norte, que nasceu na cidade de 

São Gabriel da Palha. Depois, tivemos o Sicoob Norte 

em Linhares e, hoje, é o Sicoob Leste Capixaba. Tem o 

Sicoob Sul, de Cachoeiro de Itapemirim. O Sicoob 

Credichaves, hoje Sicoob Sul-Litorâneo, de Alfredo 

Chaves. Depois, o Sicoob Centro-Norte que era de Rio 

Bananal e, hoje, é também o Sicoob Leste Capixaba, as 

duas se juntaram. 

O Sicoob Central foi constituído em 6 de junho 

de 1989 e, depois, ainda tivemos a constituição do 

Sicoob Sul-Serrano, em Venda Nova do Imigrante, e 

Sicoob Credirochas, também em Cachoeiro de 
Itapemirim. Essa é uma cooperativa que não nasceu 

como cooperativa de crédito rural como as anteriores, 

essa já nasceu dentro de um novo regramento normativo 

do Banco Central e, então, é um cooperativa que nasceu 

como de empresários. Hoje, em todo o conjunto, são 

sete cooperativas singulares, cooperativas de livre 

missão, podendo fazer a associação de todas as pessoas 

físicas ou jurídicas. 

No Espírito Santo, nosso sistema é formado por 

uma cooperativa central e são sete cooperativas 

singulares, que acabei de mencionar. Fechamos o ano 

de 2015 com cento e setenta e seis mil associados e 

temos noventa e oito pontos de atendimento, sendo 

cinco destes no estado do Rio de Janeiro. 

Destaco que, na Grande Vitória, onde estamos 

atuando agora há pouco mais de cinco anos, já temos 

cinco pontos de atendimento em agências no município 

de Vitória, três no município de Vila Velha e duas em 

Cariacica. É a nossa área de maior expansão que 

esperamos para os próximos anos, tendo em vista que 

setenta e oito por cento do PIB financeiro do Estado do 

Espírito Santo está aqui, na Grande Vitória, onde nós, 

por forças de normativas, não podíamos atuar, a não ser 

dos cinco ou seis últimos anos para cá. Com a mudança 

na normativa, pudemos vir para cá. 

Temos uma corretora no estado, constituímos 

uma corretora de seguros que, hoje, atua como corretora 

nacional do sistema Sicoob no Brasil. No Espírito 

Santo, desde 2002, somos a maior financiadora da 

atividade cafeeira, então, especificamente, recursos do 

Funcafé. Somos o segundo maior financiador da 

atividade agropecuária, mostrarei alguns números que 

provam isso. Somos a terceira maior rede de 

atendimento no estado. As duas outras instituições 

financeiras são públicas, o Banco do Brasil e o 

Banestes, então, no setor privado, somos a maior rede 

de pontos de atendimento no estado. 

No Espírito Santo, também figuramos como 

quarto maior grupo empresarial. Todas as sete 

cooperativas nossas, mais a central e mais a nossa 

corretora, estão classificados pelo IEL, pela Findes 

entre as cento e oitenta e oito maiores empresas do 

estado do Espírito Santo. 

No mapa que está sendo exibido, está 

demonstrada a área de cada uma das áreas de atuação de 

cada uma das cooperativas.  

Começamos, então, a mostrar os nossos 

resultados de 2015. Fechamos o ano com o resultado 

bruto, sobras brutas, no ano, de duzentos e quarenta e 

dois milhões e cem mil; e tivemos um crescimento de 

24,3%, em relação ao exercício anterior, de 2014. 

Neste slide está o nosso patrimônio líquido, 

com um crescimento também de 25,7%, no exercício de 

2015, e atingimos um bilhão e um milhão de reais de 

patrimônio líquido. Lembrando que lá em 1988, quando 

começamos a cooperativa Centro-Serrano, de Santa 

Maria de Jetibá, começamos, na época, na constituição, 

com cinquenta e oito mil cruzados, mas quando 

efetivamente abrimos fomos autorizados e instalamos a 

nossa primeira agência, em face da inflação naquele 

período e da desvalorização monetária, os nossos 

cinquenta e oito mil cruzados tinham virado cinquenta e 

oito mil cruzados novos. 
Destacamos muito esse número porque, se não 

fosse o sistema cooperativo, parte desses recursos ou a 

totalidade desse recurso mais algum que já devolvemos 

para os associados, teria sido o lucro do sistema 

bancário, com certeza, muito maior, porque, hoje, 
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detemos aqui no Espírito Santo já mais de dez por 

cento. Já atingimos dois por cento da participação do 

mercado financeiro local, do Espírito Santo. Isso teria 

sido lucro dos bancos. Hoje balizamos, por isso falei 

que teria sido muito mais que esse um bilhão de reais. 

Mas isso, hoje, é patrimônio dos cooperados. Esse 

recurso ficou na sociedade capixaba e os detentores 

disso são os associados que tem regramento próprio 

para resgatar esse recurso. Então, esse é um recurso que 

ficou no estado do Espírito Santo, nas comunidades do 

interior do Estado. E, hoje, também, com a nossa vinda 

para a Grande Vitória, todo mundo que é associado, que 

se torna um associado do Sicoob, tem uma participação 

neste patrimônio líquido, por meio do capital social que 

cada dos associados adquire. 

Também atingimos, em 2015, ativos da ordem 

de quatro bilhões e trezentos e quatro milhões de reais, 

um crescimento de vinte e três por cento. Os senhores 

podem ver todos os nossos crescimentos, os índices de 

crescimento são elevados, principalmente se considerar 

a economia brasileira. Temos de comparar porque 

estamos dentro desta economia e estamos conseguindo 

crescer nesses índices. 

Durante o ano passado, liberamos, no estado do 

Espírito Santo, quatro bilhões, quatrocentos e setenta 

milhões de reais. Também é um crescimento de 16,9%. 

Tínhamos fechado 2014 com três bilhões, oitocentos e 

vinte dois milhões de reais. Este número também é 

importante, porque sabemos que desde a primeira crise, 

que começou em 1988, toda vez que se fala em crise, o 

sistema bancário a primeira coisa que faz é fechar as 

carteiras. E no nosso sistema cooperativo, por 

conhecermos “cada um dos nossos clientes”, se são 

associados, são donos, então, conhecemos o ramo de 

negócio deles, suas atividades econômicas. E naquelas 

atividades que vemos que são viáveis, na hora da 

dificuldade continuamos apoiando para ver se consegue 

vencer a maré de baixa, para depois, então, 

conseguirmos, não só o associado continuar na 

atividade econômica dele, mas também é o momento de 

crescimento das cooperativas.  

O próximo slide mostra o fechamento da nossa 

carteira, o encerramento da carteira no ano. A nossa 

carteira de crédito fechou em três bilhões e duzentos e 

vinte milhões de reais. Também um crescimento de 

dezoito por cento em relação ao exercício anterior.  

Uma das grandes preocupações, hoje, do 

sistema financeiro, é a inadimplência, e nós também não 

fugimos disso. Estamos dentro do mercado, como eu 

disse, e fechamos o ano com uma inadimplência de 

2,96%. E aí trazemos um dado do Banco Central, o 

sistema bancário fechou, neste mesmo período, em 

3,34%. Porque que a nossa inadimplência é menor? 

Justamente por conhecermos a atividade econômica do 

nosso associado. Conhecemos cada um deles. E eles, 

por serem donos também, procuram fazer o esforço de 

pagar o compromisso que assumiram com a 

cooperativa. 
Também comparamos a nossa taxa média. Essa 

é a taxa média de todas as carteiras e aí entra a carteira 

rural e a carteira comercial. A nossa taxa média, durante 

o ano passado, foi de 1,70%, enquanto que a do banco 

foi de 2,06%. Então, vemos aí, pode parecer estranho, 

porque todo mundo fala de taxas altas, mas essa é a taxa 

média. Se formos para a taxa de cheque especial ou de 

rotativo de cartão, a nossa de cheque especial hoje gira 

de 5,5 a 6,5% ao mês, enquanto o mercado está acima 

de oito, nove por cento, e até doze por cento temos 

notícias. No rotativo do cartão a nossa taxa está hoje em 

6,5%, quando o mercado pratica em torno de quatorze 

por cento. Então a nossa está cinquenta por cento do 

valor das taxas praticadas no mercado.  

 Aqui destaco o crescimento do nosso 

financiamento na carteira rural. Crescemos, no ano 

passado, também na carteira rural, apesar de todos os 

problemas hídricos que enfrentamos no estado do 

Espírito Santo. Está muito arriscado financiar 

agricultura. A falta de água simplesmente está 

impedindo o pessoal de plantar, ou de continuar fazendo 

os tratos culturais, mas, mesmo assim ainda crescemos 

10,5% no ano e fechamos o exercício então com 

setecentos e dezenove milhões aplicados em crédito 

rural no estado.  

 Falei que somos o segundo maior aplicador. O 

maior é o Banco do Brasil, mas sua carteira decresceu 

no ano passado em 34,47%, e o Sicoob, que é segundo 

maior aplicador, cresceu sua carteira em 6,85%. Em 

terceiro aparece o Banco do Estado do Espírito Santo, 

também com crescimento durante o ano passado.  

 Esses são os dados especificamente do Funcafé, 

mostrando os dados que apresentei no início, que são os 

do segundo maior aplicador. Especificamente no café 

temos duzentos e seis milhões aplicados, e em café, 

nossa carteira, no ano passado, cresceu dezenove, quase 

vinte por cento, mostrando que nascemos no meio rural, 

como cooperativa de crédito rural, vimos nossas raízes, 

e sabemos que se apoiarmos a agricultura, a agricultura 

vencer... É a agricultura que alimenta, fomenta. 

Estudamos em Economia que o setor primário (por isso 

recebe esse nome) é o único que gera riqueza. Os outros 

transformam riqueza. Então continuamos apoiando a 

agricultura, porque sabemos que a economia, no interior 

do Espírito Santo, é baseada na agricultura.  

 Aqui demonstramos a nossa receita total, 

porque daqueles duzentos e quarenta e três milhões de 

resultados, 20,5% não vêm da carteira de crédito, mas 

da prestação de serviços. Destacamos a receita com 

cartões: foram dezessete milhões com cartão, um 

crescimento de trinta e quatro por cento em relação ao 

exercício anterior; em seguros foram sessenta e sete 

milhões, também com crescimento de 9,5%.  

Destacamos que hoje somos uma instituição 

financeira que tem todos os produtos e serviços do 

mercado financeiro nacional; inclusive fundos. Não 

diretamente por meio da nossa cooperativa, mas o nosso 

sistema tem um banco de cúpula, e quando algum 

associado quer fazer uma operação em fundos de 

investimento ou em derivativos, fazemos isso. 

Atendemos o nosso associado por meio do Bancoob, 

que é o banco de cúpula do sistema Sicoob.  

 Aqui mostramos a nossa carteira de poupança 
no estado do Espírito Santo. De quatrocentos e oitenta 

milhões, um crescimento de oito por cento no ano. 

Sabemos que as cadernetas de poupança no sistema 

financeiro brasileiro perderam muitos depósitos no ano 

passado, e essa caderneta de poupança, para nós, é de 
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uma importância enorme, porque sessenta e cinco por 

cento desses recursos que captamos emprestamos em 

crédito rural.  

 Nossos depósitos. Fechamos o ano com uma 

carteira de dois bilhões, trezentos e quinze milhões, 

também um crescimento de 30,4%.  

 Os nossos resultados. Além de crescimento da 

oferta de produtos e serviços e da nossa carteira de 

crédito, temos também um número, que é a nossa 

eficiência administrativa. Procuramos ser cada vez mais 

eficientes e ter a nossa despesa administrativa sob 

controle. Esse índice de 34,9%, a média no Espírito 

Santo, significa que de cada cem reais de receita que 

temos, gastamos trinta e quatro reais e noventa centavos 

para fazer nosso sistema funcionar no estado. Os bancos 

de primeira linha têm isso hoje na faixa de quarenta a 

quarenta e três por cento, e se andarmos em bancos por 

aí têm até sessenta e oito por cento. Em algumas 

instituições, de cada cem reais de receita, gastam 

sessenta e oito. Então, mostrando que também 

procuramos ser eficientes, porque temos a 

responsabilidade de administrar o recurso financeiro do 

nosso quadro social e temos que saber que precisamos 

fazer isso render para realmente a cooperativa cumprir 

seu papel, que é de dar soluções financeiras 

competitivas, que tragam resultados à nossa sociedade. 

Dos duzentos e quarenta e três milhões de reais 

que nosso sistema gerou de resultados ano passado, 

estamos devolvendo ao nosso quadro social cento e 

cinquenta e três milhões e cem mil reais. Desses cento e 

cinquenta e três, já no dia 31 de dezembro do ano 

passado, creditamos na conta do capital social dos 

nossos associados sessenta e nove milhões quinhentos e 

quatro mil reais, que foram juros ao capital social. Toda 

pessoa ao ingressar em nosso sistema tem que comprar 

cotas para se tornar associado, que hoje está em 

cinquenta reais. É um valor ínfimo, só que já temos hoje 

cooperados, pessoas físicas, que têm quatrocentos, 

quinhentos mil reais, e temos pessoa jurídicas, que têm 

mais de um milhão de capital social. Sobre esse capital 

temos um compromisso, pagamos a taxa Selic média do 

ano, que foi de 13,26% ano passado. Então, isso nós já 

distribuímos. 

Agora estamos na fase das assembleias gerais. 

Temos à disposição das assembleias mais oitenta e três 

milhões, que serão agora rateados entre os associados, 

proporcional aos negócios que cada um fez. Então, 

estamos no período, justamente começando na segunda 

quinzena de fevereiro, e vai agora até o final de abril, 

para também então devolver esses outros oitenta e três 

milhões aos nossos cooperados. Somando os dois, 

então, chegamos aos cento e cinquenta e três milhões de 

reais. Estamos retornando, que novamente serão 

incorporados ao patrimônio da cooperativa e 

permanecer aqui no estado do Espírito Santo. 

Nosso quadro social no ano passado cresceu 

também 11,3%. Fechamos o ano com cento e setenta e 

seis mil associados. Foram dezessete mil e novecentos 
associados em 2013. Fizemos uma pesquisa de 

satisfação porque precisamos medir se o que estamos 

fazendo está tendo qualidade, tanto de qualidade do 

serviço, gerando satisfação ao associado, então, 

obtivemos 84,5% de satisfação. Os associados disseram 

- 84,5% -, que o Sicoob é bom ou muito bom. Quem fez 

isso para nós foi a Futura e a média nas empresas em 

que a Futura faz pesquisa fica em torno de 62,5% e 

quando vamos ao setor bancário isso cai para cinquenta 

e dois, cinquenta e cinco por cento, mostrando que o 

que estamos fazendo a sociedade está reconhecendo 

como bom ou muito bom. 

Melhor que isso é que 97,4% dos associados 

recomendam ou indicam Sicoob aos amigos e aos 

conhecidos, mostrando que realmente acreditam, 

gostam do sistema e fazem indicações para que o 

sistema continue crescendo. Neste slide mostramos que 

temos produtos e serviços tanto para pessoa física 

quanto para pessoa jurídica. Todo leque de produtos e 

serviços do sistema financeiro nós temos. 

Dentro dos vários produtos ou em termos de 

tecnologia também lançamos no início do segundo 

semestre do ano passado a nossa adquirência própria. 

Temos uma administradora de cartões, agora também 

em parceria com uma empresa internacional. Temos 

nossa maquininha que aceita os cartões, os principais do 

mercado, não só nossos cartões, que também são cartões 

de mercado aceitos inclusive internacionalmente. 

Cinquenta e sete por cento das nossas operações hoje já 

são feitas via internet ou via celular. Então, também 

temos tecnologia, inclusive o aplicativo para 

smartphones,tanto do sistema IOS quanto do sistema 

Android, ele é reconhecido pela própria Febraban como 

o mais eficiente e o mais seguro do mercado nacional. 
 Para trazer também como uma cooperativa 

funciona, como  é administrada, trazemos o comando de 

toda a cooperativa, a assembleia geral que é a reunião 

de todos os sócios, onde as deliberações são tomadas, os 

projetos, as diretrizes e a forma de administração. 

Depois as nossas cooperativas, por termos hoje cada 

uma delas, a nossa menor hoje tem dezoito mil 

associados e a maior tem cinquenta mil associados, 

então, não conseguimos mais fazer uma assembleia 

geral; fazemos isso por representação. Nossas 

assembleias e cada uma das cooperativas são formadas 

por cem associados, delegados representantes, e aí se 

pega o total do número, vemos o índice, o coeficiente, 

então temos essa representação. 

 Temos o conselho fiscal que é um representante 

da assembleia geral que fiscaliza todas as operações 

para ver se os normativos estão sendo seguidos, além de 

auditorias de todas as formas e de todos os lugares que 

possamos imaginar. E o conselho de administração, que 

é responsável pelo planejamento e por traçar as 

diretrizes da cooperativa em termos de negócios não 

somente financeiros, mas também os negócios sociais 

da cooperativa, e a diretoria executiva, essa então 

executa o planejamento e é responsável junto com o 

quadro funcional completo para então produzir os 

resultados para atingir aquelas metas, aquelas diretrizes 

traçadas pelo conselho de administração. 

 Isso tudo está previsto no Estatuto Social que 

também está baseado na Lei Cooperativista no que diz 
respeito à organização social, e na Lei Complementar 

n.º 130, que é a única Lei Complementar até hoje 

aprovada desde a nova Constituição, essa lei é 

específica do cooperativismo de crédito. 

 O nosso sistema, disse que ele atua em nível 
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nacional. Temos as cooperativas singulares que são as 

sete que mencionamos. Temos a cooperativa central 

aqui no Espírito Santo, mas no Brasil todo são dezessete 

centrais que formam o sistema. Não temos centrais em 

todos os Estados, mas temos Estados como Minas 

Gerais e São Paulo onde tem duas centrais. Temos uma 

confederação, que é uma entidade de cúpula, cada uma 

vem dizendo qual é a sua finalidade. O Sicoob 

Confederação tem a finalidade de defender os nossos 

interesses no âmbito nacional do sistema Sicoob e 

promove a padronização, a integração e a supervisão de 

cima para baixo para todo sistema.  

 Usamos um sistema operacional único, mas as 

linhas de créditos que praticamos aqui no Espírito Santo 

é a mesma lá no Rio Grande do Sul, é a mesma da 

Amazônia ou lá de Rondônia. 

 O nosso sistema são as sete cooperativas e 

temos algumas empresas especializadas de apoio porque 

como cooperativa temos algumas limitações de algum 

tipo de operação. Então, temos a Cabal Brasil, onde 

temos uma própria bandeira de cartões, mas temos 

também parcerias com a Visa e o próprio Mastecard, 

que são nossos dois cartões, vamos dizer, chefes. Temos 

uma administradora de consórcios, temos também o 

banco de cúpula, como mencionei antes, que é o 

Bancoob, ele  faz a nossa centralização financeira, 

desenvolve os nossos produtos financeiros que vamos 

lançar no mercado para nossos associados. Temos o 

Bancoob DTVM que é administrador de recursos de 

terceiros, os fundos de investimento. Sicoob Previ, é a 

previdência do nosso sistema, previdência privada, tanto 

para o corpo funcional quanto para os nossos 

associados, são sistema um pouco diferentes. Temos o 

Sicoob Par Seguridade, uma seguradora que foi lançada 

no final de 2015 que está em desenvolvimento também 

e volto a mencionar a corretora, porque a seguradora é 

detentora do produto, seguros, e  quem distribui são as 

seguradoras. 

 Era o que tínhamos a falar. Estamos à 

disposição e agradecemos a oportunidade de vir aqui 

para falar um pouco desse sistema cooperativo. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (HUDSON LEAL - 

PTN) - Agradeço ao Senhor Arno, se quiser se sentar 

para depois fazermos algum questionamento. 

 Registro a presença do membro efetivo da 

Comissão de Cooperativismo, Senhor Deputado Doutor 

Hércules a quem pergunto se gostaria de falar alguma 

coisa. 

 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - O 

sistema de cooperativa é o sistema mais organizado e 

mais sério que conhecemos no País. Vou citar o 

exemplo da cooperativa da Unimed. Não posso deixar 

de falar, Carlão, da Selita de Cachoeiro. Respeito todas 

as cooperativas leiteiras, mas eu fui criado 

primeiramente com o leite mais importante que nós 

temos que é o leite materno. E o segundo leite para mim 
é o leite Selita e tem até essa frase que a Selita usa na 

campanha do dia das mães. 

 A importância das cooperativas, o Senhor 

Deputado Hudson Leal é cooperado também mais do 

que eu até, é que o cooperado é o dono. A 

responsabilidade dele é muito grande. Se der prejuízo, 

tem que tirar do bolso. Enquanto as empresas públicas 

quando dão prejuízo à população, inventam, dão 

pedalada, põem dinheiro no banco oficial e temos que 

pagar essa dívida. As cooperativas não; as cooperativas 

têm tido responsabilidade. O crescimento da Sicoob, 

inclusive  tomamos um susto pelo crescimento que essa 

cooperativa tem tido. Está sendo um orgulho para nós 

no Espírito Santo e no Brasil.  

 Fico muito feliz de vê-los aqui. O  Arno 

Kerckhoff ainda mexe com planta? Lembro-me de você 

na Barra do Jucu, na passagem. Comprei muita muda de 

planta com você ali. É seu primo? Ah, sim. Alemão 

botou a mão você já viu. O diabo são os sete a um; disso 

é que nós não gostamos. Mas fazer o quê? A culpa é 

nossa dos sete a um que levamos. 

 O nosso  querido presidente, já conheço de 

longa data. E o Carlão, nem se fala. Era Carlão, hoje, 

não é mais Carlão. Era Carlão quando trabalhamos 

juntos na Câmara de Vila Velha em 1989 e em 1990.  

 Quero dar os parabéns, Senhor Deputado 

Hudson Leal, por ter trazido à nossa comissão e 

demonstrado esse trabalho tão importante das 

cooperativas. Muito obrigado. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (HUDSON LEAL - 

PTN) - Alguém quer falar? Carlão? Desculpa, Carlão. 

 

 O SR. ARNO KERCKHOFF - Na abertura 

foi mencionado o motivo da ausência do presidente 

Bento Venturim. Só para dizer que ele está bem. Só 

estamos pedindo a ele que se mantenha por enquanto 

para a recuperação plena. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (HUDSON LEAL - 
PTN) - Melhoras para ele. 

 

 O SR. CARLOS ANDRÉ SANTOS DE 

OLIVEIRA - Bom dia. Obrigado, Deputado Hudson 

Leal, Deputado Doutor Hércules da Silveira pelo 

carinho de nos receber mais uma vez aqui na Comissão 

Permanente de Cooperativismo da Assembleia 

Legislativa, lembrando mais uma vez que essa iniciativa 

é inédita porque é a única Assembleia Legislativa do 

Brasil que possui uma comissão permanente para tratar 

dos temas específicos do cooperativismo. O nosso 

reconhecimento e muito obrigado aos senhores e ao 

presidente desta comissão, Deputado Estadual Pastor 

Marcos Mansur. 

 Hoje, de forma muito especial, recebendo aqui 

o vice-presidente do Sicoob Central do Espírito Santo, 

Senhor Arno Kerckhoff, para mostrar de forma sintética 

os resultados, indicadores, os principais números do 

nosso Sicoob no Espírito Santo. O Sicoob, sem sombra 

de dúvida, que é uma cooperativa financeira que muito 

nos orgulha e orgulha todo o sistema cooperativista 

capixaba, é um modelo exemplar, é um modelo que o 

próprio Banco Central do Brasil, em todas as suas 
conversas com lideranças cooperativistas, Deputado 

Doutor Hércules, quando vão a Brasília procurar o 

Banco Central, o Banco Central do Brasil assim afirma: 

Olha, vão lá no Espírito Santo, vão conhecer o trabalho 

que o Sicoob Espírito Santo faz. Então, é um trabalho 
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reconhecido nacionalmente e muito aplaudido. 

Reconhecido por seus expressivos resultados, um 

trabalho pautado numa governança moderna, numa 

gestão competitiva, uma gestão transparente, ética e 

altamente profissional dos seus conselheiros, dos seus 

presidentes, dos seus vice-presidentes, dos seus 

diretores executivos e da sua competente equipe de 

colaboradores. 

Eu sou muito suspeito, Deputado Doutor 

Hudson leal, porque sou cooperado, sou associado ao 

Sicoob, sou delegado em minha cooperativa no Sicoob 

Sul-Serrano. Fui eleito, reeleito agora na última pré-

assembleia e, de fato, falo não como cooperativista, mas 

como associado. Trabalhar, ser associado do Sicoob é 

uma coisa muito diferente do que termos um 

movimento num banco estatal ou num banco privado, 

porque temos todos os produtos e serviços de uma 

instituição financeira e somos realmente, também, 

partícipes dos resultados positivos, das vantagens 

competitivas dessa cooperativa financeira. 

Deixo aqui, para o senhor Arno kerckhoff, para 

o Bento Venturim, que preside esse sistema, e para o 

diretor executivo Nailson, na qualidade de 

superintendente da OCB Espírito Santo, nosso abraço, 

nosso reconhecimento e nosso agradecimento pelo 

trabalho do Sicoob, que é um exemplo de 

cooperativismo bem-sucedido no Estado do Espírito 

Santo. 

 

O SR. PRESIDENTE - (HUDSON LEAL - 

PTN) - Concedo a palavra ao presidente, Senhor 

Esthério Sebastião Colnago.  

 

O SR. ESTHÉRIO SEBASTIÃO 

COLNAGO - Bom dia a todos, em especial ao 

Presidente hoje, em exercício, Senhor Deputado Hudson 

Leal, presidindo esta Comissão; ao Senhor Deputado 

Doutor Hércules, membro efetivo e cooperativista. Esse 

é o diferencial nosso no Espírito Santo, é essa Comissão 

especializada em cooperativismo, dando oportunidade à 

sociedade de conhecer esse sistema. Tivemos, na 

semana passada, o habitacional; hoje, temos o 

financeiro. 

As cooperativas financeiras têm feito à 

diferença, quer dizer, ela acredita no Espírito Santo, fez 

em crédito no ano passado quatro bilhões de reais. A 

economia do Espírito Santo teve oportunidade, nessa 

cooperativa, nessa financeira. Ela dava oportunidade, 

normalmente, aos pequenos, porque é uma cooperativa 

que tem em seu quadro social muitos pequenos e 

médios produtores, comerciantes e industriais. Então, 

deu essa oportunidade de quatro milhões. Se 

levantarmos os números, foram mais de quarenta, 

cinquenta mil pessoas ou empresas beneficiadas. Ela 

tem a característica fundamental por ser uma instituição 

financeira, mas com oitenta quatro, oitenta e cinco por 

cento de aceitação do mercado. 

 O mercado vê o Sicoob com grande 
diferencial. Quando avalio o sistema financeiro com 

oitenta e quatro, quando a média dos outros é cinquenta 

e cinco, sessenta, quer dizer, é um sistema diferente, em 

que noventa e sete por cento dos seus associados 

recomendam ele para outro.  

Em outro banco é difícil falar que é sócio, 

correntista e indicar para testar se é bom. No Siccob 

não! Noventa e sete por cento diz que pode ir, que é um 

bom negócio, que tem todos os serviços bancários e 

todos os serviços financeiros. Então, essa é a 

característica importante.  

Acreditamos na agricultura do Estado do 

Espírito Santo. Financiamos o Funcafé, que é o maior 

repassador. E a diferença é grande, são duzentos e seis 

milhões, enquanto o outro está com trinta e cinco. 

Enquanto crescemos dez, doze por cento, o outro caiu 

trinta e quatro por cento. O banco oficial não está 

acreditando no produtor rural.  

Na época da crise, o produtor rural precisa ter 

apoio, porque está passando pela crise hídrica hoje, mas 

amanhã ou no ano que vem pode reverter. E o Sicoob 

percebeu isso e está dando apoio aos seus associados, 

para continuarem suas atividades. Porque se tirar o 

apoio dele, ficará muito vulnerável. 

Então parabenizo o Arno pela palestra, o Bento 

como vice-presidente e o Nailson, que são os três 

executivos principais do cooperativismo do Estado do 

Espírito Santo e têm essa preocupação de manter a 

pessoa na atividade. É muito ruim quando se que 

precisa do agente financeiro e ele diminui o 

investimento em trinta e quatro por cento. Quer dizer, 

não tem compromisso com o produtor. E o Sicoob não, 

o Sicoob está lá, crescendo em financiamento.  

Existem dificuldades? Sim, mas é porque temos 

vinte e sete anos, temos um sistema financeiro de vinte 

e sete anos. Já temos quatro bilhões de ativos, um bilhão 

de patrimônio líquido. Quer dizer, isso é construído com 

os capixabas, exclusivamente de capixabas. É uma 

instituição financeira genuinamente capixaba, que está 

espalhada neste Estado todo, com cento e setenta e seis 

associados. Se colocarmos a família dele, vai para quase 

quinhentas mil pessoas ligadas ao sistema financeiro 

cooperativo. 

Por isso que fico feliz. Acho que a sociedade 

precisa reconhecer a importância do Sicoob, que é o 

quarto grupo econômico do Espírito Santo, com vinte e 

sete anos. Quer dizer, como o somatório de pequenos 

produtores, de pequenos industriais, de pequenos 

comerciantes fazem um sistema que é o quarto grupo 

econômico genuinamente capixaba.  

A Comissão está de parabéns, está dando 

oportunidade de a sociedade conhecer o sistema 

cooperativista, de ver que existem casos muito positivos 

de cooperativismo. Então, a Comissão está de parabéns, 

o Sicoob está de parabéns, porque é uma sociedade de 

pessoas, uma sociedade que  realmente está prestando 

serviço de qualidade. Quem tem oitenta e sete, oitenta e 

quatro, oitenta e cinco por cento de aceitação, 

realmente...  E estamos crescendo na crise, esse é um 

grande diferencial também do cooperativismo: crescer 

na crise.  

Fico feliz de a Comissão dar oportunidade a 

essas cooperativas de mostrar seu trabalho, à sociedade 
de conhecer esse trabalho e, cada vez mais, valorizar as 

cooperativas, porque elas são o orgulho dos capixabas.  

Muito obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE - (HUDSON LEAL - 
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PTN) - Senhor Arno, falar de cooperativa, como hoje o 

senhor trouxe aqui, isso soa como música boa nos meus 

ouvidos.  

Sou novo em cooperativismo, só vinte e quatro 

anos farei em junho. Participo de três cooperativas, sou 

entusiasta, cheguei a fazer parte do ramo de saúde, 

como representante, em período curto e por causa da 

politica tive que me afastar.  

Quando você vai estudar... Não falarei o dado 

exato porque posso errar. Os países - se não me engano 

o senhor pode ter esse dado e o EsthÉrio pode até me 

corrigir, não tenho essa vaidade -, dos vinte e um 

maiores países com IDH - Índice de Desenvolvimento 

Humano, se não me engano catorze ou quinze são 

essencialmente cooperativistas. Fui olhar e peguei a 

Alemanha e me perguntei por que a Alemanha não está. 

É porque ela não tem mais de cinquenta por cento, ela 

tem trinta e oito, quarenta por cento da economia.  

Então, vemos que quando começou a história 

secular de cooperativismo, se estendeu principalmente 

no Brasil. Era característica de agricultura, mas se 

estendeu para transporte, saúde, financeiro. E quando 

vejo que está indo para a parte financeira, percebo que 

estamos evoluindo. Somos País de terceiro mundo, não 

adianta tapar o sol com a peneira; mas a todos que nos 

assistem, até faço o convite para se associar ao Sicoob. 

Não sou garoto- propaganda, mas acho que temos 

obrigação. E quando você fala de noventa e sete de 

satisfação, que recomenda, isso é muito gratificante. 

Também sou, mas não do Sicoob, sou da Unicred, por 

muitos médicos participarem, tenho certeza de que 

participarei, está baixa a cota, cinquenta reais, acho que 

dá para entrar no sistema. 

Não sei o Estado. Temos o Banco do Estado 

aqui, que já ficou a indecisão se vende, se não vende. 

Nosso banco cooperativista é da população, qualquer 

um pode falar que é dono de um banco e que pode 

chegar à posição de vice-presidente ou presidente, todos 

sabem disso porque ali é democrático. Pela insistência, 

pelo belo trabalho do Senhor Deputado Pastor Marcos 

Mansur e por esta Comissão de Cooperativismo, 

permanente, ainda sofremos alguns preconceitos e 

espero que não chegue a vocês, do sistema financeiro.  

Tenho certeza... Terei de falar aqui... O pessoal 

fala que falo, mas o que está no papel você pode falar à 

vontade. Mais uma vez a Sesa, Carlão e Esthério 

Sebastião Colnago, publicaram uma licitação para 

contratação. Acho que dentro da Sesa tem um grupinho, 

aqueles 2.7 que faltam para ter satisfação, que não 

gosta, aquela coisa de que gosta de empresa, de 

sociedade anônima. 

Vou me permitir ler aqui o grande preconceito 

contra a cooperativa no ramo de saúde, que um dia pode 

chegar à habitação. Não sei se vocês recebem alguma 

taxa do Governo, do Detran ou da Cesan. Acho que é 

interessante para o banco que isso passe e não tem 

problema nenhum de ser pago lá porque é importante. 

Acho que isso é um trabalho político que deve ser feito 
para ser pago, por causa da capilaridade do sistema 

Sicoob. A pessoa ter aquela vantagem de ter um... Vou 

por esse interior e vejo Sicoob em tudo quanto é lugar. 

Vejo mais que o Banestes, apesar de saber que está 

presente.  

O SR. CARLOS ANDRÉ SANTOS DE 
OLIVEIRA- Nós temos, sim, convênio com todas 

essas instituições, inclusive com o governo do estado do 

Espírito Santo e com secretaria da Fazenda para 

arrecadação de impostos e tributos estaduais. Desde o 

primeiro governo, desde a primeira gestão Paulo 

Hartung o Sicoob tem... 

 

O SR. PRESIDENTE - (HUDSON LEAL - 
PTN) - Impostos e tributos. 

 

O SR. CARLOS ANDRÉ SANTOS DE 

OLIVEIRA - O Sicoob recebe todos os impostos e 

tributos estaduais. Muitos tributos municipais em 

convênios com prefeituras e também temos convênio 

com Cesan, Escelsa, Net, Vivo, Claro, Tim, tudo. 

Menos jogo de bicho. 

 

O SR. PRESIDENTE - (HUDSON LEAL - 
PTN) - Então, só para ler aqui, para o senhor ficar 

sabendo, também, que isso aqui é uma discussão 

recorrente aqui. Colocaram lá: 7.2.1 Ocorrendo a 
hipótese prevista no inciso II, artigo 57, da Lei Federal 

nº. 8666/93, a duração do contrato poderá sofrer 
prorrogação por sucessivos períodos, limitada a 60 

(sessenta) meses, desde que cumpridas as formalidades 

acima indicadas e demonstradas, nos autos, (...) 
 

Aquelas coisas que vem lá do serviço público. 

E no item 7.2.2 está lá:  

 

7.2.2 - Na hipótese de contratação de Cooperativa, o 
limite de vigência contratual estará adstrito ao prazo de 

24 meses (...) 

 
 Os outros são sessenta. 

Recente. Recebi... Da Sesa. 

 

O SR. CARLOS ANDRÉ SANTOS DE 

OLIVEIRA- O senhor teria como nos enviar? Está no 

seu... Teria como nos enviar, por favor? 

 

O SR. PRESIDENTE - (HUDSON LEAL - 

PTN) - Com certeza. 

 

O SR. CARLOS ANDRÉ SANTOS DE 

OLIVEIRA- Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (HUDSON LEAL - 

PTN) -  (...) estabelecido pela sentença judicial 
exarada nos autos da Ação Civil Pública (...)  

 E aí fala o número da ação. Mas nessa ação, 

está lá, o estado não pode contratar com cooperativa ou 

qualquer forma de contratação direta. Isso é elementar. 

Quando vai contratar só pegaram as cooperativas. Mas é 

qualquer um; é uma empresa, pessoa... Uma Oscip, uma 

OS, uma empresa qualquer, uma SA, mas eles colocam 

assim e eu acho que foi muito preconceituoso. 
 Tenho certeza que parte do governo, 97.3, 

apoia. Existe lei de incentivo ao cooperativismo em 

nosso estado. É só para deixar atento. Espero que isso 

nunca aconteça no sistema de vocês porque daqui a 

pouco, é um sistema muito inteligente, todos podem 
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participar. Então, talvez, pelo sistema cooperativista de 

saúde todos são donos, não é uma empresa que eu sou 

dono e vou reter cinquenta por cento no meu bolso e 

vou dividir cinquenta com oito mil pessoas. É diferente. 

No sistema de cooperativismo não existe isso, é um 

sistema igualitário. 

Parabéns. Deixo o senhor dar as palavras finais, 

por favor. 

 

 O SR. ARNO KERCKHOFF - Reiteramos o 

agradecimento pela oportunidade que nos foi dada para 

virmos aqui mostrar. Endossamos todas as palavras que 

o senhor disse, o Carlão e o Esthério, também, do 

objetivo nosso, do trabalho que a gente faz e do 

reconhecimento que a sociedade tem. Estendemos o 

convite a todas as pessoas físicas e jurídicas que podem 

se associar e que venham participar desse sistema para 

fazermos como se faz nos países ditos de primeiro 

mundo, onde o cooperativismo em todos os segmentos, 

mas principalmente no cooperativismo de crédito, e aí 

às vezes não acreditamos e ficamos em dúvida, nos 

Estados Unidos, maior país capitalista do mundo, o 

cooperativismo de crédito, lá individualmente como 

sistema, participante do sistema financeiro, é que 

comanda a economia dos Estados Unidos.  

 

O SR. PRESIDENTE - (HUDSON LEAL - 
PTN) - Muito enriquecedora a sua fala, a sua palestra. 

Agradeço a presença de todos. 

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 

reunião e convoco os Senhores Deputados para a 

próxima, à hora regimental.  

Está encerrada a reunião.  

 

Encerra-se a reunião às 12h13min. 
 

_____________________________________________ 

 

COMISSÃO DE COOPERATIVISMO. 

QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA SEGUNDA 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA 

EM 19 DE ABRIL DE 2016. 

  

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR MARCOS 

MANSUR - PSDB) - Havendo número legal, 

invocando a proteção de Deus declaro abertos os 

trabalhos da Comissão de Cooperativismo, ao lado do 

meu grande amigo Senhor Deputado Doutor Hércules. 

Bom dia a todos os presentes e também a todo 

público que nos assiste neste momento na nossa querida 

TV Ales. 

Convido o senhor Secretário a proceder à 

leitura das atas da primeira reunião extraordinária, 

realizada em 1.º de março de 2016; da segunda reunião 

ordinária, realizada em 08 de março de 2016 e da 

terceira reunião ordinária, realizada em 22 de março de 

2016. (Pausa)  

 

(O senhor Secretário procede à leitura das atas) 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR MARCOS 
MANSUR - PSDB) - Em discussão as atas. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como vota o Senhor Deputado? 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Pela aprovação. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR MARCOS 

MANSUR - PSDB) - Também voto pela aprovação.  

Aprovada as atas como lidas. 

Solicito ao Senhor Secretário que proceda à 

leitura do Expediente.  

 

O SR. SECRETÁRIO lê:  

 

EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  

 

Of. GDMM n.º 19/2016 - do Exmo. Senhor Deputado 

Pastor Marcos Mansur, justificando sua ausência na 

reunião Ordinária do dia 22 de março 2016, em virtude 

de atividades parlamentares extraordinárias. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR MARCOS 

MANSUR - PSDB) - Ciente. Arquive-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê:  

 

Of. SETADES.SUBTRAB n.º 37/2016 - da 

Subsecretaria de Estado de Trabalho, Emprego e 

Geração de Renda, a senhora Lúcia Dornellas, 

justificando a sua ausência na reunião ordinária do dia 

19 de abril de 2016, por não responder mais pelo 

Cooperativismo.   

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR MARCOS 

MANSUR - PSDB) - Ciente. Arquive-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê:  

 

 PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  
Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS:  
Não houve no período.  

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período.  

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS:  
Não houve no período.  

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR MARCOS 

MANSUR - PSDB) - Passamos a Ordem do Dia.  
Temos hoje a imensa felicidade de receber 

conosco nesta reunião a Unicafes, que muito bem 

representa o cooperativismo no Brasil. É uma das 

organizações que tem essa brilhante bandeira, a 

bandeira do cooperativismo em nossa Nação, entende, 
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como entendemos, que o cooperativismo é a grande 

força propulsora do desenvolvimento e, principalmente, 

para o século XXI. O Brasil precisa descobrir essa 

força, precisa descobrir essa alavanca.  

Desde já agradeço ao pessoal da Unicafes, que 

fará as apresentações daqui a pouquinho; aos nossos 

convidados e a representatividade de vocês. Registro 

que reconhecemos o brilhante trabalho que 

desenvolvem, hoje, no estado na área da agricultura 

familiar e também na área do crédito, representando de 

maneira brilhante, como veremos nas apresentações que 

farão.  

O objetivo desta Comissão é mostrar, vamos 

dizer, a estrutura do cooperativismo não só no estado, 

mas também no Brasil, e que vocês existem também, 

assim como a OCB, que existe a Unicafes, que tem 

participação e representação importante.  

É uma honra, para nós, recebê-los. Podemos 

dizer que juntos estamos tornando o cooperativismo 

mais forte apesar de, gosto muito de usar essa 

expressão, porque quando falamos apesar de estamos 

citando uma série de desafios, uma série de obstáculos, 

de dificuldades , mas costumo dizer também que se 

fosse fácil era fácil! Se fosse fácil, talvez não precisaria 

estarmos nesta Casa com uma comissão e nem de vocês 

estarem lá, muitas das vezes, dando murro em ponta de 

faca. Mas acho que é essa adrenalina que nos faz ficar 

agarrado no chifre do boi e trabalhando! Água mole em 

pedra dura tanto bate até que fura.  

Então, queridos e queridas, recebo vocês nesta 

Comissão. Apresento o Jose Geronimo Brumatti, que 

fará a apresentação; o José Izidoro, presidente da 

Unicafes; a Ivonete Rebonato Junca, da Cresol, que 

falará um pouquinho sobre o que é Cresol; o Gustavo, 

grande amigo que não falta a uma reunião nossa. Temos 

que dar uma função para ele, Cícero, porque ele já é 

membro quase que nato desta Comissão. É um jovem 

talento, jovem de valor que tem feito um trabalho muito 

bacana na Cafesul, em Iconha. Temos prazer em atender 

àquela cooperativa, Senhor Deputado Doutor Hércules, 

por causa do brilhantismo deles. Estamos muito felizes 

de receber nossos convidados.   

Solicito à secretária que verifique se está 

faltando algum convidado. (Pausa) 

Concedo a palavra ao José Izidoro Rodrigues, 

nosso presidente, para fazer suas considerações iniciais. 

Depois, ouviremos a apresentação da Unicafes.  

 

O SR. JOSÉ IZIDORO RODRIGUES - 

Primeiramente, cumprimento os Senhores Deputados 

Pastor Marcos Mansur e Doutor Hércules, que à frente 

desta Comissão de Cooperativismo têm nos 

representado.  

Senhores deputados, ações como esta motivam 

o cooperativismo. Sabemos que são oportunidades de o 

cooperativismo aparecer das diversas formas que têm 

sido construídas no estado do Espírito Santo, tanto pela 

OCB, que é uma parceira nossa, quanto pela Unicafes, 
que não tem medido esforços na base, junto com as suas 

cooperativas, para que esse projeto de fato se inicie de 

forma ordeira e que não traga problemas para os 

agricultores, porque sabemos do compromisso que é  

uma cooperativa. 

Agradeço a todos que responderam nosso 

convite, ao Geronimo, que falará um pouco das 

cooperativas de produção; a Ivonete e ao José Antônio, 

que falarão também sobre as cooperativas de crédito. 

Agradeço a presença ao Gustavo, da Cafesul, uma 

cooperativa que hoje está dentro do sistema OCB, mas 

que tem muita proximidade com as nossas cooperativas 

da Unicafes, trabalham juntas e é importante. Agradeço 

também ao Leomar, que está aqui representando o 

MPA, que também tem cooperativas dentro do 

movimento da Via Campesina e que estão dentro do 

sistema Unicafes.  

José Antônio, não sei como será o tempo, mas 

pensamos em o Geronimo apresentar um pouco das 

cooperativas de produção e como está esse desenho 

dentro do estado do Espírito Santo, para que os senhores 

possam tomar conhecimento. Depois, passaremos um 

tempo para a apresentação do sistema Cresol.  

De antemão, agradecemos muito, sabendo que 

o tempo talvez expire rápido. Queremos já até fazer um 

pedido. Se não conseguirmos passar todas as 

informações, que tenha um momento exclusivamente 

para o sistema Cresol, que tem multiplicado e ampliado 

muito a sua forma de atendimento da agricultura 

familiar. Que possa ter um momento específico para 

tratarmos somente desse projeto, que no estado já 

demonstra ser um sucesso.  

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR MARCOS 
MANSUR - PSDB) - Presidente José Izidoro, primeiro 

quero dizer que esta Comissão é de vocês, é nossa! Ela 

está aqui e existe para isso. É perfeitamente viável. Se 

não der tempo hoje, remarcaremos e faremos uma só 

com o Cresol. Inclusive tenho curiosidades para me 

aprofundar e conhecer mais o sistema.  

Agradeço a você também, presidente, porque já 

tem participado conosco de outros esforços, de outras 

reuniões conjuntas. Então, é bacana ver a Unicafes junto 

com a OCB, e a OCB junto com a Unicafes. Fico feliz 

da sua participação conosco. 

Enrolei-me com a folha na hora da 

apresentação. Quero apresentar também, da CPC de São 

Gabriel, o Leomar Honorato Lírio, que está presente 

conosco. Ele é do conselho fiscal representando aquela 

brilhante cooperativa. E do Cresol Noroeste também o 

José Antônio Brumatti, que está presente conosco. 

Perdão! Vi que faltaram vocês, mas não estava sabendo 

onde estavam os nomes.  

Acabou de chegar o José Carlos Ferreira, 

representando a Aderes. Seja bem-vindo para participar 

conosco. 

Vamos à apresentação, presidente Izidoro. 

 

O SR. JOSÉ IZIDORO RODRIGUES - 

Vamos!  

Passo a palavra ao Geronimo, que fará a 

apresentação. Em seguida, passaremos para a Ivonete.  

 

O SR. JOSE GERONIMO BRUMATTI - 

Bom-dia a todos e todas. Quero saudar meus pares 

presentes, o nosso presidente da Comissão, Pastor 

Marcos Mansur, e o Senhor Deputado Doutor Hércules. 

Agradeço a oportunidade de estarmos falando sobre o 
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sistema Unicafes no Espírito Santo e sua importância na 

organização da produção e da comercialização do 

crédito para a agricultura familiar e outros setores, até 

porque a perspectiva da Unicafes se amplia além da 

agricultura. Temos já discussões de cooperativas de 

serviço e de assistência técnica e já temos relações com 

outras cooperativas que também atuam no meio urbano.  

A apresentação está um pouco fosca, mas é só 

para nos direcionar. Quanto à estrutura organizativa da 

Unicafes, na verdade ela participa de um sistema maior 

que é a União Nacional das Organizações Cooperativas 

Solidárias, a Unicopas, que engloba alguns sistemas, 

entre eles a Unicafes, mas tem cooperativismo de 

reforma agrária, cooperativismo urbano ligado à 

economia solidária, entre outros. 

 A Unicafes nacional, que está em segunda 

instância nessa estrutura, hoje congrega mais de 

seiscentas cooperativas pelo Brasil afora - como já falei 

-, entre elas agricultores familiares, de serviço e outras 

atividades no meio rural, créditos, que é a Cresol, filiada 

à Unicafes, nacionalmente também. 

 No Estado, temos a Unicafes, que congrega as 

cooperativas de produção, crédito e serviço e tem 

filiados de todas as categorias que hoje formam a 

agricultura familiar, como dos assentados de reforma 

agrária, do crédito fundiário, dos agricultores familiares, 

dos pequenos proprietários, dos quilombolas e etc. 

 Nossa missão é realmente fazer uma 

organização democrática, transparente, ética e solidária. 

Construir a autonomia dos agricultores, das pessoas que 

estão nesse processo de cooperativismo, a integração 

tanto dos agricultores, quanto das próprias organizações 

desses agricultores, respeitando a pluralidade, as 

relações de gênero, geração e meio ambiente. 

 A Unicafes aqui foi criada em 2005, a partir de 

algumas cooperativas já existentes, como a de Colatina. 

Agora não me recordo, mas uma das primeiras foi a de 

Colatina, foi criada em 2002 a Cooperativa de 

Agricultores Familiares de Colatina. A partir disso, 

então, cria-se a Unicafes. 

 Quanto às instâncias de decisão dentro do 

sistema, temos a Assembleia Geral como órgão 

máximo, organizada por delegados, representantes das 

cooperativas singulares; o Conselho Administrativo, 

com dez membros; a Direção Executiva, formada pelo 

presidente, pelo secretário e pelo diretor financeiro e o 

Conselho Fiscal, com três membros efetivos e três 

suplentes, que é o órgão de fiscalização e 

acompanhamento. 

 Esse é o mapa da localização das filiadas e das 

que estão em processo de filiação, algumas delas, pelo 

Estado. Na verdade, ali está só representado o 

município sede, mas há várias cooperativas que têm 

base regional ou até estadual, como é o caso da CPC, 

Cooperativa de Produção e Comercialização 

Camponesa. Então, temos uma abrangência já bastante 

grande no Estado. A Cresol, por exemplo, já abrange 

trinta e sete municípios.  
 Temos hoje quinze cooperativas associadas ao 

sistema Unicafes aqui no Espírito Santo, duas 

cooperativas são de créditos, que são as Cresois no 

Espírito Santo, com cerca de oito mil cooperados e treze 

são cooperativas da agricultura familiar, com mil e 

duzentos cooperados.  

Desse número de nove mil e duzentos 

cooperados nos dois sistemas, temos aí então duas mil e 

duzentas e cinquenta mulheres e mil e setecentos e 

cinquenta jovens, demonstrando uma participação 

importante da mulher e dos jovens, que é um dos 

grandes desafios da agricultura familiar, não só no 

Espírito Santo, mas em todo o Brasil, como fazer o 

processo de inclusão desse público, no caso das 

mulheres, dar protagonismo às mulheres e aos jovens no 

processo de organização da produção, comercialização 

e crédito. 

 Nós temos, já em processo de criação, outras 

cinco cooperativas, temos em processo de filiação duas 

cooperativas e temos, no Estado, já formadas no total de 

cooperativas que tem essa identidade com a economia 

solidária registrada no Cadsol - que é do Ministério do 

Trabalho e que é um cadastro de organização de 

economia solidária no Ministério do Trabalho - trinta e 

quatro cooperativas, hoje, no Estado. 

 A principal atividade, na verdade, das 

cooperativas da agricultura familiar é com relação à 

organização da produção e da comercialização. Isso é o 

que move, na verdade, a principal atividade dessas 

cooperativas. Claro que existem outras atividades que 

são desenvolvidas, mas elas só se desenvolvem se, de 

fato, o processo de produção e comercialização 

estiverem fortalecidos, organizados e funcionando. 

 Hoje, das treze que são da produção e 

comercialização, onze delas já têm organizada a 

comercialização para o programa nacional da merenda 

escolar e para o Programa de Aquisição de Alimentos, 

que é organizado pela Conab. Existem também outros 

pequenos programas, às vezes, em nível municipal, 

como é o caso de Cacheiro de Itapemirim, em que a 

prefeitura instituiu o tíquete-feira para os servidores. 

Então, os servidores compram produtos da agricultura 

familiar dos cooperados da cooperativa.  Entre outros 

pequenos programas, temos um valor aproximado de 

oito milhões em contratos para este ano serem 

comercializados. Claro que isso deve aumentar porque 

muitas prefeituras publicam editais no primeiro e no 

segundo semestres. Então, o segundo semestre está 

sendo organizado agora e se converterão em contratos 

para o Pnae no segundo semestre. 

Nas cooperativas, são seis agroindústrias 

existentes, principalmente na área de polpa de fruta. 

Temos três cooperativas que têm lojas de varejo e todas, 

praticamente, já possuem a DAP Jurídica, que é a 

condição importante no processo de comercialização e 

venda de seus produtos. Temos as atividades de crédito, 

e a Cresol apresentará depois, e temos cooperativas de 

serviço, que é mais da parte de assessoria e que estamos 

em processo de filiação. Portanto, essas são as 

atividades desenvolvidas. 

As parcerias que, hoje, temos e possibilitam 

ampliar o nosso trabalho e a nossa ação, é com a Fetaes, 

Federação dos Trabalhadores na Agricultura que 
disponibilizam estrutura física para o funcionamento da 

Unicafes e alguns equipamentos. Temos uma parceria 

que foi da Aderes, de 2014 e 2015, e possibilitou uma 

série de atividades que desencadearam na elaboração 

dos planejamentos estratégicos de doze cooperativas e 
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seus respectivos planos de negócios, que são 

instrumentos importantes no processo de 

desenvolvimento e consolidação da cooperativa. 

Temos, atualmente, e começou em 2014, o 

convênio da Unicafes Nacional com o Ministério do 

Trabalho e com a Secretaria Nacional de Economia 

Solidária que já possibilitou a elaboração do diagnóstico 

das redes de cooperação solidária no Espírito Santo. 

Neste ano, trabalha-se já no processo de implantação e 

funcionamento dessas redes. Então, essas são algumas 

parcerias que estão em processo. 

Algumas ações estão previstas no plano de ação 

da Unicafes no Espírito Santo, que é esse fortalecimento 

dessa interação entre as cooperativas, principalmente no 

processo de comercialização e nessa formação de redes 

tanto na venda, quanto na aquisição de produtos e na 

utilização de logísticas que são fundamentais no 

processo de redução de custos e acesso à oportunidade 

de mercado. 

O processo de informatização, de integração e 

uniformização da gestão dos procedimentos 

administrativos, financeiros e contábeis, ainda há uma 

dificuldade em algumas cooperativas mais frágeis essa 

questão da contabilidade, dos sistemas de gestão da 

cooperativa. Então, há um processo em curso para 

centralizarmos isso na Unicafes e prestar esse apoio às 

cooperativas.  

O fortalecimento e ampliação dos processos de 

formação e capacitação, que são fundamentais nesse 

processo, tanto na formação dos cooperados quanto dos 

dirigentes das cooperativas para que possamos de fato ir 

tornando esse sistema cada vez mais eficiente.  

A assistência técnica, que é um desafio. Hoje 

temos o serviço público que atende em parte essas 

demandas das cooperativas; porém, algumas 

cooperativas já têm alguma estrutura ainda pequena, 

mas já conseguem fazer algum tipo de 

acompanhamento, principalmente da organização da 

produção e no planejamento. Porém, é um desafio 

grande para nós ampliarmos isso. E a questão dos 

mercados, principalmente o mercado institucional. O 

Pnae, hoje, que a legislação prevê que a aquisição dos 

produtos da agricultura familiar chegue pelo menos, no 

mínimo, a trinta por cento dessas aquisições. No Estado 

eu creio que se chegarmos a dez por cento é muito. Só 

citando um exemplo: a Sedu, que são as escolas 

estaduais, deve ter em torno de sessenta milhões de 

reais por ano para aquisição de merenda escolar, neste 

ano lançou um edital de pouco mais de um milhão de 

reais. Ou seja, há uma necessidade de fortalecer essas 

relações de negociação com a Secretaria de Estado da 

Educação para que de fato a Sedu aplique a legislação 

da aquisição de alimentos da agricultura familiar através 

das suas cooperativas.  

Também o PAA, que é a Conab, aí é mais uma 

questão de orçamento federal, e temos tido muita 

dificuldade na liberação desses recursos. Temos o 

Decreto n.º 8.473, que são as aquisições de outros 
órgãos públicos, no caso, o Ifes, universidade, entre 

outros órgãos públicos. Aqui, a nossa perspectiva é 

conversar, como já iniciamos algumas conversas com o 

Ifes, a Universidade e o Exército, que creio que sejam 

os principais mercados dessas aquisições. Essas são 

algumas ações que estão no processo de conversas e 

alguns desafios que nós, da Unicafes, temos no Espírito 

Santo para poder trabalhar.  

 Encerrando minha fala, como falamos, temos a 

presença da CPC, que pode dar um depoimento um 

pouco mais específico das atividades que eles 

desenvolvem em nível de Estado. A Cafesul, que tem 

acompanhado as conversas, e a Cresol, que a seguir 

apresentará algumas atividades. Muito obrigado. Bom 

dia a todos.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (PASTOR MARCOS 

MANSUR - PSDB) - Observo tanto para o Gerônimo 

quanto ao José Izidoro, que inclusive já participou de 

uma discussão nesta Comissão, quando trouxemos a 

representação da Sedu para discutir essa questão que foi 

relatada pelo Gerônimo. Claro que estamos sempre 

abertos a provocar essa discussão. O que for para 

fomentar, desenvolver e consolidar esse instrumento 

estamos à disposição aqui.  

 Concedo a palavra à Senhora Ivonete Rebonato 

Junca.  

 

 A SR.ª IVONETE REBONATO JUNCA - 
Bom dia a todos. Cumprimento a Mesa. Para nós, do 

sistema Cresol, é uma alegria poder estar neste espaço 

hoje apresentando um pouco do nosso trabalho, a nossa 

organização no Estado. No Espírito Santo o Sistema 

tem dez anos de caminhada, que completamos neste 

ano, e o Sistema Cresol, que integramos, tem vinte e um 

anos de caminhada. Completamos vinte anos no ano 

passado e neste ano temos a grata satisfação de 

completar dez anos de cooperativismo de crédito 

solidário no Espírito Santo.  

 O Sistema Cresol é um sistema integrado de 

cooperativas de crédito. A constitucionalidade dele está 

no amparo das leis federais que regem o 

cooperativismo; e a sua autorização, como as demais 

instituições financeiras que operam no Brasil, ocorre 

pelo Banco Central. Um diferencial do nosso sistema é 

que a nossa constituição e toda a nossa direção é feita 

pelos agricultores familiares que integram o sistema e 

compõem os seus quadros, a exemplo de um dos nossos 

presidentes que está aqui hoje, o José Antônio, que 

responde por uma das duas singulares que temos no 

Estado.  

 Essa integração do sistema ocorre pela Central 

de Crédito, que é a Cresol Baser, e também pelas bases 

regionais de serviço. Hoje temos dez bases regionais 

que operam no sistema. Uma delas atende as unidades 

que temos no Espírito Santo e as demais estão  nos 

outros estados de atuação do sistema.  

 A missão do sistema Cresol é promover a 

inclusão social da agricultura familiar através do 

crédito, e também por meio da poupança e da 

apropriação do conhecimento, buscando então 

desenvolvimento local e sustentabilidade institucional. 

O nosso sistema tem também esse diferencial de não só 
fornecer os serviços financeiros de que o agricultor 

precisa, mas também buscar incessantemente que cresça 

como indivíduo através do conhecimento... 

 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 
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Só um minutinho. E o limite de crédito?  

 

 A SR.ª IVONETE REBONATO JUNCA - 
Sim, há um valor. Já chegaremos lá. 

 Trazendo para os agricultores alguns programas 

que temos. Operamos hoje com recursos próprios, da 

captação dos próprios associados que operam na Cresol, 

e também buscamos recursos de terceiros, sendo o 

BNDES o nosso principal parceiro financeiro. 

Operamos com recursos do BNDES para atendermos os 

agricultores familiares que buscam o Pronaf, o 

Pronamp, e as outras linhas de repasse.  

 A nossa visão é que possamos crescer junto 

com o quadro social, de forma que possamos atender ao 

maior número de famílias agricultoras e proporcionar a 

essas famílias o acesso aos produtos financeiros e ao 

desenvolvimento e inclusão social.  

 Essa é a área de atuação do sistema Cresol no 

Brasil. Essa apresentação está desatualizada porque na 

semana passada, na assembleia-geral ordinária do 

sistema, filiamos também os Estados do Rio Grande do 

Sul e do Amazonas. Hoje são dez estados em que 

atuamos: Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas 

Gerais, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rondônia, 

Amazonas e Rio Grande do Sul. São dez estados, 

setenta e três cooperativas singulares, duzentas e vinte e 

duas unidades de atendimento, quatrocentos e sessenta e 

sete municípios atendidos e cento e quarenta e cinco mil 

famílias cooperadas.  

 No Espírito Santo está pintada de verde a nossa 

área de atuação. Atendemos hoje trinta e seis dos 

setenta e oito municípios existentes, sendo que a nossa 

maior atuação está nas regiões Norte e Noroeste, onde 

temos o maior número das nossas agências de 

atendimento. São dez agências nessas regiões e duas no 

Sul, localizadas nos municípios de Muqui e Muniz 

Freire.  

 Essas são algumas famílias que são atendidas 

pelo sistema.  

 Esse é o nosso organograma, segundo o qual 

somos organizados. A base é, de fato, o quadro social, 

que são esses agricultores e agricultoras. As 

cooperativas singulares, as bases regionais e a nossa 

Central de Crédito, que é no Sudoeste do Paraná, na 

cidade de Francisco Beltrão.  

 Como eu disse, o principal parceiro financeiro 

do sistema é o BNDES, onde captamos os recursos para 

repassarmos para os nossos associados, tanto de Pronaf 

quanto de microcrédito e também as demais linhas em 

que o sistema opera no crédito rural. Ainda temos um 

convênio de coobrigação com o Banco do Brasil. Para o 

Sul do Brasil operamos com o BRDE, com o Bradesco, 

com o Banco Safra e com o Bansicredi.  

 No campo da formação, o sistema tem 

alguns programas estratégicos, onde temos o programa 

de agentes de crédito que visa a formar os agricultores 

para que possam fazer trocas de experiências, dias de 

campo, formando também e conscientizando sobre a 
responsabilidade ambiental que o sistema prega.  

 Há o programa de geração e gênero, 

onde trabalhamos principalmente com as mulheres e 

com os jovens, sempre buscando formação para que 

esses públicos consigam colocar na propriedade 

programas e atividades que trarão uma renda extra para 

a propriedade. O programa diferenciado de Ater, por 

meio da nossa Ater Estratégica. Também trabalhamos 

com um programa estratégico de habitação, ajudando a 

construir e reformar unidades habitacionais nas 

propriedades como uma forma também de que, o 

agricultor tendo uma condição de vida melhor no 

campo, ele não terá vontade de largar o campo pela 

cidade.  

 Um dos programas que trabalhamos na 

formação é o programa Um olhar para o futuro, no qual 

trabalhamos com as crianças do quarto e quinto ano do 

ensino fundamental, ensinando para elas os princípios 

de cooperativismo, associativismo e os valores da 

família. Hoje, temos mais de dez mil crianças no Brasil 

em nossas unidades que são formadas pelo programa. E 

aqui no Espírito Santo temos quatro, cinco turmas: em 

Nova Venécia, Colatina, São Gabriel da Palha, 

Marilândia, onde também temos esse trabalho com as 

crianças, de formação.  

A cooperativa tem todos os produtos 

financeiros que os bancos oferecem, mas com a 

vantagem de ser cooperativa, podendo dar a eles 

condições de acessar as sobras e ter uma rentabilidade 

melhor.  

Um marco para o sistema, foi que a partir de 

2014 nós integramos, o sistema Cresol integra o 

FGCoop, onde conseguimos dar aos nossos associados a 

mesma garantia em relação aos depósitos que eles 

teriam em outras instituições financeiras.  

No ano de 2015 liberamos, de crédito rural em 

nosso Estado, nas unidades que operamos, o volume de 

7,4 milhões, apenas de crédito rural, e mais 13,4 

milhões de crédito comercial, cujo recurso é da própria 

movimentação financeira dos associados. Esses recursos 

são de microcrédito, são valores pequenos, e a média de 

carteira por mutuário está na casa de cinco mil e 

seiscentos reais.  

Vemos agora um pouquinho dos dados 

consolidados em 31 de dezembro, do Espírito Santo. 

Tínhamos, na data, um patrimônio líquido ajustado de 

seis milhões e setecentos mil reais, mais dois milhões e 

novecentos mil de depósito à vista, mais dez milhões e 

oitocentos mil reais de depósito a prazo; um saldo de 

carteira comercial de doze milhões; um saldo de 

repasses, de pronáficos, de investimentos de vinte 

milhões; sete mil, cento e vinte e cinco cooperados; e 

administrando um total de ativos de quarenta e quatro 

milhões.  

Além das cooperativas singulares, também 

temos as coligadas: a Cresol Seguros; a Cresoltec, que é 

uma cooperativa de tecnologia; o Infocos - programas 

de formação com que trabalhamos tanto com o quadro 

social quanto com os colaboradores e diretores -, que é 

realizado pelo instituto de formação; o Solcredi, que 

trabalha microcrédito; a Confesol, da qual somos 

parceiros, filiados à Unicafes; e também à Unicopas.  

Queremos encerrar com este nosso desejo: que 
a cooperativa é a certeza de que, caminhando, podemos 

ir mais longe e cada vez sermos mais fortes. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR MARCOS 

MANSUR - PSDB) - Ok. Mais alguém que está com 
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vocês vai fazer uso da palavra? (Pausa) 

Vamos ouvir ,então, a fala do Leomar, do 

Conselho Fiscal, representando a CPC de São Gabriel 

da Palha.  

Concedo a palavra ao Senhor Leomar Honorato 

Lírio. 

 

O SR. LEOMAR HONORATO LÍRIO - 

Bom-dia a todos e todas, na pessoa do Senhor Deputado 

Pastor Marcos Mansur e do Senhor Deputado Doutor 

Hércules. Saudamos todos os companheiros e 

companheiras que se desafiam a organizar esse 

campesinato Brasil afora, em especial aqui no Espírito 

Santo.  

Queremos trazer nosso respaldo, em nome dos 

camponeses e camponesas deste Estado, de fato a 

responsabilidade que é conduzir e ajudar a organizar as 

famílias camponesas, a agricultura familiar no Estado 

do Espírito Santo, que é um Estado agrícola, onde a 

agricultura familiar camponesa tem uma importância e 

uma responsabilidade muito grandes.  

Chamamos, às vezes, pequenos agricultores, 

mas lhes lembramos de que são responsáveis por setenta 

por cento ou mais dos alimentos consumidos pelo povo 

brasileiro. Então, não são pequenos, são grandes 

produtores com responsabilidade de produzir aquilo que 

é fundamental para a existência humana: alimento.  

 Senhores Deputados, diante da crise 

que temos enfrentado, principalmente nos últimos anos, 

com relação ao clima, à seca - que muitos chamam de 

estresse hídrico, mas é falta de água mesmo -, sabemos 

que a agricultura tem uma parcela de responsabilidade 

nisso, como também tem uma responsabilidade de 

reverter esse quadro. Essa reversão precisa ser assumida 

por todos os segmentos da sociedade, seja do campo ou 

da cidade, sejam as casas de leis, seja o Executivo, seja 

a sociedade civil.  

O cooperativismo, de fato, tem essa função. E 

nós, enquanto CPC, que buscamos esse processo de 

produzir sem agrotóxicos, preservando nossos 

mananciais, nossa terra, nosso ar e nossos alimentos, 

não queremos que as pessoas ingiram algo que fará mal 

e causará doenças. Defendemos e reafirmamos, de fato, 

a importância que é fortalecer e nos somar a essa luta 

que a Unicafes vem fazendo em torno do 

cooperativismo, em torno da resistência e da 

permanência das famílias no campo, como disse a 

companheira, com dignidade. Elas só ficarão no campo 

se tiverem dignidade e oportunidade. Isso refletirá 

também na qualidade de vida da cidade. Quando temos 

pessoas no campo com dignidade, com vida de 

qualidade e produzindo alimentos saudáveis, 

produzimos vida e saúde para quem está na cidade. Esse 

é nosso desejo, nossa luta e nossa persistência. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR MARCOS 

MANSUR - PSDB) - Muito bem. Concedo a palavra ao 

nobre Senhor Deputado Doutor Hércules, para que 
também faça seus comentários acerca dessas duas 

alvissareiras apresentações que tivemos aqui. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Muito bem. Parabenizo todos os cooperados. 

Cooperativa é o sistema mais justo, mais importante e 

mais sério de se trabalhar. Sou cooperado duas vezes: 

da Unimed Vitória e da Unicred, também Vitória.  

A cooperativa é um sistema de associação na 

qual os associados cooperados têm o máximo de zelo 

em representar suas cooperativas, mesmo porque são 

responsáveis pelo lucro, mas pelo prejuízo também. Se 

der lucro, fica conosco; mas se der prejuízo, tem que 

tirar do bolso. Não é igual ao governo e algumas 

atividades, empresas do Estado, em que se falta 

dinheiro, dão pedaladas. Dão pedaladas e o povo é que 

se lasca. O sistema de cooperativa não é assim. 

Perguntei a você sobre o microcrédito porque, 

no Bandes, o microcrédito tem um valor máximo de 

vinte mil reais. Não sei se na Cresol também tem um 

valor. Você falou que chegaria lá, mas não me lembro 

de ter chegado. 

 

A SR.ª IVONETE REBONATO JUNCA - A 

regra do microcrédito é a mesma aplicada ao Bandes e 

às demais instituições. Então, ela é de até quinze mil 

reais por CPF, por cada operação. Operamos o 

microcrédito pelas linhas, pelo repasse, mas também 

trabalhamos com créditos menores, com nossos 

recursos próprios. Uma parte provém da captação dos 

depósitos à vista, uma parte do capital social e uma 

parte dos depósitos a prazo, que os associados têm. 

Quando operamos esses créditos menores, esses 

microcréditos, mas fora do regramento nacional, 

podemos operar valores um pouquinho maiores. Nossa 

média, hoje, se pegarmos toda carteira que temos de 

recursos próprios e dividimos pelos mutuários, dá cinco 

mil e seiscentos reais. É relativamente pequeno. Mas 

quando operamos com a mesma fonte que o Bandes 

opera, operamos também com as mesmas regras, que é 

até os quinze, vinte mil reais. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Queria só fazer um comentário. Vi ali dois bancos 

particulares e vi o Banco do Brasil. Fiquei triste em ver 

ali os bancos particulares, porque não existe atividade 

mais nociva neste país do que banqueiro. Não se trata 

dos bancos que gostaria de ver, como a Caixa 

Econômica ao invés de ver ali bancos particulares. 

Porque o banco particular privilegia uma meia dúzia de 

banqueiros que roubam o nosso dinheiro, solapam nossa 

economia, concentram a economia só numa meia dúzia, 

pegam o nosso dinheiro a um preço baixíssimo e o 

emprestam a um preço violento, incapaz de o povo 

poder pagar. São agiotas oficiais que nenhum governo - 

militar, Lula, Dilma, Fernando Henrique, Itamar... 

Enfim, pegam nosso dinheiro, usam nosso dinheiro, 

emprestam-no caro e nos tratam mal, como se o nosso 

dinheiro fosse deles. Esse é o banco particular. 

 Parabenizo as cooperativas de crédito, todo tipo 

de cooperativa, porque, na verdade, a responsabilidade é 

do próprio cooperado. 

 Só quero fazer essa observação porque não 

gosto de banco particular. Inclusive, quando fui 

presidente da Constituinte Municipal, em Vila Velha, 

fiz constar na Lei Orgânica a proibição de presidentes 

de Câmara abrirem qualquer conta em bancos que não 

fossem os três bancos oficiais: Banestes, Banco do 
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Brasil e Caixa Econômica Federal. Sabe por quê? 

Porque alguns presidentes de Câmara apanhavam uma 

propina para botar o dinheiro da folha de pagamento na 

conta daquele banco particular, porque no banco oficial 

não tem esse negócio de propina, e nas cooperativas 

muito menos porque é uma associação muito mais séria 

que qualquer outra atividade. 

 Quero dar os parabéns a vocês e dizer da 

satisfação de estar aqui hoje com o Presidente e 

fundador desta Comissão Permanente, que nunca 

aconteceu nesta Assembleia e que está, naturalmente, 

recebendo vocês todos aqui de braços abertos. 

 Muito obrigado, Senhor Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR MARCOS 

MANSUR - PSDB) - Agradeço ao Senhor Deputado 

Doutor Hércules. 

Parece-me que o senhor José Izidoro quer 

também fazer algumas considerações. 

 

O SR. JOSÉ IZIDORO RODRIGUES - 

Senhor Deputado, quero mais uma vez agradecer, em 

nome desse cooperativismo que o Estado do Espírito 

Santo vem hoje desenvolvendo, tanto pela Unicafes 

quanto pela OCB, pois sabemos do desafio que é 

trabalhar o cooperativismo nesse modelo. Então, as 

palavras para expressar a gratidão por essa oportunidade 

tornam-se poucas, porque sabemos que não é sempre 

que encontramos um espaço onde podemos ter voz. 

Não nos cansaremos de agradecer e de dizer da 

importância desta Comissão para o cooperativismo no 

Estado do Espírito Santo. 

Fizemos aqui um pedido, se for da vontade 

desta Comissão, para que a Cresol volte em outro 

momento e com um tempo a mais para apresentar. Falei 

duas coisinhas na Comissão de Economia Solidária, 

uma atividade que aconteceu. Estamos um pouco sem 

entender por que o Estado aportou um milhão de reais 

para apoio a uma fundação para tratar do 

cooperativismo e, realmente, isso não chegou para esse 

modelo de cooperativismo, e os nossos desafios também 

são muito grandes no Estado para tocar isso. 

Estamos aguardando do Estado um 

posicionamento para também termos um apoio, mesmo 

que não seja desse tamanho, mas que sejamos também 

olhados como um projeto, porque precisamos do aporte 

do Estado para que isso seja, de fato, equilibrado e 

justo. E, também, fazemos outro pedido. Temos uma lei 

do cooperativismo em âmbito nacional que está com um 

deputado federal deste estado e, se possível, que esta 

Comissão criasse um momento específico para 

debatermos, porque já está há algum tempo na mão 

desse deputado federal e precisamos fazer com que essa 

legislação avance um pouco mais, que a lei do 

cooperativismo ande um pouco mais no nosso Brasil. E, 

talvez, esta Comissão possa ser um elo para darmos um 

passo nesse sentido. 

 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 
Vou fazer um convite aos senhores para, no dia 25, 

segunda-feira próxima, participarem de um seminário 

que estará sendo realizado sobre terceiro setor, 

economia solidária, microcrédito, empreendedorismo... 

Esse terceiro setor, que não se falava aqui e que criamos 

a partir da minha iniciativa, a Frente Parlamentar do 

Terceiro Setor. São todas as Ongs que estão nesse 

contexto. E também para estudar essa questão do 

microcrédito. Seria importante que as cooperativas 

participassem. Dia 25, segunda-feira, às 9h da manhã, 

no Grand Hall, ao lado da Emescan, anexo à Emescan. 

Faço esse convite e estarei lá também. 

 Quero também mandar um recado para São 

Gabriel da Palha: nós estamos lutando - a Comissão de 

Saúde, todos os deputados - para a reabertura do 

Hospital Santa Rita, em São Gabriel da Palha. Fizemos 

a audiência pública lá, estamos fazendo incursões no 

sentido de reabrir aquele hospital, porque não é possível 

um hospital daquele continuar fechado. É o recado que 

queria dar para São Gabriel da Palha e fazer esse 

convite. Obrigado, senhor presidente. 

 

 O SR. JOSÉ IZIDORO RODRIGUES - 
Deixar o convite para, dia 27 de junho, a assembleia 

geral de prestação de contas, quando estaremos 

recebendo os delegados das cooperativas do Estado. E 

esta Comissão já está convidada. Você e os membros da 

Comissão de Cooperativismo, que representa esse 

segmento dentro da Assembleia. Então, fica o convite. 

Mas, posteriormente, faremos o encaminharemos por 

escrito. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (PASTOR MARCOS 
MANSUR - PSDB) - Perfeito. Agradecemos. Então, 

dia 27 de junho, uma segunda-feira. Não é isso? Qual o 

horário? 

 

 O SR. JOSÉ IZIDORO RODRIGUES - Está 

marcado para acontecer às nove horas, na sede da 

Fetaes. 

 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Terei que estar em Cachoeiro, porque é festa da nossa 

cidade. Apesar de que, hoje, tenho que sair correndo 

porque o rei está em Cachoeiro. É aniversário dele hoje 

lá. Então, não vou poder ir, mas ele vai. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (PASTOR MARCOS 

MANSUR - PSDB) - Eu te represento no jantar com 

ele. Depois do show tem o jantar. 

 Quero agradecer a cada um de vocês da 

Unicafes. Acho que vocês apenas confirmaram aqui o 

objetivo principal de vocês, talvez a missão maior da 

Unicafes, que é exatamente popularizar o 

cooperativismo, atender realmente às bases. A proposta 

é muito clara, fica muito clara quando vocês fazem a 

apresentação de qual é o público alvo de vocês e qual o 

público beneficiado. Realmente são as famílias de 

agricultores, agricultura familiar, o crédito pequeno, 

micro, mas para aquele que realmente precisa dele... É 

pequeno, talvez, para uma outra parcela; mas quem está 

lá no campo é que sabe a importância disso aí. Quando 
ele coloca ali o PAA, o Pnae, e já temos discutido isso 

aqui, já temos nos colocado à disposição de vocês para 

discutir e divulgar ainda mais isso.  

 Ficamos muito felizes em saber que tem uma 

organização, como disse o Senhor Deputado Doutor 
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Hércules, que vai completamente no sentido diferente 

do viés das grandes corporações, dos grandes bancos, 

das grandes instituições. Então, Senhor Deputado 

Doutor Hércules, está aqui a comprovação de um 

trabalho com provas cabais, relatórios e dados 

mostrando os números para onde vocês estão 

direcionando, para quem estão sendo direcionados esses 

recursos. Muito bacana vocês apresentarem esse 

trabalho. 

Volto ao que falei no início: não é fácil. 

Sabemos dos entraves, dos desafios, das dificuldades.  

Talvez se for para trabalhar numa linha de crédito para 

outro segmento, para outro público teríamos facilidade 

maior, menos problema. Mas vocês estão trabalhando 

para um segmento que sustenta a economia. Com sol, 

com chuva, com crise, sem crise é essa turma que toca a 

nossa economia. É essa comida que está na mesa da 

nossa população, é essa produção que está na escola, é 

essa produção que movimenta a nossa sobrevivência.  

Portanto, parabéns pelo trabalho de vocês.  

  Senhores Izidoro, Eugênio, Ivonete, todos 

vocês, é o que sempre tenho dito, somos um elo nessa 

corrente aí. Podem contar conosco. Temos algumas 

brigas aqui, algumas demandas temos comprado quando 

temos que ir ao governo fazer com que os setores do 

governo se pronuncie de forma mais - vamos dizer - 

favorável ao segmento cooperativista. Temos feito isso. 

A Comissão é para vocês mesmo. Ela está aqui para 

fazer exatamente ou, pelo menos, tentar fazer o 

destravamento daquilo, principalmente, que é político. 

Queremos abrir a Comissão também para vocês. É 

muito importante o que vou falar, para vocês 

apresentarem sugestões, até alguns projetos de leis para 

a Casa, para o Estado fazer uma avaliação da nossa 

constituição, o que precisa ser mudado, para podermos 

cumprir a função desta Comissão, que é exatamente 

fazer uma facilitação política, criar políticas 

cooperativistas, no bom sentido, que venham atender 

aos anseios principalmente dos pequenos, das famílias 

que movem de fato e de verdade a nossa economia. 

Para terminar, o Izidoro trouxe duas coisas 

importantes, Senhor Deputado Doutor Hércules. 

Primeiro, para trazer a Cresol outra vez. Acho que 

deveríamos deliberar para conhecer mais 

profundamente. 

Como vota o Senhor Deputado? 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - A 

favor. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR MARCOS 

MANSUR - PSDB) - Aprovado. 

Então, já está convidado.  Solicito à assessoria 

da Comissão para agendar o dia para a volta da Cresol. 

Já está combinado. É só mesmo ver a agenda, a data da 

Comissão. 

Ele falou também sobre a lei nacional do 

cooperativismo. Está com qual deputado, Izidoro?   
 

O SR. JOSÉ IZIDORO RODRIGUES - Está 

com o Deputado Federal Lelo Coimbra. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR MARCOS 

MANSUR - PSDB) - Então, poderíamos também 

deliberar para a nossa Comissão fazer contato com o 

Deputado Lelo Coimbra para ver se S. Ex.ª se 

disponibiliza a estar conosco aqui, para fazer quem sabe 

até uma audiência pública, fazer um trabalho nesse 

sentido para participar em conjunto com a Comissão 

para tratar desse assunto. Teremos o maior prazer, no 

dia que marcar a votação, de fazer uma caravana para 

irmos a Brasília. Temos ido algumas vezes nas 

instâncias lá, temos ido ao Congresso. Estava tudo meio 

parado lá também por conta desse episódio do 

impeachment e tal. Agora, acho que algumas pautas, 

algumas agendas terão que começar a andar.  

Gostaria de saber como vota o Senhor 

Deputado Doutor Hércules com relação ao chamamento 

do Senhor Deputado Lelo Coimbra para fazermos uma 

reunião conjunta. 

  

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 
Voto a favor.  

Em caso de irmos a Brasília, veremos os 

produtos das cooperativas e da agricultura familiar, 

desde que não levemos pão com salame, porque dará 

problema. 

  

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR MARCOS 

MANSUR - PSDB) - Também voto favorável.  

Aprovado.  

Estão deliberadas e acatadas as duas propostas. 

É só questão de agendar. A Comissão trabalhará nisso e 

os comunicará. 

 

O SR. JOSÉ IZIDORO RODRIGUES - 

Ficamos muito felizes.  

 

O SR. PRESIDENTE - (PASTOR MARCOS 

MANSUR - PSDB) - Agradeço a presença de todos.  

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 

reunião e convoco os Senhores Deputados para a 

próxima, à hora regimental.  

Está encerrada a reunião. 

  

Encerra-se a reunião às 12h16min. 

 

_____________________________________________ 

 

COMISSÃO DE SAÚDE E 

SANEAMENTO. SEGUNDA REUNIÃO 

ORDINÁRIA, DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 23 

DE FEVEREIRO DE 2016. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Havendo número legal, 

invocando a proteção de Deus declaro abertos os 

trabalhos desta Comissão.  

Quero registrar, com satisfação, mais uma vez, 

a presença do meu colega, Senhor Deputado Hudson 

Leal, componente da nossa Comissão. 

Convido também para fazer parte da Mesa o 

Daniel Francisco da Silva, presidente do Sindicato dos 

Motoristas de Ambulância do Espírito Santo, e também 
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a Andressa Barcellos de Oliveira, presidenta do 

Sindicato dos Enfermeiros do Espírito Santo. Por 

gentileza, podem entrar. 

Convido o senhor secretário a proceder à leitura 

da ata da primeira reunião ordinária, realizada em 16 de 

fevereiro de 2016. (Pausa)  

 

(O senhor secretário procede à leitura da ata) 
 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES - PMDB) - Em discussão a ata. (Pausa) 

Encerrada. 

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados? 

  
O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) - Pela 

aprovação.  

 

 O SR. HUDSON LEAL - (PRP) - Pela 

aprovação.  

  

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Ata aprovada como lida. 

Quero registrar, com satisfação, mais uma vez e 

sempre, a presença da Wania Reis Riani Britto, chefe de 

gabinete da Senhora Deputada Eliana Dadalto, que vem 

representar S. Ex.ª. 

Solicito ao senhor secretário que proceda à 

leitura do Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 

Ofício n.º 116/2016, do Secretário de Estado de 

Saneamento, Desenvolvimento Urbano e Habitação, 

senhor João Carlos Coser, informando que o Governo 

do Estado do Espírito Santo, por meio desta Secretaria, 

celebrou no mês de dezembro de 2015, convênios com 

municípios do Estado, conforme relatório em anexo; 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES - PMDB) - Ciente. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

Ofício n.º 078/2016 SESA/GS, do Secretário de Estado 

da Saúde, senhor Ricardo de Oliveira, em resposta ao 

Ofício CSS n.º 0180/2016, no qual a Comissão de 

Saúde solicita atenção para o caso da senhora Vilmaria 

Soares Batista, que se encontrava internada no Hospital 

Estadual de Urgência e Emergência - Heue, e informa 

que a referida paciente foi transferida no dia 

27/01/2016, às 21h11m, para o Hospital Universitário 

Cassiano Antônio de Moraes - Hucam. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Ciente. 

O Senhor Deputado Hudson Leal quer fazer 

algum comentário? 

O SR. HUDSON LEAL - (PRP) - É sobre 

esse ofício. Gostaria de saber do que se trata esse ofício. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - V. Ex.ª receberá a cópia. 

 

O SR. HUDSON LEAL - (PRP) - Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES - PMDB) -  Continua a leitura do 

Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

Ofício Circular/Cipe Rio Doce n.º 05/2016, da 

Coordenadora da Cipe Rio Doce, Senhora Deputada 

Luzia Toledo, convidando para participar da reunião 

que será realizada no dia 24 de fevereiro de 2016, às 

14h, na Sala de Reuniões da Presidência da Assembleia  

Legislativa, com as  presenças do Superintendente 

Estadual e do Diretor de Saúde Ambiental da Funasa, 

oportunidade em que apresentarão os relatórios de 

atuação da Funasa no desastre do rompimento da 

barragem de Mariana. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Ciente. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

 O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

Ofício circular n.º 32/2016, do presidente da Unale, 

Senhor Deputado Sandro Locutor, comunicando que a 

Secretaria Especial da Saúde da Unale, em parceria e 

com apoio da Assembleia Legislativa do Estado do 

Ceará, estará realizando no dia 10 de março, no 

auditório do edifício Deputado José Euclides Ferreira 

Gomes, Universidade do Parlamento Cearense, o 

seminário cujo tema é: Responsabilidade dos Entes 

Federados e Pactuação. 

  

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES - PMDB) - Ciente. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

 O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

Ofício n.º 007/2016, da presidente da Apasod - 

Associação de Pais e Amigos dos Surdos e Outras 

Deficiências - senhora Antônia Lourdilene dos Santos 

Mozer, convidando o presidente da Comissão de Saúde 

para participar da reunião que será realizada no dia 25 

de fevereiro, quinta-feira, às 11h30min, no gabinete do 

secretário estadual de Saúde, senhor Ricardo de 

Oliveira, com a presença do procurador de justiça Cleto 

Vinícius Vieira Pedrollo, dirigente do Caps/MP, para 

discutir sobre a redução do valor da diária TFD - 

Tratamento Fora de Domicílio. 
  

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Reforço esse convite ao 

Senhor Deputado Almir Vieira e ao Senhor Deputado 

Hudson Leal sobre essa reunião com o secretário de 
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Saúde. Na verdade, um dos assuntos a serem discutidos 

é o valor muito pequeno das diárias de tratamento fora 

do domicílio. Então, seria importante que a Comissão 

fosse porque doutor Cleto, promotor que hoje ficou no 

lugar do doutor José Adalberto Dazzi, que olhava essa 

questão da saúde. Então, reforço o convite para dia 25 

de fevereiro, numa quinta-feira, às 11h30min, no 

Gabinete do secretário Ricardo de Oliveira.  

  

 O SR. HUDSON LEAL - (PRP) - V. Ex.ª sabe 

o valor dessa diária atualmente? 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Não tenho essa informação no 

momento, mas a reclamação da Lourdilene é que é 

muito baixa e não dá para cobrir... Acho que são setenta 

e poucos reais, se não me falha a memória, mas não dá 

para cobrir a despesa diária de uma pessoa fora do 

domicílio.  

 

 O SR. HUDSON LEAL - (PRP) - 

Infelizmente não poderei estar porque tenho um 

compromisso já pré-agendado nesta data, lá em Guaçuí, 

um compromisso partidário. Mas, já deixo minha 

concordância com ela. Por esse valor... Se soubéssemos 

o valor, Senhor Presidente Doutor Hércules, setenta 

reais nem aqui em Vitória dá para você fazer nada em 

um dia acompanhando uma criança. Imagina em outro 

estado da federação como São Paulo, Rio de Janeiro, 

que o custo de vida é muito mais alto. A pessoa já está 

fragilizada pela doença de um filho ou de outro 

acompanhante e não ter o que comer é muito 

complicado. Acho que é um valor muito pequeno, um 

custo muito pequeno para você ter essa diminuição.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Obrigado, Senhor Deputado 

Hudson Leal.  

 Continua a leitura do Expediente. 

 

 O SR. SECRETÁRIO lê: 

  

 PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

  

Projeto de Lei n.º 334/2015 - Análise de Mérito 
Autor: Deputado Euclério Sampaio 

Ementa: Altera a redação do art. 3º da Lei n.º 

7.737/2004 referente á meia-entrada para doadores em 

locais públicos de entretenimento. 

 

Projeto de Lei n.º 2012/2015 - Análise de Mérito 

Autor: Deputado Bruno Lamas 

Ementa: Isenta o doador de medula óssea, devidamente 

cadastrado, do pagamento de taxa de inscrição nos 

concursos públicos realizados no estado do Espírito 

Santo, conforme especifica. 

 

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 - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Passamos à Ordem do Dia.  

Projeto de Lei n.º 42/2015, cujo autor é o 

Senhor Deputado Gilsinho Lopes, que dispõe sobre a 

presença obrigatória do corretor de seguro ou de 

representante legal em todos os estabelecimentos que 

comercializam seguros.  

Peço ao Senhor Deputado Almir Vieira, por 

gentileza, para fazer o relatório desse projeto.  

 

O SR. ALMIR VIEIRA - (ALMIR VIEIRA - 
PRP) - Bom dia a todos. Cumprimento o presidente da 

Comissão, Senhor Deputado Doutor Hércules, o Senhor 

Deputado Hudson Leal, os servidores desta Casa e 

todos os presentes.  

Trata-se do Projeto de Lei n.º 42/2015, de 

autoria do Senhor Deputado Gilsinho Lopes, que dispõe 

sobre a presença obrigatória do corretor de seguros ou 

de representante legal em todos os estabelecimentos que 

comercializam seguros no estado do Espírito Santo.   

Diante do exposto e com espeque à redação do 

art. 92, inciso II do Regimento Interno desta respeitável 

Casa de Leis, opino no sentido de ser conveniente a 

aprovação do Projeto de Lei n.º 42/2015, de autoria do 

Deputado Gilsinho Lopes, o que nos leva a sugerir aos 

demais membros desta Comissão o seguinte parecer: A 
Comissão de Saúde e Saneamento é pela aprovação do 

Projeto de Lei n.º 42/2015, de autoria do Deputado 

Estadual Gilsinho Lopes. 
 Este é o parecer. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES - PMDB) - Em discussão. (Pausa) 

 
 O SR. HUDSON LEAL - (PRP) - Senhor 

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

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Hudson Leal. 

 

 O SR. HUDSON LEAL - (PRP) - Senhor 

Deputado Almir Vieira, só gostaria de saber se esse 

seguro é especificado, qualquer tipo de seguro, porque 

podemos ter seguro de automóveis, seguro saúde. 

Sabemos que é uma dificuldade aparecer seguradora de 

saúde, porque normalmente são planos de saúde. Só 

gostaria de saber se tem esse adendo, porque, às vezes, 

vai fazer seguro de uma residência, e você ter uma 

pessoa ali... 

 Não estou entendendo o mérito para a saúde. É 

específico para a saúde isso aí? Se esta Casa passou 

para V. Ex.ª analisar, seria obrigatoriamente saúde. V. 

Ex.ª tem alguma coisa para informar? 

 
 O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) - Tenho sim. 

O projeto de lei, que dispõe sobre a presença obrigatória 

do corretor de seguros ou de seu representante legal em 

todos os estabelecimentos que comercializam seguros 

no estado do Espírito Santo, em seu art. 1.º, diz: 
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Art. 1º - Fica assegurado ao consumidor, na 
oportunidade de aquisição de qualquer tipo de seguro, 

de todos os ramos ou vida, previdência privada e saúde, 
a assistência de corretor de seguros devidamente 

habilitado ou de seu representante legal. 

 
 Espero ter sanado a sua dúvida.  

 

 O SR. HUDSON LEAL - (PRP) - Sim.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES - PMDB) - Continua em discussão. 

(Pausa) 

 Encerrada.  

 Em votação.  

 Como votam os Senhores Deputados? 

 

 O SR. HUDSON LEAL - (PRP) - Com o 

relator. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Acompanho. 

 Aprovado. 

 O próximo é o Projeto de Lei n.º 354/2015, de 

autoria do Senhor Deputado Bruno Lamas, institui o 

Dia Estadual de Conscientização da Importância da 

Doação de Medula Óssea. 

 Continua com a palavra o Senhor Deputado 

Almir Vieira, para relatar. 

 

 O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) - Trata-se do 

Projeto de Lei n.º 354/2015, de autoria do Deputado 

Bruno Lamas, que institui o Dia Estadual da 

Conscientização da Importância da Doação de Medula 

Óssea.  

 Diante do exposto e com espeque à redação do 

art. 92, inciso II do Regimento Interno desta respeitável 

Casa de Leis, opino no sentido de ser conveniente a 

aprovação do Projeto de Lei 354/2015, de autoria do 

Deputado Estadual Bruno Lamas, o que nos leva a 

sugerir aos demais membros desta Comissão o seguinte: 

A Comissão de Saúde e Saneamento é pela aprovação 
do Projeto de Lei n.º 354/2015, de autoria do Deputado 

Estadual Bruno Lamas. 

 Este é o parecer. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Em discussão. (Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação. 

 Como votam os Senhores Deputados? 

 

 O SR. HUDSON LEAL - (PRP) - Com o 

relator. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Acompanho. 

 Aprovado.  
 O próximo é o Projeto de Lei n.º 251/2015, de 

autoria do Senhor Deputado Hudson Leal, que 

estabelece a obrigatoriedade de academias, clubes 

desportivos e demais estabelecimentos de práticas 

desportivas a disponibilizarem profissionais de 

Educação Física qualificados para o atendimento de 

emergência no âmbito do estado.  

 Continua com a palavra o Senhor Deputado 

Almir Vieira, para relatar o projeto de autoria do Senhor 

Deputado Hudson Leal. 

 

 O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) - O Projeto 

de Lei n.º 251/2015, de autoria do Senhor Deputado 

Hudson Leal, estabelece a obrigatoriedade de 

academias, clubes desportivos e demais 

estabelecimentos de práticas desportivas a 

disponibilizarem profissionais de Educação Física 

qualificados para o atendimento de emergência no 

âmbito do estado do Espírito Santo.  

 Este projeto de lei já teve aprovação pela 

Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de 

Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos, as quais 

deram parecer favorável. Diante desse exposto, e com 

espectro na redação do art. 92, inciso II do Regimento 

Interno desta respeitável Casa de Leis, opino no sentido 

de ser conveniente a aprovação do Projeto de Lei n.º 

251/2015, de autoria do Deputado Hudson Leal, com 

adoção das emendas apresentadas pela Comissão de 

Constituição e Justiça.  

O que nos leva a sugerir aos demais membros 

desta comissão o seguinte: a Comissão de Saúde e 

Saneamento é pela aprovação do Projeto de Lei n.º 

251/2015, com adoção das emendas apresentadas pela 

Comissão de Constituição e Justiça.  Este é o 

parecer. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES - PMDB) - Em discussão o parecer. 

(Pausa)  

Concedo a palavra ao autor. 

 

O SR. HUDSON LEAL - (PRP) - Este é o 

início, no Estado do Espírito Santo... É sabido que 

muitas pessoas, na prática de atividade física em 

academias, por qualquer motivo isso pode acontecer na 

academia, na escola ou no trabalho. Mas em uma 

academia é muito comum acontecer. No ano passado 

fiquei sabendo de dois casos em academias em Vitória: 

pessoas em idade acima de quarenta e cinco, cinquenta 

anos tiveram parada cardíaca dentro do estabelecimento 

de atividade física.  

Esta comissão é composta por médicos e 

pessoas ligadas à saúde, que entendem disso e sabem 

que o primeiro atendimento é muito importante. 

Sabemos que podemos treinar qualquer profissional - 

não precisa ser somente da área de saúde, pode ser da 

engenharia, da educação - para saber o procedimento no 

caso de uma parada cardíaca. Fazer um curso de 

primeiro atendimento de urgência e emergência. O 

profissional de educação física é habilitado. Conforme o 

projeto quem daria esse curso seria o próprio Conselho 

Regional de Educação Física. Isso é muito importante. 

Conhecemos muitas pessoas que tiveram o primeiro 
atendimento bem-feito, a animação com massagem 

cardíaca externa e respiração boca-a-boca, que estão 

hoje sem sequelas e exercendo suas atividades.  

Acho isso de suma importância. Coloquei só 

locais de atividades desportivas, mas acho que depois 
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isso pode ser estendido a escolas e onde houver grandes 

aglomerações.  

Agradeço, Deputado Almir Vieira, sua 

sensibilidade e aprovação. Acho muito justo isso no 

estado do Espírito Santo. E o custo de treinar um 

profissional de educação física para isso é muito baixo. 

Uma vida salva não paga o custo de um curso desses, é 

um custo baixo que o Conselho Regional já se propôs a 

fazer. Foi conversado com a presidente do Conselho 

Regional, ela acha isso muito viável de se fazer. 

Obrigado, mais uma vez, Deputado Almir Vieira.  

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Parabéns pela preocupação de 

V. Ex.ª, que é inclusive especialista em primeiros 

socorros, é anestesista de profissão. Anestesiologista, 

certo? De especialidades. Parabenizo V. Ex.ª.  

Continua em discussão o parecer. (Pausa) 

Encerrada.  

Em votação.  

O deputado já relatou pela aprovação. E o 

autor, naturalmente, vota a favor. 

  

O SR. HUDSON LEAL - (PRP) - Sim. 

  

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - A presidência acompanha o 

voto do relator. 

Aprovado o parecer. 

Os Projetos de Lei n.
os 

426/2015 e 408/2015 

são de minha autoria. Então, de acordo com o 

Regimento Interno, não posso presidir a reunião da 

comissão. No caso, estando regimentalmente impedido 

de presidir a votação por ser autor do projeto, passo a 

presidência dos trabalhos ao Deputado Almir Vieira, 

vice-presidente, para que S. Ex.ª dê continuidade ao 

processo de votação. (Pausa) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ALMIR VIEIRA - 

PRP) - O próximo projeto é de autoria do Deputado 

Doutor Hércules, do qual eu seria o relator, mas em 

decorrência de momentaneamente estar presidindo esta 

comissão, coisa bastante difícil, pois acredito que o 

Deputado Doutor Hércules seja insubstituível, mas 

fazemos aquilo que podemos, solicito ao Deputado 

Hudson Leal que faça a relatoria. 

 

 O SR. HUDSON LEAL - (PRP) - Trata-se do 

Projeto de Lei n.º 426/2015, de autoria do Deputado 

Doutor Hércules, que institui o Dia Estadual de 

Conscientização sobre Doenças Raras. Diante do que 

foi lido no projeto, que já conheço, opino no sentido de 

ser conveniente a sua aprovação. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ALMIR VIEIRA - 

PRP) - Em discussão o parecer. (Pausa)  

 

O SR. HUDSON LEAL - (PRP) - Senhor 

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

 

O SR. PRESIDENTE - (ALMIR VIEIRA - 
PRP) - Concedo a palavra ao Deputado Hudson Leal. 

 

O SR. HUDSON LEAL - (PRP) - Bem breve, 

existem certas patologias. Por exemplo, isso é só 

conscientização. O Governo paga muito caro quando 

deixa de fazer, por exemplo, o Teste do Pezinho. São 

cinco doenças raras, Deputado Doutor Hércules, e hoje 

é comum se fazer. Por um custo de aproximadamente 

mais dez ou quinze reais existe o Teste do Pezinho 

Ampliado. O Deputado Doutor Hércules sabe muito 

bem disso. As pessoas que têm plano de saúde e podem 

pagar uma diferença são beneficiadas por esse Teste do 

Pezinho Ampliado. São doenças raras, Deputado Doutor 

Hércules, como erros inatos do metabolismo, que se não 

tratados, às vezes, o diagnóstico precoce é muito 

importante. Às vezes você tem que acrescentar algum 

tipo de alimentação ou retirar. Muitos desses pacientes, 

por não saberem ou fazerem diagnostico tardio, ficarão 

sequelados. Diante disso, Deputado Doutor Hércules, o 

custo para o Estado será muito mais caro. 

Temos que trabalhar na Comissão de Saúde. 

Sabemos que o Governo do Estado está cortando custos, 

mas investir no Teste do Pezinho Ampliado no 

momento do nascimento da criança o custo no futuro 

será muito mais barato. Parabenizo sua indicação da 

Semana, mas temos que trabalhar. Não podemos propor 

lei que gere custo ao Executivo, mas a Sesa, por meio 

do nosso secretário de Saúde, tinha que se sensibilizar e 

tentar fazer com que o Espírito Santo mais uma vez saia 

na frente, colocando para todos os pacientes da rede 

pública o Teste do Pezinho Ampliado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ALMIR VIEIRA - 

PRP) - Continua em discussão o parecer. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 
Pela aprovação.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ALMIR VIEIRA - 

PRP) - O Deputado Hudson Leal foi o relator do 

projeto opinando pela aprovação. Eu acompanho. 

Aprovado o parecer. 

Projeto de Lei n.º 408/2015, também de autoria 

do Deputado Doutor Hércules, que institui a Semana 

Estadual da Esclerodermia. Solicito ao Deputado 

Hudson Leal que faça o relatório. 

 

O SR. HUDSON LEAL - (PRP) - Trata-se no 

Projeto de Lei n.º 408/2015, de autoria do Deputado 

Doutor Hércules, que institui a Semana Estadual da 

Esclerodermia. Opino no sentido de ser favorável à sua 

aprovação e solicito a todos os membros desta comissão 

que votem favorável ao parecer. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ALMIR VIEIRA - 
PRP) - Em discussão o parecer. (Pausa)  

 

O SR. HUDSON LEAL - (PRP) - Senhor 
Presidente, pela ordem! A esclerodermia não é uma 

doença rara, mas é uma doença também incomum. É 

uma doença que afeta o tecido conjuntivo e que leva as 

pessoas a várias deformidades, em vários órgãos. 

 Estamos instituindo aqui a Semana de 

Conscientização, isso é muito importante, mas também 
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não deixo de cobrar dos órgãos públicos o atendimento 

desse tipo de paciente. Não temos na rede estadual, nem 

municipal e nem federal, pessoas para tratar, são poucos 

os especialistas que sabem dar o diagnóstico precoce, 

evitando as pessoas de terem lesões. Isso é uma doença 

do tecido conjuntivo, que tem em todo organismo, com 

sequelas em vários órgãos. É uma doença mais comum 

em pessoas já de meia idade, não é em jovens. 

 É importante a Semana de Conscientização, 

mas também, coloco que é importante pessoas para 

saberem conduzir esse tipo de patologia. 

  

 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 
Muito obrigado, Doutor Hudson, queria lembrar 

também, pois V. Ex.ª falou tecido conjuntivo. Para as 

pessoas que não são da área, não sabem que é a nossa 

pele. O maior órgão que temos é a pele, que reveste 

todo nosso corpo humano. Essa doença dá uma 

deformidade espantosa na pessoa, muda até as feições, 

as características, enfim, é uma doença terrível. 

 Há pouco tempo, no mês de fevereiro mesmo, 

um jornal fez uma crítica a nós, deputados, por criarmos 

algumas leis que acham que não funciona. Funciona 

sim, isso é preconceito de alguns jornalistas que não 

têm sensibilidade de saber que quando criamos esse tipo 

de dia é para nos lembrarmos de ter cuidado com essas 

doenças, como o dia que a Afecc e  as mulheres fazem e 

muito bem feito com o Outubro Rosa. Que beleza, isso 

lembra às mulheres em fazer o rastreamento do câncer 

de mama. Assim como fazemos aqui, tomo a frente todo 

ano, o Novembro Azul, que é para lembrar aos homens 

da importância da prevenção do câncer de próstata. E 

outros movimentos que fazemos. Agora com o câncer 

infantil, com a Acacci, o Setembro Dourado, que foi 

estabelecido por uma indicação nossa também.  

 Então isso chama a atenção, isso é prevenção. 

Infelizmente, nós brasileiros não temos cultura 

preventiva; só curamos as doenças. Temos que evitar a 

doença como o Canadá faz. O Canadá quando foi 

instituído o PSF, o Programa de Saúde da Família, ao 

invés de construir mais hospitais, foram desativando 

leitos, porque a pessoa que se previne não fica doente. 

 Na verdade essa é a nossa preocupação quando 

fazemos esse tipo de lei. 

 

 O SR. HUDSON LEAL - (PRP) - Senhor 

Deputado Doutor Hércules, sei do seu trabalho. Desde 

quando eu era menino lá em São Torquato, o Senhor já 

atuava como político em Vila Velha falando sobre o 

contra o câncer de mama, e isso não existia naquela 

época, Doutor Hércules. O Senhor era solitário falando 

sobre câncer de mama, falando como vereador em Vila 

Velha, que bem me recordo. Hoje, o Governo Federal, o 

Governo Estadual, cientes dessa preocupação de custo, 

de mutilação, de óbitos, de sequelas, o câncer de mama 

e o câncer de próstata, com projetos, com recursos 

financeiros, viram que isso é importante. 

 Acho que chegará o dia, Doutor Hércules, que 
tudo isso que V. Ex.ª coloca aqui, que deixamos passar - 

sua sensibilidade é muito grande para isso - daqui a 

algum tempo o Governo Federal poderá se sensibilizar 

com isso. Começará aqui no Estado do Espírito Santo e 

será estendido para outros estados da Federação e para o 

Governo Federal também. 

 Então, sua luta lá atrás de prevenção de câncer 

de mama, hoje virou uma realidade. Por ser sua 

especialidade, ginecologia, naquela época não tinha 

mastologista. 

 Não é porque a imprensa está querendo vender 

jornal, nada contra, é a função deles, cada um tem sua 

função, não é por causa disso que temos de nos 

intimidar e deixar de nos preocupar com isso. E quando 

uma família tem um problema desses, você vai ver 

como que a família sofre. 

 E a partir dessa Semana de Conscientização, 

lógico que na semana aparecerão pessoas e quem sabe 

sensibiliza um gestor público municipal, estadual e 

federal para que esta coisa aumente. 

Só tenho que dar os parabéns por essa 

lembrança. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 
Muito obrigado, Senhor Deputado Hudson Leal. 

Lembramos também que um domingo por mês 

eu ia à escola do Xuri atender as pessoas. Quando tinha 

mais tempo. Uma vez por mês no Córrego Sete e assim 

por diante. Uma escola com condições mínimas 

possíveis. Fizemos isso há mais de trinta anos. Essa 

conscientização é importante. 

Gostaria de lembrar a todos, principalmente às 

pessoas de casa, para fazerem uma visita à Acacci para 

ver o trabalho maravilhoso daqueles voluntários. Falo 

com frequência. Fui lá e fiquei apaixonado a primeira 

vez. Nunca mais deixei de ir e de destinar recurso 

também, 

Chegou uma mãe do interior com uma criança 

de cinco, seis anos com câncer. A pior coisa da vida 

para uma família é uma criança com câncer, 

desestrutura a família inteira.  A mãe está segurando a 

criança pela mão, já passou pelo Hospital Infantil e 

outra criança de cinco, seis meses, agarrada no peito 

mamando.  

A Acacci acolhe essa mãe, essa criança doente 

e também o neném. Tem o bercinho para o neném, tem 

a cama para o paciente e para a mãe também. É um 

trabalho maravilhoso! É o Terceiro Setor que pouca 

gente conhece. Auxilia o Poder Público. Não podemos 

deixar tudo por conta do Poder Público. Por isso temos 

que tirar o chapéu para essas ONGs. Temos que tirar o 

chapéu para os institutos Braille, Expenha, Pestalozzi, 

Apaes. 

Em Vila Velha temos a União dos Cegos, 

Unicep, Senhor Deputado Hudson Leal, em 

Guadalajara. Elas auxiliam muito o Poder Público a 

diminuir o sofrimento da população. 

Lembro de que esses dias, essa semana que 

criamos é com intenção de alertar à população para a 

prevenção e não tratar a doença.  

 

O SR. HUDSON LEAL - (PRP) - Havia uns 

jovens nesta reunião do Instituto Gênesis que acabaram 
de sair da reunião, também são do Terceiro Setor. 

Pegam esses jovens em situação de risco nas 

comunidades de Vitória e Vila Velha para estagiar, 

conhecer e tornarem-se cidadãos. Então, só lembrando, 

a Senhora Elisa, presidente do Instituto Gênesis. Dou os 
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parabéns aos alunos do Instituto Gênesis que assistiam a 

reunião e foram para outro setor da Assembleia 

Legislativa. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ALMIR VIEIRA - 

PRP) - Senhor Deputado Doutor Hércules, nós que 

estamos na vida pública, aqueles que fazem, que 

produzem, geralmente acontece isto: na maioria das 

vezes são criticados por pessoas que não têm sequer 

conhecimento daquilo que está falando. 

Parabéns pelo trabalho de V. Ex.ª. Estaremos 

sempre recebendo críticas porque somos políticos e 

estamos a serviço de uma população. Mas não podemos 

nos deixar abater por isso, já que decidimos entrar na 

vida pública. Mais uma vez parabenizo V. Ex.ª. Procuro 

sempre me espelhar na pessoa de V. Ex.ª como 

deputado altamente comprometido com o seu mandato e 

com a população. Fica o nosso registro. 

Encerrada a discussão. 

Em votação. 

Como votam os Senhores Deputados? 

 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Como autor, voto a favor. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ALMIR VIEIRA - 

PRP) - O Senhor Deputado Hudson Leal já fez o seu 

relato favorável à aprovação do projeto. 

 Este deputado também acompanha. 

 O projeto é aprovado à unanimidade. 

 Devolvo a presidência ao Senhor Deputado 

Doutor Hércules. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Obrigado, Senhor Deputado 

Almir Vieira, nosso vice-presidente. 

Agradeço as palavras imerecidas, mas, na 

verdade, gostaria de me espelhar muito no Senhor 

Deputado Almir Vieira pela gestão que S. Ex.ª fez 

muitos anos. Transformou o Hospital da Associação, 

que naquela época estava fechando e que tinha um 

deficit mensal de cerca de cento e oitenta mil reais, que 

passou naturalmente a ter superavit. Então, Senhor 

Deputado Almir Vieira, muito obrigado.  

Quero lembrar à Andressa e ao Daniel que 

teremos bastante tempo depois porque não haverá a 

reunião da outra comissão, então, temos a manhã inteira 

aqui por conta de vocês!  

Lembramos da audiência pública em conjunto, 

dia 1.º de março, terça-feira, às 9 h, no auditório 

Augusto Ruschi, sobre as cooperativas, em conjunto 

com a Comissão de Saúde.  

Dia oito de março, receberemos também nosso 

querido Adauto Vieira de Almeida, Presidente da 

Associação Pró-Vidas Transplantes e Hepatites, que 

fará uma explanação sobre o cronograma dos eventos de 

testagens e aconselhamentos sobre hepatites para a 

população em praças públicas dos municípios. 
Lembro, também, que dia onze de março, 

sexta-feira, teremos uma audiência pública sobre a Rede 

Filantrópica de Hospitais e, nesse mesmo dia, de acordo 

com a legislação em vigor, teremos a prestação de 

contas do último quadrimestre de 2015, de acordo com 

o parágrafo 5.º do art. 36 da Lei Complementar n.º 

141/2012. Ou seja, os secretários estaduais têm que 

prestar conta, de quatro em quatro meses, da sua 

política de saúde, de gastos, enfim, de todo sistema de 

saúde. Então, será dia onze de março no Plenário Dirceu 

Cardoso, às 9h. No mesmo dia, às 15h, teremos a 

presença do nosso querido Luiz Nivaldo falando sobre 

os filantrópicos.  

Deliberar sobre a vinda do doutor Wilson 

Fioroti, médico, pesquisador e prefeito de Pedro 

Canário. Ele quer vir fazer uma explanação. Ele já veio 

à Comissão de Saúde, já foi também à Assembleia, já 

esteve com o Governo do Estado e em vários canais de 

televisão. O doutor Wilson Fioroti descobriu um inseto 

que fagocita. Fagocita é um termo médico, mas no 

termo mais popular é o que come a larva do 

Aedes aegypti. Ele já mostrou isso na televisão, na 

Emescam e na Assembleia também. Ele virá em data a 

ser combinada, Senhores Deputados Hudson Leal e 

Almir Vieira, nosso vice-presidente. Só quero pedir 

autorização para que seja aprovada a vinda dele em data 

ser combinada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?    

 

O SR. HUDSON LEAL - (PRP) - Favorável. 

 
O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) - Também 

acompanho o Senhor Deputado Hudson Leal. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Também acompanho.  

Entraremos em contato com o prefeito, médico 

e pesquisador, doutor Wilson Fioroti para vir falar sobre 

a descoberta de um inseto que facogita, que come a 

larva do Aedes aegypti, comprovado em laboratório, 

comprovado depois com cortes, mostrando em lâmina 

que realmente no estomago, no tubo digestivo desse 

inseto, estava a larva do Aedes aegypti. Mais uma 

ferramenta para combater essa terrível doença que 

estamos enfrentando hoje.  

Passaremos a palavra agora para nosso 

convidado, nosso querido Daniel Francisco da Silva, 

condutor de ambulância. Não é só motorista de 

ambulância, é condutor! É com muita honra que faço 

esse registro.  

Quero dizer da saudade que tenho de ser 

motorista de ambulância. Fui motorista de ambulância 

no Samdu por cinco anos. Cachoeiro. Era Samdu. Não 

era Samu. Era Serviço de Assistência Médica 

Domiciliar de Urgência. A gente atendia em casa. A 

gente era feliz e não sabia! Ano passado, fez cinquenta 

anos do Samdu em Cachoeiro. Fizemos, ano passado, 

uma sessão, uma audiência muito interessante, porque o 

motorista de ambulância, o condutor de ambulância, 

Senhores Deputados Hudson Leal e Almir Vieira, 

transporta a mercadoria mais importante que temos. É o 

profissional que deveria ser muito mais respeitado 
porque, transporta a carga mais importante que temos, 

que são as vidas das pessoas. E muitas vezes a sua 

perícia, a sua destreza ao volante e a sua inteligência 

salvam muitas vidas, dada a rapidez desse atendimento. 

A gente sabe que existem falhas, mas estamos aqui para 
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tentar corrigir. 

Concedo a palavra ao Daniel Francisco da 

Silva. 

 

O SR. DANIEL FRANCISCO DA SILVA - 

Bom-dia, senhores e senhoras. Queremos saudar a 

Mesa, o presidente Doutor Hércules, que tem nos 

ajudado nessa caminhada; o doutor Hudson Leal, nosso 

parceiro também; e o deputado Almir Vieira.  

Convidamos o Fabão para estar aqui, deputado, 

mas não foi possível porque ele está de plantão lá no 

Bezerra. 

Queremos saudar com um bom-dia todos os 

funcionários da Casa, da Assembleia Legislativa, e a 

nossa companheira, presidente do Sindicado dos 

Enfermeiros. Também convidamos para estar aqui o 

Osmano, presidente do Sindicato dos Técnicos de 

Enfermagem, mas, por motivo de força maior, até agora 

não apareceu.  

Doutor Hércules, a gente poderia preparar um 

slide bacana, fazer uma demonstração, mas a coisa é tão 

grave que vamos direto ao cerne da situação. Temos 

aqui, e queremos apresentar à comissão, este papel que 

está na minha mão. É da última reunião que teve no 

Conselho Estadual de Saúde, na Sesa. Inclusive a 

companheira Andressa participou. Ela é conselheira e 

estava presente. Eu também estava presente. 

Então, senhores, trata-se do seguinte: foi 

apresentado, no oitavo ponto, o Ofício n.º 208, 

encaminhado ao conselho a apresentação do novo 

modelo de gestão do Samu para conhecimento. E a 

coisa é mais grave do que a gente pensa. Por que Doutor 

Hércules? Hoje, quem gerencia o Samu 192 é a Santa 

Casa de Misericórdia. Todos sabem disso. Eles estão 

querendo mudar essa forma de gestão para OS, só que a 

coisa está sendo feita à revelia. Não chamaram o 

sindicato, não chamaram a enfermagem, os enfermeiros, 

não chamaram os condutores de ambulância, não 

chamaram os técnicos de enfermagem, médico nem se 

fala! Eles ali tratam o Samu... É uma comissão que vai 

lá reivindicar algumas coisas. O sindicato dos médicos 

não atua ali. E, na verdade, os mais prejudicados, quem 

toca setenta por cento do serviço básico, são os cargos 

básicos. É técnico de enfermagem e os condutores. O 

serviço médico de UTI é apenas trinta por cento do 

Samu 192. 

Então, senhores, onde está o prejuízo disso 

aqui? Vocês sabem como é a forma de gerenciamento 

através de OS. Não aprovamos esse modelo, ainda mais 

em se tratando de uma situação em que o trabalhador 

não foi ouvido, Doutor Hércules. Hoje, a melhor forma, 

na atual situação em que o Brasil está vivendo, de uma 

OS se dar bem, de ela subsistir, é sacrificando o 

trabalhador, abaixando o salário do trabalhador para ela 

obter lucros.  

Queremos que esta Comissão, que é séria e de 

pessoas que estão voltadas para a saúde, direta ou 

indiretamente, ouça o sindicato, os trabalhadores. Nós, 
como representantes dos trabalhadores, não 

concordamos com isso. Tem-se que abrir uma mesa de 

negociação para ver se não haverá prejuízo total para o 

trabalhador. Porque, de cara, o que observamos é 

exatamente isto, Doutor Hércules, prejuízo para o 

trabalhador. 

 Observamos que, por trás disso, doutor Hudson 

Leal, tem alguém querendo se dar bem. Tem alguém 

querendo se dar bem nisso aqui. Não compartilhamos 

com isso. Temos um linguajar de que o nosso trabalho 

aqui é olho no olho do trabalhador, ninguém virá de 

fora para querer lesar o direito dos trabalhadores.  

 Nessa situação que estamos vivendo, a primeira 

coisa que pode acontecer é a demissão de trabalhadores. 

Quem será prejudicado com essa atitude de uma OS 

assumir aqui? Em primeiro lugar o trabalhador.  

O Samu hoje - foi falado aqui em situações 

anteriores - tem profissionais qualificados, os 

enfermeiros do Samu têm uma qualificação vinda do 

Oswaldo Cruz, os condutores têm esse treinamento, os 

técnicos de enfermagem também. Imaginem, senhores, 

tirar um profissional de dez anos de Samu e pegar um 

novato para ir para a rua já atender a população!  

Doutor Hércules, o senhor é médico, o doutor 

Hudson Leal também, e sabem que não é a mesma 

coisa. Pegar um residente e um veterano para trabalhar 

em um APH, que é o Atendimento Pré-Hospitalar, vai 

haver prejuízo para os trabalhadores e para a população. 

Queria, com a permissão do presidente, passar 

a palavra para esclarecer a situação também por parte da 

conselheira, a Andressa Barcellos de Oliveira, 

presidenta também, porque a coisa está grave, é muito 

mais grave do que vocês pensam.  

E minha preocupação é querer, por parte da 

secretaria, beneficiar alguém, direcionar esse convênio 

n.º 046/2005, um convênio de urgência e emergência 

que era para durar dois anos, mas se estendeu à revelia 

por dez anos e agora a coisa tomou esse rumo. 

Não se está respeitando o direito do trabalhador 

e a coisa não está caminhando de forma democrática. 

Espero contar com a ajuda dos deputados. Estamos 

averiguando, acompanhando isso mais de perto. 

O mais grave é que foi falado lá, a conselheira 

viu, que o convênio com a Santa Casa irá até o dia 31 de 

março. Parece até brincadeira, porque é o dia da 

mentira, não acredito nisso, primeiro de abril. Onde está 

esse povo? Como vai treinar essa equipe, Doutor 

Hércules, para a nova gestão, aquela situação toda? E 

vamos ficar de braços cruzados? 

Queremos uma providência urgente. Isso 

envolve governador, esta Casa de Leis, e respeitamos. 

Nossa preocupação é o carinho com a população, 

lidamos com vida. Acho que o bem mais precioso que 

existe é a vida. É nosso papel aqui, representado 

condutores, não compartilhando com essa ideia de OS. 

Queremos uma mesa de negociação, que esta Casa, que 

esta comissão sugira, e queremos aprofundar o discurso 

junto com todas as pessoas envolvidas nessa situação.  

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES - PMDB) - Presidente Daniel Francisco 

da Silva, pode ficar despreocupado, sua fala está sendo 

gravada na televisão e no som também. 
Será feita uma ata e o que está sendo 

denunciado aqui, com certeza a Comissão de Saúde, nós 

não temos interesse nenhum de encobrir. Tanto é que 

temos o hábito de encaminhar ao Ministério Público 

qualquer denúncia que chega aqui, e será encaminhado. 
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Será encaminhado também ao Conselho Estadual de 

Saúde, ao Governo do Estado e também ao secretário de 

Saúde. 

Não temos poder de polícia, de brecar, de 

suspender, mas quem tem esse poder é o próprio 

Ministério Público. É função do doutor Cleto, que ficou 

no lugar do doutor José Adalberto Dazzi, é um 

promotor também de muito conhecimento com relação 

à saúde, com certeza receberá essa denúncia que você 

faz aqui. 

 

O SR. DANIEL FRANCISCO DA SILVA - 

Agradeço. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Andressa Barcellos de 

Oliveira, por gentileza. 

 

 A SR.ª ANDRESSA BARCELLOS DE 
OLIVEIRA - Bom dia, Doutor Hércules, nobres 

deputados e demais presentes.  

Esse problema do Samu vem se arrastando há 

algum tempo e, no final, o contrato foi prorrogado no 

ano passado, de 2015 até agora em março de 2016. 

Muitos trabalhadores do Samu estão apreensivos porque 

tem profissionais em que o marido e a esposa trabalham 

no Samu.  

Uma das coisas que também levantamos na 

última reunião do Conselho Estadual de Saúde foi a 

falta de transparência da Sesa com a Santa Casa em 

conversar com os trabalhadores, em colocar para eles o 

que vem acontecendo. Na verdade, os trabalhadores 

sabem que o contrato acabará, mas não estão sabendo 

ao certo o que acontecerá depois. Na última reunião, 

ficou pactuado entre os gestores da Sesa que estavam 

presentes de convocar uma reunião para fazer um 

esclarecimento.  

Temos algumas preocupações, porque com 

todos os problemas da saúde pública em nosso país e 

em nosso estado, o Samu, com todos os problemas que 

tem é uma coisa que dá certo, é uma coisa que tem 

resolutividade; salva vidas e dá resposta à sociedade. 

Essa é a nossa maior preocupação com a mudança de 

gestão, porque a experiência que temos com as 

empresas de remoção que vieram para o estado do 

Espírito Santo, como a Medlar, a Remocenter, a 

Proviva, a Fênix e tantas outras, foram empresas de fora 

que vieram para o estado, se instalaram, prestaram 

serviço à Secretaria Estadual de Saúde, não cumpriram 

as metas e foram embora sem pagar direitos 

trabalhistas. 

 Portanto, esse é um dos nossos medos, porque 

não sabemos quem ganhará essa concorrência, e se trata 

de uma concorrência. Os órgãos de controle do serviço 

público sempre priorizam o menor preço, e isso também 

é um risco, pois o menor preço é igual à economia, mas 

isso não garante a qualidade do serviço. Então, há o 

risco da não garantia do salário atual pago aos 
trabalhadores e precisamos pensar que o serviço do 

Samu é um serviço qualificado, pois os profissionais 

que trabalham no Samu têm qualificação diferenciada; 

eles investem muita na sua qualificação.  

  A nossa preocupação se dá nesse sentido, de 

que o Samu corre o risco de ficar desorganizado, de ter 

uma queda de atendimento de qualidade e também de 

termos trabalhadores prejudicados. Às vezes, tem 

pessoas que trabalham no Samu há dez anos e 

investiram na sua formação para estar lá, e, de uma hora 

para outra, pode ocorrer uma demissão em massa. Isso 

também tem um gasto para os cofres públicos, porque 

esse dinheiro acaba saindo do Governo do Estado por 

conta de ser um contrato. Por que não pensar em 

concurso, como tem em outros estados, para o Samu? 

Por que não pensar em um modelo de gestão, já que a 

Secretaria Estadual de Saúde adora discutir modelos de 

gestão, então, por que não pensar em um modelo de 

gestão que não traga prejuízo para a sociedade e nem 

aos trabalhadores? Muito obrigada. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Daniel, quer fazer mais 

alguma consideração?  

 

 O SR. DANIEL FRANCISCO DA SILVA - 

Isso que ela falou, Doutor Hércules, é fato. Nós 

manifestamos nossa insatisfação com relação à empresa 

Fênix. Tivemos que fazer uma greve dos trabalhadores 

devido aos atrasos de salários e fomos até a porta da 

frente, e tinha os enfermeiros, no Bairro República. 

Primeiro, fechamos a garagem. Fomos ao local e nos 

manifestamos com faixas e protestos e, depois, a 

empresa fechou, no município de Serra. O secretário de 

Saúde de Serra, Luiz Carlos Reblin, passou e nos 

chamou para conversar.  

 Doutor Hércules, existia tanta irregularidade, 

que teve um acidente no Sul do estado, em São José do 

Calçado, onde o nosso condutor Juarez estava há trinta e 

seis horas conduzindo uma ambulância em que foi a 

óbito o médico - não me lembro do nome do médico - e 

um enfermeiro, que é o Gilmar. Esse condutor, o Juarez, 

teve que fazer uma cirurgia da cabeça do fêmur, perdeu 

uma visão. Doutor Hércules, esse trabalhador está hoje 

desamparado. Graças a Deus voltou a andar, mas com 

dificuldade, ficou algum dinheiro retido dessa empresa 

aí e a coisa é mais grave do que pensamos.  

Estou com um problema agora em Aracruz com 

uma empresa do Rio de Janeiro, a Same. Estivemos lá 

na semana passada, conversamos com o gestor, o 

convênio era do ano passado. A intenção do empresário  

lá era divulgar o nome da empresa. Foi um tiro no pé 

porque foi um convênio arriscado, não sei se o 

Deputado Doutor Hudson Leal tem conhecimento disso, 

foi terceirizado o serviço de remoção e em seis meses já 

tivemos três acidentes com ambulância ali, inclusive 

teve um com óbito e  a empresa se recusa a dar qualquer 

tipo de ajuda. O edital cumpriu do jeito que lhe 

interessava, sequer foi feito seguro das viaturas. É uma 

coisa que nós queremos junto com a Assembleia 

Legislativa, junto com a Comissão, dar um basta nessa 

situação. Como a Andressa falou, nem sempre o menor 

preço é o melhor para o Estado. O cara, às vezes, 
oferece o menor preço e ele vem prestar um desserviço 

ao Estado do Espírito Santo, à população do Espírito 

Santo. Ele vai embora e deixa o prejuízo para trás.  

Para os senhores terem uma ideia, Senhor 

Deputado Doutor Hércules, o nosso amigo, o dono da 
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empresa Fênix, até o pneu do carro dele era blindado. 

Pergunto aos senhores: onde um cara vai prestar um 

serviço numa empresa em outro estado e até o pneu do 

carro dele é blindado? Eu creio que os senhores não têm 

esse tipo de coisa, os senhores são fichas-limpas, por 

onde andamos o fazemos com transparência. Se o cara, 

Doutor Hudson, vai para outro estado prestar um 

serviço e o pneu do carro dele é blindado é porque ele 

tem culpa no cartório. Não podemos esperar alguma 

coisa boa desse cidadão.  

Para os senhores terem noção do que está 

acontecendo, esse acidente que aconteceu lá na Serra, 

nós, sindicato, passamos para a secretária de Saúde e 

informamos a ela o fato ocorrido. Os senhores sabem 

quem fazia o relatório no Conselho Municipal de Saúde 

de Serra? A própria empresa. Olhem que situação! 

Como a empresa informaria o que acontecia de errado 

dentro da própria empresa à Prefeitura da Serra?  

Senhores, é muita coisa. Sei que é muito 

serviço para nós. Não estou aqui para me eximir da 

minha função, da minha responsabilidade com os 

nossos colegas que estão morrendo, Doutor Hércules. 

Hoje, o índice de acidentes com condutores aumentou 

muito no Estado do Espírito Santo. O último acidente 

foi em dezembro na Serra com um colega nosso de 

Mucurici. Tivemos contato com o nosso amigo Paulo, 

que é o presidente do sindicato municipal, ele nos 

contatou. Um cidadão novo, de quarenta anos, que teve 

uma parada cardíaca fulminante na direção.  

Deputados Doutor Hércules, Doutor Hudson 

Leal e Deputado Almir Vieira, nossos condutores estão 

aí dirigindo, acordam às três, quatro, duas horas da 

manhã para trazerem pacientes para Vitória. Os 

senhores sabem que a especialidade é aqui, 

oftalmologia, cardiologia, hemodiálise, entre outras 

coisas. Os nossos colegas ficam jogados na Hucam, no 

Hemoes, outro ponto é no Hospital Evangélico, outro 

ponto é no Hospital Infantil. Faça sol ou faça chuva eu 

estou de olho nesses profissionais, Doutor Hércules. Até 

pedimos para abrir um espaço para saber o que 

podemos fazer por essas pessoas que chegam a Vitória 

trazendo pacientes, salvando vidas e se esquecem de 

cuidar da própria saúde. Prova disso é que o nosso 

amigo lá teve uma parada cardíaca dirigindo, salvando 

vidas, eu acho que eram seis horas da manhã; o cara 

acordou a uma hora da madrugada. Nós somos seres 

humanos e não somos máquinas.  Temos de cuidar da 

nossa saúde, com atividade física. Entre outras coisas, 

foi bacana o projeto que o Senhor Deputado Hudson 

Leal apresentou, ressalvando que há protocolo da ONU 

para que, onde passam mil pessoas por minuto, haja 

obrigatoriedade de ter um DEA, um profissional. São 

locais como aeroportos, rodoviárias, entre outras coisas.  

 Está aqui. O desafio é grande. Tenho muito 

trabalho pela frente e creio que a Andressa também 

neste estado. Queremos. Estamos nos desgastando. 

Liguei para a Andressa e ela estava em São Gabriel da 

Palha, vindo para estar aqui. Então ela está dando o 
sangue. Ela cuida de enfermeiros e nós cuidados dos 

condutores. É muito trabalho. Agora, sozinhos não 

vamos conseguir não. Queremos união dos 

trabalhadores, união desta Casa de Leis para que juntos 

possamos trazer, construir algo de bom para este estado 

do Espírito Santo.  

 Uma coisa: condutor de ambulância foi 

regulamentado, Doutor Hércules, em 2014. A lei 

federal. Foi reconhecida a profissão.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES - PMDB) - Por favor, Daniel. Estivemos 

presentes naquele evento com o Senador Paulo Paim, do 

Rio Grande do Sul, sobre a regulamentação dessa 

profissão. Eu queria que você falasse também alguma 

coisa sobre isso.  

 

 O SR. DANIEL FRANCISCO DA SILVA - 

Senhor Deputado Doutor Hércules, hoje o Sindimages 

está interligado com o Brasil todo. Acho que o Senhor 

Deputado Hudson Leal tem conhecimento disso. O 

nosso Fábio Amaral tem... Hoje, se perguntarem quem é 

o presidente de São Paulo, é Alex Douglas; Amazonas, 

o Manel; Rio Grande do Sul, o Paulo. Interagimos e 

aquela vinda do senador Paulo Paim foi muito boa, e a 

presença do senhor lá foi de suma importância.  

 O cargo de condutor não existia. Olha bem: à 

época do senhor, quando o senhor conduzia ambulância 

lá em Cachoeiro, no Samdu, não existia. Acho que a 

carteira do senhor era assinada como motorista comum. 

Hoje não. A Abramed nos acompanha. Temos em São 

Paulo uma parceria com o Centro de Pilotagem Roberto 

Manzini, junto com a associação nacional. Exercemos a 

profissão com todas essas situações. Lá tem um teste de 

pilotagem, uma pista para a gente treinar na ambulância 

com o tempo seco, tempo molhado, fazer manobras 

evasivas. Isso só era feito com a Polícia Militar, com 

guarda municipal, com a Polícia Civil. Hoje isso já está 

aberto para o Brasil. Isso, senhores, qualquer um de 

vocês presentes nesta sala, a televisão que está nos 

mostrando, a população em geral, qualquer um de nós 

pode ser vítima dessa situação porque o Samu 192, os 

condutores de ambulância, quando prestam serviço lá 

no interior do estado... Vamos supor, Senhor Deputado 

Doutor Hércules, uma fratura de fêmur, uma fratura de 

tíbia e fíbula, por exemplo. Não tem recurso lá no 

município para ele fazer essa cirurgia. O que tem que 

fazer? Corre para o São Lucas ou para o Bezerra. 

Senhor Deputado Hudson Leal, nesse trajeto ele pode 

pegar sol ou chuva. Pode pegar óleo na pista. Você está 

entendendo? São nessas diversas situações que 

acontecem os acidentes. Queremos capacitar. Hoje, 

Senhor Deputado Doutor Hércules, a coisa evoluiu 

muito. Tenho denúncias de pneu careca, de carro velho 

e queremos a parceria da Assembleia para comunicar a 

esses municípios e ao secretário de Saúde. O nosso 

trabalho é grande. É muito trabalho para nós. Às vezes 

não há bom senso do secretário de Saúde. Às vezes não 

há bom senso do chefe de Transportes que quer que 

traga o paciente do interior para cá: Mas o pneu está... 
Não, mas leva! E se fosse um parente de V. Ex.ª, 

Senhor Deputado Doutor Hércules? Se fosse um 

paciente de V. Ex.ª, Senhor Deputado Almir Vieira? E 
se fosse um paciente meu? Estaria correndo risco.  

 Senhor Deputado Doutor Hércules, são vinte e 

quatro horas no ar. Quando uma equipe larga o plantão, 

outra pega o plantão. Queremos trabalhar, fazer uma 

parceria junto com o Coren, junto com o sindicato no 
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seguinte: o próprio Cofen tem as Resoluções n.º 375 e 

376 que falam que um condutor de ambulância não 

pode pegar uma vítima sozinho e trazer para Vitória. 

Tem que ser acompanhado de um técnico de 

enfermagem, de um enfermeiro. Se estiver entubado, 

com suspeita de AVC, o médico tem que vir junto. Essa 

responsabilidade está nos meus ombros.  

 Temos, como citei na sessão solene que o 

senhor fez nesta Casa, falei para o deputado que nos 

municípios de Santa Maria de Jetibá, Domingos 

Martins, na zona rural um condutor fica vinte e quatro 

horas no plantão com ambulância, ele passa o final de 

semana de plantão! Aí ele faz o trabalho de médico e de 

enfermeiro. Imagina, presidente Andressa, se acontecer 

de ele pegar um paciente com parada cardíaca? Como o 

condutor dará conta desse paciente? V. Ex.ª, como 

médico, sabe que o protocolo fala que o máximo que o 

nosso cérebro aguenta são cinco ou seis minutos sem 

oxigênio, a partir daí são sequelas irreversíveis. Gente, 

isso pode acontecer conosco, com nossos parentes!  

Fica a nossa solicitação, o nosso pedido. Quero 

parceria, quero ajuda. Ajude-nos, deputado Doutor 

Hércules, nessa jornada, que é tão pesada.  

As coisas estão evoluindo. A cada dia a nossa... 

Nos dez anos de Samu, que foi feito aqui, deputado 

Doutor Hércules... Já participei... Nós, condutores, 

participamos juntos da RCP: o paciente parou! Nós, 

condutores, temos que encostar o carro e participar com 

o médico de massagem cardíaca, usar o respirador 

manual, entre outras situações: preparar o soro, a 

imobilização, os curativos. Já tive o privilégio de ajudar 

o médico a drenar o tórax de um paciente baleado. Era 

uma equipe feminina, era eu conduzindo a ambulância, 

e uma enfermeira e uma médica; e na hora de conectar o 

dreno, deputado Hudson Leal, ela não tinha força. 

Daniel, me ajuda aqui. E eu fui lá com o maior prazer. 

Você participa daquela situação. Hoje o condutor é 

muito mais cobrado.  

Ressalto o seguinte. Temos caso em São Roque 

do Canaã. Já percorri, doutor Hudson, mais de quarenta 

municípios do estado. Absorvemos a demanda. Em São 

Roque do Canaã tem uma enfermeira, acho que este fato 

interessa o presidente. Ocorreu um acidente naquelas 

curvas de São Roque do Canaã, a enfermeira foi 

socorrer uma vítima com o condutor, e o paciente veio a 

óbito. Olha só que ironia: a família entrou na Justiça 

depois, contestando que a enfermeira não estava apta a 

fazer o tal procedimento, deputado Doutor Hércules. 

Vejam que situação! E por afora vai.  

A história dos condutores é muito bonita.  

Foi oficializado em Brasília, Senhor Deputado 

Doutor Hércules, quando estivemos ali em busca da 

regulamentação da nossa profissão, a cantora Paola 

Karime - está no youtube - criou para nós o Hino dos 

Motoristas da Ambulância. E a cada dia mais aparecem 

coisas novas, é como se ficássemos... Hoje, a função do 

condutor não é só conduzir, não é. Porque se eu chego, 

Senhor Deputado Doutor Hércules, em uma parte bem 
perigosa, como o contorno, de Vitória, onde já fiz vários 

atendimentos, se V. Ex.ª, ao chegar lá como condutor de 

ambulância se depara com um acidente de ônibus, com 

múltiplas vítimas, V. Ex.ª ficará sentadinho na direção? 

Não. Eu tenho que saber também avaliar as vítimas, 

tenho que ajudar o meu profissional, a equipe médica a 

fazer uma triagem dessas pessoas, das que estão mais 

graves às menos graves.  

São muitos os desafios. Orgulho-me em saber 

que V. Ex.ª foi condutor de ambulância, e em saber que 

o doutor Hudson está nesta luta conosco. Queremos 

mais, queremos evoluir cada dia mais. O bom 

profissional é aquele que procura a cada dia mais estar 

envolvido, buscar formação. E o nosso objetivo, junto à 

Assembleia e aos deputados é procurar o melhor para os 

profissionais de saúde, para os condutores de uma 

forma geral. 

É essa a nossa colocação. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Agradeço. Quer fazer mais 

alguma colocação? 

Daniel, a Andressa falou muito bem do 

compromisso, do comprometimento que o profissional 

do Samu tem em relação aos primeiros socorros, do 

treinamento que eles têm, e a dedicação, a atualização 

dos cursos que fazem. Realmente, é uma preocupação 

grande se vier uma empresa que não tem esse 

treinamento. Estamos realmente preocupados com isso. 

Todas essas queixas e reivindicações que o 

senhor faz, temos certeza de que é para o bem da 

população. É para o bem não só da profissão. É o 

reconhecimento que temos que ter pela profissão. É 

aquilo que eu disse: o enfermeiro e o condutor de 

ambulância tem um treinamento totalmente especial. 

Lembro-me, Daniel, de que fiz um parto como 

motorista de ambulância, dentro da ambulância. Na 

verdade não fiz o parto. Separei a criança da mãe, 

coloquei-a no colo da mãe e saí correndo para o hospital 

porque o médico não estava comigo nessa ocasião. 

 Agora, há uns dez anos, fiz um parto dentro do 

meu carro, em Terra Vermelha. Não deu tempo de 

chegar ao hospital, mas era moleza. Fazer um parto hoje 

é moleza. Amarrei o cordão umbilical com um cadarço 

de sapato. Vamos aprendendo com a vida. Mas na 

verdade está errado buscar e transportar uma gestante 

ou um acidentado sem um técnico, um enfermeiro ou 

um médico ao lado para amparar. A obrigação do 

condutor é conduzir e conduzir bem, como os senhores 

fazem, esse paciente, esse acidentado, enfim, essa 

pessoa. 

Encaminharemos ao Conselho Estadual de 

Saúde, ao Ministério Público, ao secretário de Saúde e 

às autoridades, no sentido de tomar as providências 

cabíveis. 

Senhor Deputado Hudson Leal, quer usar a 

palavra? 

 

O SR. HUDSON LEAL - (PRP) - Sim. 

Parabenizo o Daniel, com o Fábio Amaral, no 

Sindicato, e a Andressa, que faz parte do Conselho 

Estadual de Saúde. Vejo com muita preocupação o que 

os senhores nos trouxeram aqui hoje. Quando falo que a 
Sesa não está cumprindo uma ordem judicial, parece 

que estou falando sozinho aqui nesta Assembleia. Sei 

que os outros colegas... Mas insisto e volto a repetir. Fui 

falar de uma organização social. Existem muitas sérias. 

Mas qual o problema de se fiscalizar, Andressa? É o 
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papel dos trinta deputados fiscalizar. Não conseguimos 

fazer lei. É extremamente difícil. Não pode ter gasto do 

Executivo. Então, fazer uma lei, só o Senhor Deputado 

Doutor Hércules, que tem muita experiência, consegue 

fazer e tem a sensibilidade. E outros com mais 

experiência.  

Volto a afirmar: não tenho medo de ameaça das 

organizações sociais, Senhor Deputado Doutor 

Hércules. Sobre aquela palavra que falei aqui, não tenho 

nada contra nem nada a favor. Só acho que a Sesa tem 

que respeitar uma decisão judicial de 2012, que proibiu 

a contratação de cooperativas. Para todos entenderem o 

que é transitado em julgado, vou repetir: Transitado em 

julgado significa que não cabe mais recurso. A Sesa tem 

que contratar médicos e enfermeiros por meio de 

concursos públicos. Fazer concursos públicos para 

médicos e enfermeiros e dar posse. Ele também diz que 

não pode contratar cooperativas ou qualquer forma de 

contratação direta. Acho que foi redundante. Quando 

fala qualquer forma de contratação direta, estão 

incluídas cooperativas, organizações sociais, oscip, 

fundações e associações. Nada. O método de entrada no 

serviço público é por concurso. Isso é bem claro. 

Agora, contrariando, as peças estão se 

encaixando, Daniel. Veio o Ofício n.º 208/2015, da 

Sesa, determinando no tempo assim, pequeno, que 

mude as pessoas que têm experiência, os condutores, 

enfermeiros e técnicos de enfermagem. Uma 

organização social? Temos que ver. Isso é muito grave. 

O que está acontecendo aqui no Espírito Santo... Estou 

falando como o Senhor Deputado Doutor Hércules 

sempre... Por exemplo, acabei de dizer do câncer de 

mama. S. Ex.ª foi pioneiro nisso e hoje é lei. Estou 

falando que daqui... Acho que terminando essa 

legislatura, no final, a população do Espírito Santo 

sofrerá igual à população do Rio de Janeiro com as 

organizações sociais. 

Você bem disse, Andressa: cadê a organização 

social que administrou os Ferroviários? Deu um tombo 

no estado do Espírito Santo, os funcionários estão todos 

lá para receber o processo na Justiça. Botou o dinheiro 

no bolso... Olhem só, prestem atenção, não estou 

falando de todas as organizações sociais, estou falando 

dos Ferroviários. Cadê, ninguém fala disso, Daniel. O 

secretário faz o que bem quiser, ele entrega para 

organização social, qualquer coisa que ele quiser, mas a 

nossa função é fiscalizar. Tem que ter transparência; 

isso é dinheiro público. 

 Agora, quando você fala que Samu... Estou 

recebendo várias denúncias, tenho contatos. Você sabe, 

Daniel, converso bem com todos os motoristas de 

ambulância, todos os profissionais da saúde, porque eu 

exerço a medicina. 

 Doutor Hércules, às vezes tem orientação - 

você sabe disso, Daniel - de não levar paciente para o 

Jayme porque não pode ficar no corredor. Às vezes tem 

um acidentado lá em Fundão, ele tem que vir e despejar 

no São Lucas. Então, isso é muito simples: estão 
querendo vender que a organização social é uma 

Disneylândia! E não é! Lá os pacientes não ficam no 

corredor por quê? Ligam para Central de Ambulância e 

orientam: Se tiver alguma urgência... Vocês sabem 

disso, estão todos afirmando. 

 Doutor Hércules, isso é muito grave. Por que 

querem entregar nas mãos da organização social? 

Porque é acordo: Não manda para esse hospital... Vão 

encher o São Lucas e vão encher o Antonio Bezerra. 

Não pode, é matemático. É matemático, senhor 

secretário! Não pode um hospital ser a Suíça, dentro do 

Espírito Santo, e o outro ser o inferno, a faixa de Gaza. 

 Hoje é dia vinte e três. Ontem, no São Lucas, 

tinha quase cem pacientes no corredor; e no Jayme 

nenhum. Não existe esse número. É simples, eles 

querem vender que ali é bom. 

 Quando eles querem contratar organização 

social, preste atenção Daniel, é para se encaixar; agora 

as peças estão se encaixando. Vão tirar pessoas 

experientes e colocarão pessoas sem experiência. Não 

sei se é custo maior ou menor, não vamos entrar no 

mérito disso. 

 E quando você fala em prejuízo para o 

trabalhador, concordo que tenha, isso é o menor. O 

maior, Daniel, é o prejuízo para a população do Estado 

do Espírito Santo. Isso me trouxe uma preocupação 

muito grande. 

 Você é enfermeira, Andressa, e sabe que essa 

regulação de vagas não funciona. Nós que estamos 

operando ali dentro, volto a falar mais uma vez, eles não 

respeitam a ordem de chegada. Um hospital tem que 

fazer quarenta cirurgias ortopédicas, eles querem que 

entre e saia rápido, não importa. E sabemos que um 

paciente idoso vai dar mais trabalho. 

 Então, estão entregando às organizações 

sociais. Isso é muito grave. Estou pedindo a todos os 

hospitais administrado por organizações sociais se estão 

cumprindo as resoluções, por exemplo, de UTI. 

Sabemos que tem pessoas na UTI e tem que ter 

profissional bem preparado, Senhores Deputados 

Doutor Hércules e Almir Vieira. Mas colocam um 

recém-formado - não tenho nada contra o recém-

formado - mas existe uma resolução de um mínimo de 

tempo para estar trabalhando; e estão colocando a um 

preço muito mais baixo. 

 É um profissional médico e pode fazer o que 

quiser, mas a experiência é muito importante nesses 

casos. 

 Recentemente... Aqui posso falar, vou pedir 

para ver. Sabemos que o atendimento dado pela 

neurocirurgia... Temos grandes profissionais no Estado 

do Espírito Santo. Eles simplesmente trocaram. Veio 

um grupo de Itaperuna, Rio de Janeiro, formado por um 

médico, o resto residentes, dando atendimento, Doutor 

Hércules. Residente é um profissional médico que está 

na fase de aprendizado. Você tem que ter profissionais 

com muito boa formação. 

 Então quando você fala das organizações 

sociais eu fico preocupadíssimo. 

 Estou avisando para todos aqui, num prazo de 

dois meses, o Hospital Materno Infantil de Vila Velha, 

Doutor Alzir Bernardino Alves, estou falando na data 

de hoje, não sou mágico, não tenho bola de cristal, será 
administrado por uma organização social. Eles 

entregam. Pegam aqui, vou entregar para você. Mudam 

o parâmetro, senhor Deputado Doutor Hércules, ao bel 

prazer. Antes era experiência de dez anos. Desculpe 

usar o seu nome: o Daniel montou uma OS, oba! Daniel 



Vitória-ES, terça-feira, 10 de maio de 2016 Diário do Poder Legislativo - 113 

montou uma OS, tem um ano. Eles mudam o edital, 

experiência de um ano. É para atender quem eles 

querem. 

Discordo de você, Andressa Barcellos de 

Oliveira, não é o menor preço. É muito subjetivo; é o 

melhor projeto. Então pode ser o maior preço e ganhar. 

Só que na hora de pagar, paga o que bem quer aos 

funcionários.  

Então, posso ser até voz única nesta Casa, não 

tenho nada contra, mas vou pedir todos os contratos, 

como são feitos os contratos. Não pode um profissional 

chegar e falar: esse serviço de ambulância será do meu 

filho, esse da minha nora, esse do meu filho, sobrinho, 

irmão, pai. Então, é com o dinheiro público. É um 

absurdo o que estão fazendo com vocês, e a custa do 

sofrimento da população. Está certo? 

Prossiga, Senhora Andressa. 

 

A SR.ª ANDRESSA BARCELLOS DE 
OLIVEIRA - V. Ex.ª falou sobre os problemas das 

OSs. Tem um problema grave que é a rotatividade de 

profissionais. Isso também vai dinheiro público, porque 

toda vez que a OS demite um profissional tem que 

pagar os seus direitos trabalhistas. Não existem critérios 

para fazer a demissão.  

Hoje o Jayme Santos Neves, por exemplo, 

opera com um déficit de profissionais absurdo, expondo 

a assistência de qualidade do paciente; também há 

sobrecarga do trabalho à saúde do trabalhador. 

Em relação à questão do novo modelo de 

gestão no Himaba... O nosso secretário de saúde é um 

gestor e adora discutir modelo de gestão. E essa questão 

do Himaba já está correndo a boca miúda, mas não 

passou pelo Conselho Estadual da Saúde, como muitas 

deliberações que são tomadas no gabinete não 

respeitando a legislação do SUS. O Conselho Estadual 

de Saúde é deliberativo e propositivo. Então, tudo 

aquilo que envolve dinheiro público da saúde precisa 

passar e ser discutido e aprovado pelo Conselho 

Estadual de Saúde. 

Como alguns conselheiros lá, temos restrições e 

questionamentos em relação a esse interesse público e 

privado, eles têm tirado da pauta do Conselho Estadual 

de Saúde. Tanto que a questão do Samu na pauta era 

para conhecimento não para deliberação.  

 

O SR. HUDSON LEAL - (PRP) - Só 

complementando, quem quiser pode ligar para o meu 

gabinete. O telefone é 3382-3737; não precisa se 

identificar. Diga o nome da empresa que administrará. 

Não sabemos, era para saber depois, mas na boca miúda 

todos sabem qual empresa administrará. Não descobri. 

Quero me anteceder e falar: quem vai ganhar é a 

empresa OLX a XHT, porque já está definido; eles 

mudam do jeito que querem.  

Gostaria, Andressa, trazer para a Comissão de 

Saúde, Senhor Deputado Doutor Hércules. O Conselho 

Estadual que você falou, tudo tem que passar. Sabemos 
que tem a maioria para passar. Eles têm a maioria. Não 

sei se têm ou não têm. (Pausa) 

Não tem. Ótimo. Parabéns! Deu-me uma 

notícia, pelo menos, boa agora.  

Acho que vocês têm que se impor e não aceitar 

que este estado seja entregue a empresa de fora. Dou 

nome aos bois: Pró-saúde, que administrou o Hospital 

Central.  

 

A SR.ª ANDRESSA BARCELLOS DE 

OLIVEIRA- Roubou. 

 

O SR. HUDSON LEAL - (PRP) - A senhora 

falou uma frase que não posso falar, mas todos ouviram; 

o áudio está aberto. É muito suspeito que tenha 

acontecido isso. 

Saiu daqui, pegou dinheiro público, ficou 

devendo muita gente. Pedi informação ao Tribunal de 

Contas para ver, pois tenho que trabalhar com 

informações. Entrou a Associação Santa Catarina que é 

séria, da igreja Católica, administra o hospital Central, 

uma instituição muito séria. E, agora, misteriosamente, 

Andressa, volta. 

 

A SR.ª ANDRESSA BARCELLOS DE 

OLIVEIRA - Volta por cima. 

 

O SR. HUDSON LEAL - (PRP) - E volta por 

cima, mandando no São Lucas Novo. Isso é muito 

suspeito.  

Não estou falando que tem nada, não, mas vou 

ficar nesta Casa o resto do meu mandato... É função 

nossa observar. Nada contra.  Todos os hospitais... Vou 

começar a pedir informações, fazer comparativo.  

Acredito piamente nos gestores dos hospitais 

próprios: São Lucas, Antônio Bezerra de Faria. Estamos 

nos esquecendo de falar do hospital Infantil, um 

hospital antigo, com estrutura, que funciona muito bem. 

Os profissionais são dedicados. Estão jogando esses 

diretores de hospitais no lixo, todos esses aí com 

serviços prestados no estado do Espírito Santo. Eles 

estão fazendo uma propaganda muito suspeita.  

Você pode me trazer tudo que tiver, não tenho 

medo de falar e vou continuar falando. Não tenho nada 

contra, só quero que tenha transparência com o dinheiro 

público.  

   

O SR. DANIEL FRANCISCO DA SILVA - 
Doutor Hudson, só fazendo duas complementações, 

hoje, no Samu 192, Doutor Hércules, a enfermeira, a 

coordenação da enfermagem olha para o técnico e diz: 

Ah! Não gostei de sua cara. Manda o cara embora sem 

critério nenhum, um cara com preparação, aquela coisa 

toda. Virou uma rotina a demissão no Samu por não vou 

com a sua cara, você está demitido. O cara fica 

desempregado e o conhecimento que aquela pessoa está 

levando, o treinamento, o gasto que foi? Aí volta àquela 

questão, tem uma reserva lá? Tem, mas vai usar aquela 

reserva ali para...  

Segundo nossa coordenação de urgência e 

emergência da Secretaria, que é a Fabiana, ela falou que 

esse processo já passou na Seger, PGE, AGE e está tudo 

conforme manda o figurino, só os representantes dos 
trabalhadores que não têm conhecimento disso. Então, 

onde está a transparência nisso?  

Uma coisa que é fechada, esse edital será 

fechado. Acho que semana que vem esse edital será 

lançado, está sendo mantido a sete chaves e os 
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trabalhadores do Samu só terão emprego até dia 31 de 

março. Depois disso só Deus sabe a mercê de quem os 

funcionários estarão.   

 

O SR. HUDSON LEAL - (PRP) - Só 

complementando, Daniel, quando você diz isso, eles 

querem todos cordeirinhos. Se você se manifesta, vê 

alguma coisa errada, a primeira coisa que fazem é te 

mandar embora, isso para profissionais médicos, 

enfermeiros, técnicos, motoristas. 

Esqueci-me de registrar a presença de Abner 

Silva Rezende e Erinéia Cunha Lima, do Transcol de 

Guarapari. O Wagner Bourguinon também estava lá.  

Guarapari, Deputado Doutor Hércules, também é muito 

politizado, está igual Vila Velha. V. Ex.ª será nosso 

futuro prefeito; eu que estou falando, não é V. Ex.ª. 

Tenho certeza de que V. Ex.ª olhará com carinho para a 

saúde, e sua marca será a saúde naquele município. 

Parabenizo os três pela presença nesta comissão.    

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Erinéia Cunha Lima, 

representante da Associação dos Amigos da Praia do 

Sol, muito obrigado pela presença. Mas V. Ex.ª também 

pode ser prefeito de Vila Velha. Então, não joga só essa 

batata quente para cima de mim, não. V. Ex.ª também 

tem qualificação e credibilidade para ser futuro prefeito 

de Vila Velha, assim como o Deputado Almir Vieira 

poderá ser prefeito de Anchieta também.  

Estamos chegando ao final da nossa reunião. 

Deputado Almir Vieira, tem alguma consideração a 

fazer? Está satisfeito? (Pausa)  

Daniel Francisco da Silva e nossa querida 

Andressa Barcellos Oliveira, discutimos o assunto por 

cerca de uma hora, mas é pouco pelos problemas que a 

saúde tem. Estamos à disposição de vocês. Com certeza 

tudo o que foi dito será registrado em ata e 

encaminharemos às autoridades. Além disso, Gabriel 

Braga está lembrando que estamos falando ao vivo para 

quase todo estado.   

Agradeço ao Tonico o presente que trouxe para 

mim. Tonico é o fotógrafo mais antigo do estado. Ele 

registrou uma enchente em Cachoeiro de Itapemirim em 

1978, ano que me formei em medicina. Nesta foto tem 

as pontes: a ponte municipal, a Fernando de Abreu, que 

não existe mais, as duas pontes da Ilha da Luz. Não tem 

as pontes que o ex-prefeito Theodorico Ferraço fez, que 

foi o homem das pontes em Cachoeiro de Itapemirim. 

Tem o registro do Liceu Muniz Freire, onde estudei. É 

uma recordação muito boa. Agradeço ao Tonico. 

 

O SR. HUDSON LEAL - (PRP) - Falando do 

Tonico, essa figura que pelo menos dos médicos ele 

sempre traz foto, ele participou até da formatura do 

doutor Luiz Buaiz. Se falar isso com ele vai ficar bravo, 

mas o Tonico é muito antigo aqui e tenho certeza de que 

a formatura da maioria dos médicos foi ele quem 

fotografou. É só uma brincadeira com o Tonico. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Doutor Luiz está com noventa 

e quatro anos. É um orgulho nosso no meio médico e no 

meio da saúde. É um homem que nasceu rico, em berço 

de ouro, mas preferiu cuidar de pobre. Ainda ontem ele 

esteve visitando a Casa. Doutor Luiz é esse homem 

abnegado que foi um missionário da saúde. 

Estamos chegando ao final da nossa reunião, 

lembrando da prestação de contas no dia 11, às 9h, no 

plenário Dirceu Cardoso, e às 15h no mesmo plenário 

também a presença do Luiz Nivaldo, para falar sobre os 

filantrópicos. 

Dizer também, Deputado Hudson Leal, que 

logo que começaram a surgir as OS’s no estado tive a 

intenção de fazer um projeto de lei, já que as OS’s iam 

chegar que poderia assumir as do estado, só as OS’s do 

Espírito Santo, mas infelizmente a Lei n.º 866 não 

permite. A licitação e a concorrência tem que ser 

nacional e essas OS’s às vezes vêm de fora sem 

compromisso nenhum com o estado; leva o nosso 

dinheiro e vêm com uma qualidade de serviço que 

muitas vezes deixa muito a desejar.  

Fico preocupado com relação ao Samu. 

Conheço a condição técnica, o treinamento, o 

compromisso, o comprometimento que os servidores do 

Samu têm com a nossa população e com o serviço de 

urgência e emergência. 

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 10h37min.    
 

_____________________________________________ 

 

TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO E 

PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

COMISSÃO DE COOPERATIVISMO DA 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 

DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA 

REALIZADA EM 1.º DE MARÇO DE 2016. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Havendo número legal, 

invocando a proteção de Deus, declaro abertos os 

trabalhos da reunião conjunta da Comissão de Saúde e 

de Cooperativismo.  

Está presente meu colega, querido Deputado 

Hudson Leal, membro da Comissão de Saúde e vice-

presidente da Comissão de Cooperativismo, que 

solicitou essa audiência pública. 

Antes de compor a Mesa com algumas 

autoridades, lerei um ofício que o secretário da Saúde 

nos enviou. 

 

Vitória, 25 de fevereiro de 2016. 

Senhor presidente,  
Em atenção ao Of. CSS n.º 92/2016 em que Vossa 

Excelência convida para participar da Audiência 

Pública em conjunto com a Comissão de 
Cooperativismo, para discutir o tema: “A Atual 

Situação Contratual das Cooperativas de 

Especialidades Médicas com o Poder Público 
Estadual”, a ser realizada no dia 01 de março, às 09h, 

nessa Casa de Leis, informo minha impossibilidade de 
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comparecimento, pelos motivos expostos abaixo: 
Estamos em fase de preparação para Prestação de 

Contas do 3.º Quadrimestre de 2015, que será realizada 
em 11 de março do corrente ano, conforme dispõe a Lei 

Complementar n.º 141 de 13/01/2012, sendo que o 

assunto em tela, que trata da situação atual das 
Cooperativas Médicas poderá ser tratado também na 

referida Prestação de Contas. 

 
Então, dia 11, 9h, no Plenário Dirceu Cardoso, 

haverá a prestação de contas. Todos estão convidados. 

Continuando a leitura: 

 

Considerando a publicação do Decreto N.º 2155-S, de 
04/12/2015, no Diário Oficial do Estado do Espírito 

Santo, em 07/12/2015, que declara situação de 
emergência no Estado, em virtude de situação anormal 

decorrente de iminente perigo à saúde pública, pelo 

aumento da presença do mosquito Aedes Aegypti, a 
equipe tem se empenhado numa batalha travada por 

esta Secretaria junto as parcerias estabelecidas até 

então em prol de uma mobilização estadual (Forças 
Armadas, Gestores Municipais, dentre outros), no 

combate ao Aedes Aegypti, com reuniões cotidianas e 
também deslocamentos para Brasília/DF. 

Solicito que V. Ex.ª se ainda julgar necessária a 

realização de Audiência Pública para tratar de referido 
assunto, sugiro agendar nova data. 

Atenciosamente, 
 

Ricardo de Oliveira 

Secretário de Estado da Saúde  
 

Já tínhamos estabelecido e decidido na 

comissão que faríamos uma audiência pública. Não 

posso alterar sozinho uma decisão feita no colegiado. 

Para desfazer o que foi feito eu teria que reunir esse 

colegiado, ou seja, a Comissão de Saúde. Só a maioria 

da Comissão de Saúde poderia desfazer o que foi 

combinado. Discutimos com o senhor Deputado 

Hudson Leal essa questão. 

Convoquei - desculpe-me falar na primeira 

pessoa, mas como presidente convoquei a Comissão de 

Saúde para uma reunião ontem, às 18h10min, porque 

não pode ser feita na hora da sessão ordinária, que é de 

15h às 18h. Então, fizemos essa convocação. Assinaram 

presença os Deputados Almir Vieira, nosso vice-

presidente, Eliana Dadalto, Dary Pagung, Hudson Leal 

e Marcos Bruno. Amaro Neto foi comunicado, mas não 

assinou. Dado o horário convencionado e ninguém 

apareceu. O Senhor Deputado Hudson Leal esteve, mas 

falou que não ia ficar, e não teve quorum. 

Como não podemos revogar o que aprovamos 

no outro dia, comuniquei ao secretario de Saúde que 

não houve quorum e que a decisão seria essa. A decisão 

não é minha, é de um colegiado, de uma comissão, e 

sozinho não poderia desfazer isso. Então, estamos aqui 

para discutir essa questão. Temos bastante tempo para 
discutir essas questões. 

Convido para tomar assento à mesa o 

presidente da Febracem, doutor Erick Freitas Curi. 

Quem é o representante da OCB mesmo? Está 

chegando. Há outras autoridades, os advogados da 

Febracem. 

Estando à mesa o presidente da Febracem, 

consulto ao doutor Erick se há necessidade de chamar o 

advogado da Febracem. Não. Ele poderá usar a palavra, 

pegar o microfone e falar. Alegra-me muito a presença 

do doutor Paulo Henrique. Peço a maxima venia e vou 

chama-lo de colega. Há várias autoridades presentes. 

Não vamos citar nomes, até podemos citar no decorrer 

da audiência, mas vamos partir logo para os assuntos. 

Tem algum representante do CRM? Délcio, 

nosso colega Délcio, por gentileza, então, venha fazer 

parte da mesa representando o CRM. Os outros colegas 

advogados não precisam ficar com ciúme, porque Paulo 

Henrique conhece a nossa luta desde o outro governo, 

no seu escritório, inclusive, com o Paulo Foletto, essa 

luta para que o governo possa reconhecer a importância 

do trabalho de mais de vinte anos, cerca de vinte e três 

anos, que as cooperativas de urgência e emergência têm 

prestado com eficiência ao povo do Espírito Santo. 

Então, esse é o reconhecimento que fazemos. 

 Concedo a palavra ao nosso colega três vezes, 

Senhor Deputado Hudson Leal, colega médico, colega 

cooperado, colega também da Comissão de Saúde e da 

Comissão de Cooperativismo, então, quatro vezes 

colega. 

  

 O SR. HUDSON LEAL - (PTN) - Bom dia a 

todos. Cumprimento o presidente e todos da Mesa. Aos 

colegas, obrigado pela presença. Isso é muito 

importante para debatermos esse tema.  

 Gostaria de chamar para compor a Mesa o 

Senhor Deputado Pastor Marcos Mansur, Presidente da 

Comissão de Cooperativismo, e o nobre Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos. (Pausa) 

 

(Tomam assento à Mesa as referidas autoridades) 

 
 O SR. HUDSON LEAL - (PTN) - É uma pena 

o secretário ter sido convocado. Deu uma justificativa 

de não poder comparecer não muito convincente para 

mim. S. Ex.ª poderia muito bem nomear um 

subsecretário ou um técnico da Sesa para comparecer, 

pois isso é uma audiência pública. Quem não deve, 

como diz o outro, não treme. Então, o debate é 

democrático e S. Ex.ª poderia estar presente. 

 Convido todos os colegas e todos que nos 

assistem pela TV Ales para que compareçam no dia 11 

de março à prestação de contas do secretário de Saúde. 

Todos terão voz e poderão falar e questionar, pois S. 

Ex.ª diz que colocará este assunto no dia 11 de março, 

às 9h, nesta Casa de Leis, no Plenário Dirceu Cardoso. 

 É uma pena o secretário... e acho que não tem 

tempo. Dizem que o secretário de Saúde, na sexta-feira, 

pega o avião, pois mora no Rio de Janeiro. Não sei se 

isso é verdade ou se é boato. Muito me preocupa, 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, um secretário de 

Saúde estar no Rio de Janeiro de sexta à segunda-feira.  

 Se isso for verdade, acho que isso é um caso 
para se discutir nesta Casa de Leis porque não pode uma 

situação dessas. Você vai aos hospitais e têm pacientes 

no corredor, pacientes idosos com necessidades 

especiais e o secretário nem aí com o que está 

acontecendo com o nosso estado. É uma pena, pois S. 
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Ex.ª poderia ter mandado um representante. 

 Quero lembrar ao secretário que fiz um ofício 

diretamente do meu gabinete e, diretamente pela Mesa 

Diretora, um requerimento, e S. Ex.ª tem a obrigação de 

responder. A data foi 2 de fevereiro e pedi cópia 

integral de todos os contratos emergenciais que S. Ex.ª 

disse que fez, todos os contratos, e a cópia integral do 

Decreto de Emergência, e S. Ex.ª tem até amanhã para 

me responder. S. Ex.ª pode até demorar a responder, 

mas, pela Lei de Transparência, qualquer cidadão... ele 

está infringindo um artigo da Constituição Federal, pois 

qualquer cidadão, não só eu, como deputado, a Mesa e a 

Comissão de Saúde têm direito de responder 

informações. Então, S. Ex.ª está em um crime federal e 

estadual de sonegação de informações. Portanto, S. Ex.ª 

tem que dar essas informações. 

 É uma pena que o secretário não esteja 

presente, pois é uma audiência pública e tem 

representantes da comunidade do meio médico. 

Acredito que deva ter alguém representando a Sesa 

aqui. Se tiver, por favor, se identifique e pode vir para a 

Mesa, porque isso é uma mesa de debates só para 

discutir o que aconteceu. Obrigado, Senhor Deputado 

Doutor Hércules. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Muito obrigado. Eu quero 

passar a palavra ao 1.º Secretário, Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos, e, depois, passarei a presidência 

para o nosso querido Senhor Deputado Pastor Marcos 

Mansur, que é o presidente da Comissão de 

Cooperativismo. Então, S. Ex.ª conduzirá, naturalmente, 

a nossa audiência pública. Concedo a palavra o Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos.  

 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor Presidente, eu gostaria de ouvir os 

representantes da área médica e as pessoas presentes 

nesta reunião, para termos uma noção de como está o 

problema, quais são as reivindicações mais importantes, 

para depois começarmos a agir. 

 Sou daqueles que acreditam que temos de 

apertar a coisa com mais força, se for devagar demais 

não anda. No Brasil as coisas só andam se for bem 

arrochada e se partirmos para o mesmo nível de pressão 

que estamos sofrendo. 

 Acho que isso que está acontecendo na área da 

saúde é um absurdo, uma falta de sensibilidade e de 

interesse de resolver o problema. O governo está 

querendo trocar o pneu com o carro andando. Esse 

formato de solução talvez seja bem fácil de ser usado no 

Rio de Janeiro, onde a saúde teve um caos total e de 

onde, talvez, está vindo a experiência do secretário. 

 Sabemos, também, que quem está coordenando 

tudo isso não é o secretário, quem está coordenando é o 

subsecretário, uma pessoa chamada Fabiano que, 

segundo levantamento que estamos fazendo, atuou na 

área de saúde em São Mateus e deixou vários rabos 
presos. E estamos já levantando essa situação para saber 

se realmente o estado está com a saúde em boas mãos 

ou não. 

 Gostaria de ouvir a opinião da maioria para 

poder saber. Eu acabei de receber nesta semana alguns 

documentos que comprovam o que estou falando e 

vamos partir para o ataque. Só mesmo uma decisão 

forte para resolver uma situação tão insana como essa, 

que é querer paralisar um setor que estava caminhando. 

É um setor bem sensível e que está sendo fruto de 

pirraça ou de falta de boa vontade de resolver, sendo 

que o estado está há mais de vinte anos sendo servido 

pelas cooperativas, principalmente no hospital de ponta, 

que é o hospital São Lucas, que é o que mais tem 

atendimento. 

 O hospital tem tido sucesso, um atendimento de 

alta qualidade comparado aos hospitais públicos do 

Brasil, e não sabemos por quê. Quer dizer, por que 

alguém está querendo piorar isso? Não sei se é uma 

medição de força, ou se é uma... O certo é que é um ato 

de irresponsabilidade numa área em que temos de 

procurar o mínimo possível arranjar problema ou criar 

problema. Então, gostaria de entender, porque na 

verdade ninguém consegue entender isso. 

 As OSs, por exemplo, estão aí no Brasil inteiro 

e lá em Goiás já foram para a justiça, todas elas estão na 

Justiça. Aqui no Espírito Santo nós temos secretário de 

saúde, ex-secretário de saúde, na Justiça, por causa de 

OS.  

Nós, que militamos nessa área pública, 

conhecemos que os serviços prestados pelas OSs não 

são serviços profissionais; são serviços de gente 

querendo entrar na administração da saúde com fins 

lucrativos. Os custos das OS são bem superiores aos 

custos que estavam sendo praticados. Até porque as 

OSs elas se metem em uma área que não é a área em 

que se metem as cooperativas.  

Eles cobram um custo elevadíssimo. Sabemos 

que, por exemplo, na rede pública, existem uns diretores 

que ganham em média cinco ou seis mil reais. No 

Jayme tem um diretor que ganha trinta mil reais. O 

custo da Medicina é quarenta por cento do que a saúde 

gasta em toda a rede.  

Temos, por exemplo, hospitais, como o de São 

Mateus, que praticamente tem quase o mesmo 

atendimento que o Jayme, é mais ou menos comparado, 

e gasta quarenta e poucos milhões de reais - esses são 

dados divulgados -, e o Jayme gastou cento e cinquenta 

e oito milhões de reais, num custo quase cinco vezes 

maior. 

Precisamos entender por que é isso, qual é a 

escolha feita para se gastar mais, se pode gastar menos e 

se o serviço que a OS presta, em termos profissionais, é 

pior que o serviço que a cooperativa presta. 

Quer dizer, qual é a segurança que a população 

vai ter que, sendo administrada pela OS, os serviços de 

atendimento médico é qualificado. Porque pelo que 

conseguimos - visitando os hospitais e conversando -, 

não tem comparação. 

Temos nas OSs profissionais que não sabem 

quase nada daquilo que vai fazer e os pacientes 

correndo risco nas mãos de quem não tem qualificação. 

Quando que, nesse mesmo serviço prestado pelas 
cooperativas, sabemos que os profissionais são de 

ponta, são de alta capacidade. E isso tem sido 

demostrado ao longo desses serviços prestados. No meu 

município, por exemplo, que é um município do 

interior, onde eu nasci, o maior orgulho que temos lá é 
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de ter qualidade de profissionais. Tem profissional que 

vai até do Rio de Janeiro, daqui de Vitória para 

trabalhar, e isso melhorou demais a qualidade do 

atendimento lá. O atendimento, então, é bem superior 

ao que víamos antes. Então, eu não entendo.  

Tenho informações de que alguns hospitais que 

a OS está administrando têm profissionais que não têm 

a menor qualificação fazendo serviços que são 

exclusivamente de profissionais que a cooperativa 

fornecia. Então, gostaria de saber dos membros das 

cooperativas por que isso está acontecendo, qual foi o 

desentendimento que não está viabilizando esse acordo. 

Porque o secretário, doutor Ricardo de Oliveira, embora 

ele não entenda de medicina, mas ele é uma pessoa 

sensível. Estou querendo saber por que esse negócio 

chegou a esse ponto.  

O Governador do Estado, por exemplo, tem 

demonstrado interesse em atender, tem demonstrado 

interesse em consertar o Estado, segundo a própria 

expressão dele. Onde está esse consertar o Estado 

levando para a saúde uma verdadeira bagunça, uma 

verdadeira falta de entendimento do melhor serviço por 

um menor preço? Onde está essa lógica de encolher um 

serviço pior e por maior preço? Precisamos entender 

isso.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES - PMDB) - Muito obrigado, Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos, 1.º Secretário da Mesa 

Diretora, tem sido um deputado combativo e exigente.  

Antes de passar a palavra e a presidência ao 

nosso querido Senhor Deputado Pastor Marcos Mansur, 

convido a compor a Mesa o nosso querido Esthério 

Colnago, representando a OCB. 

 Passo a presidência ao Senhor Deputado Pastor 

Marcos Mansur. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (PASTOR MARCOS 

MANSUR - PSDB) - Cumprimento todos e todas com 

um bom-dia. Parabenizo desde já os meus nobres pares, 

Senhores Deputados Doutor Hércules e Hudson Leal, 

pela pontualidade. Cheguei uns dez minutos atrasado, 

desde 8h15min agarrado na ponte. É um absurdo 

gastarmos quarenta e cinco minutos ou mais para 

atravessar a ponte. Parece que tinha um carro quebrado, 

que depois consertou, mas fica o passivo do trânsito lá.  

 No meu pronunciamento inicial, cumprimento a 

nossa dileta e seleta Mesa com os nossos amigos. O 

nosso Esthério Colnago, presidente da OCB, de quem 

não tem faltado o apoio, juntamente com o Carlão. 

Cumprimento todos vocês que estão representando as 

diversas entidades e cooperativas diretamente 

envolvidas nesse processo.  

Faço uma fala muito objetiva na abertura deste 

trabalho, Senhor Deputado Hudson Leal, porque já 

vimos - se não me engano, essa é a quarta discussão -, e 

as nossas comissões, a Comissão de Saúde e a de 

Cooperativismo, não têm se furtado em debater, não 
têm fugido ao debate. Desde o primeiro momento em 

que esse tema foi trazido para nós e que 

compreendemos a importância e a profundidade dele, já 

sabíamos que chegaria uma hora de afunilar essa 

discussão e afunilar uma tomada de decisão. Isso 

aconteceu agora, no final de janeiro, quando venceu o 

prazo, que já vinha sendo denunciado pelos senhores 

com muita transparência, com muita clareza. Também o 

posicionamento das cooperativas de não continuarem 

mais, isso ficou muito claro, de não aceitarem mais essa 

operação tapa-buraco na saúde. Poderíamos até dizer, 

em uma linguagem médica, operação band-aid, 

curativo, que vai esticando um esparadrapo aqui, um 

band-aid ali, para tentar remendar uma situação que se 

tornou insustentável.  

 Ao mesmo tempo, como bem disse o Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos, com muita propriedade, 

e vem para o debate já com conhecimento do que vai 

debater, nas primeiras palavras que colocou, fica 

realmente um grande ponto de interrogação a quem 

interessa uma situação dessas. E aí tem que pontuar, 

como bem disse S. Ex.ª e como bem têm falado os 

senhores: um serviço de qualidade, menor custo, maior 

qualidade, transparente, funcional. A quem interessa 

mexer nisso? Por que modificar? Por que colocar OS? 

Aí já vou um pouco mais contundente na fala do Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos: será que é porque o 

trabalho das cooperativas, o que é feito, é muito 

transparente? Será que tem alguma coisa diferente nas 

OSs? Pode ser feita alguma coisa com as OSs que não 

pode ser feita com as cooperativas? Não tem outra 

forma de encararmos, de pensarmos.  

 Só que é bom que o nosso Governo observe, 

olhe, avalie, o que todo mundo está colocando. Isso é 

que é triste. Todo mundo está vendo, nos estados onde 

há presença das OSs, a falência total, completa e 

absoluta do sistema de saúde.  

 Quero fazer esta fala inicial, esta reflexão 

inicial, e também acompanhar, Senhor Deputado 

Hudson Leal, o lamento de V. Ex.ª sobre a não presença 

da representação da Sesa. Mas acho que o importante 

acontecerá, que é mais um eco, mais uma oportunidade 

para fazermos a ressonância da nossa voz, fazer 

ressonância do problema, fazer a ressonância, bater na 

mesma tecla, e mostrar que aqui estão pessoas - e isso é 

o mais importante - que não estão olhando para o 

próprio umbigo.  

 As cooperativas aqui estão representadas, tenho 

certeza, Esthério, de que não olhando só para o lado das 

cooperativas, porque os médicos que compõem as 

cooperativas poderão participar de outra modalidade. 

Os médicos são livres. Mas acho que quem está aqui 

está aqui porque realmente tem preocupação com a 

saúde no estado. E mais do que preocupação, tem 

responsabilidade. Quem está aqui está porque se sente 

responsável e se sente parte desse problema que está aí, 

que é um problema tão grave, gostaria de ver a solução 

e sabe qual é a melhor solução. Acho que quem está 

aqui conhece, de fato e de verdade, porque milita no dia 

a dia da saúde deste estado. Acho que vocês que estão 

aqui é que são bucha de canhão, que estão lá na ponta, 

que veem as lágrimas das pessoas, o sofrimento das 

pessoas, a dor das pessoas que ficam nos corredores, 
que não têm uma cama, que não têm um leito para 

serem internadas, que não têm uma vaga de internação.  

 Então acho que é por isso que os senhores estão 

aqui. E eu também estou aqui porque já entendi isso, já 

compreendi isso dos senhores. Quero fazer esta fala 
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inicial e dizer que a Comissão de Cooperativismo está 

representada neste lugar por mim, pelo Deputado 

Hudson Leal e pelo Deputado Doutor Hércules. E ainda 

bem que os dois fazem parte também da Comissão de 

Saúde. Estamos juntos nesta empreitada, nesta luta, que 

não está sendo fácil.  

 Preocupa-me e me intriga que o Judiciário não 

esteja enxergando isso também. E aí já entram outros 

agravantes para tornar ainda mais complexo este tema. 

É um assunto importantíssimo, mas acho que já 

conseguimos algo importantíssimo. Acho que tem uma 

leitura, uma mensagem da não-participação da Sesa 

aqui. É sinal de que este ambiente, de repente, 

incomoda. Mas incomoda por quê? 

Queridos, quero também agora fazer uma 

solicitação, fazer um pedido a vocês. Precisarei me 

ausentar. Foi marcado para agora também, às 10h, um 

atendimento a dez municípios de emendas do ano 

antepassado e do ano passado, que estarão sendo 

entregues ali na Ceasa. Tenho representação de dez 

municípios esperando para fazer a entrega dessas 

emendas.  

Peço desculpas a vocês. Fiz questão de vir aqui 

fazer o meu pronunciamento, dizer que estamos juntos. 

Podem contar com o nosso trabalho, que não é fácil. 

Vocês sabem que não está sendo fácil, mas nós não 

fugimos à luta, não fugimos ao debate e, acima de tudo, 

não fugimos à verdade e à transparência. É isso o que 

estamos querendo, é isso o que estamos cobrando. 

A minha fala é muito isenta. Se as OSs fossem 

o melhor caminho, eu não estaria abraçando essa briga. 

Se eu entendesse isso, eu seria franco com os senhores, 

e dizer: O melhor para o estado, o melhor para a saúde 

do estado é o outro modelo. Mas eu não entendo assim. 

O melhor para o nosso estado, dentro da minha 

compreensão, avaliação e análise é este modelo, que 

vem funcionando. São vocês, são as cooperativas, é o 

trabalho do cooperativismo. E estou aqui como soldado, 

como guerreiro enfileirado, entrincheirado juntamente 

com vocês nessa batalha árdua, difícil, para tentar 

convencer a quem de direito. 

Devolvo a palavra para o nosso decano, o 

cabelinho branco e carequinha, Doutor Hércules, que é 

o mais experiente de nós neste lugar. Devolvo a S. Ex.ª 

a presidência desta reunião. Peço a licença de vocês e a 

compreensão para eu poder me ausentar, para fazer as 

entregas das emendas.  

Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES - PMDB) - Obrigado, presidente. Ainda 

terei um cabelo pretinho igual ao de V. Ex.ª. Já tive 

cabelo, e cabelo preto, meio louro. Tem gente que não 

acredita, mas é verdade.  

Quero convidar, Deputado Pastor Marcos 

Mansur, a Deputada Eliana Dadalto, também nossa 

membro da Comissão de Saúde, para assumir o posto, a 

sua cadeira.  
Quer fazer alguma fala, Deputado Almir 

Vieira? O Deputado Almir Vieira é o vice-presidente da 

Comissão de Saúde, e é o nosso querido deputado. 

 

O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) - Bom-dia. 

Saúdo a Mesa. Como o Deputado Pastor Marcos 

Mansur, também serei bem rápido, e bastante breve, 

porque também fui convidado a participar desse evento 

na Ceasa. Realmente estranhamos quando uma coisa 

vem dando certo e de repente vai tudo por água abaixo, 

o sistema é atropelado. Conhecemos o trabalho das 

cooperativas. Penso que a coisa tem que ser muito 

transparente. O que não pode é a população ser 

penalizada por questões burocráticas ou administrativas 

- vamos dizer -, e pensar assim. 

Mas a saúde, Senhor Deputado Doutor 

Hércules, é uma coisa até um pouco complicada. 

Recebemos uma denúncia que gostaria de ler. Não sei 

se esse seria o momento ou se esperamos a próxima 

terça-feira, no nosso horário da Comissão de Saúde. 

Mas é uma coisa que envolve Vigilância Sanitária e o 

Hospital Santa Úrsula. Estamos com essa grande 

defasagem de leitos de UTI e enfermarias e estamos 

com a ala de UTI do Santa Úrsula fechada. Penso que 

será melhor não desviarmos o assunto hoje, que é das 

cooperativas, e lermos essa denúncia na próxima terça-

feira. É uma coisa que depende de celeridade, de 

rapidez, porque as pessoas continuam morrendo nos 

corredores dos hospitais, tendo UTIs e enfermarias 

fechadas no Hospital Santa Úrsula, que também atende 

ao SUS. Depois desta reunião podemos sentar e 

conversar a respeito dessa situação.  

No mais, coloco-me à disposição das 

cooperativas naquilo que pudermos ajudar. Sabemos da 

importância do trabalho das cooperativas. Era só essa 

mensagem que queria deixar, Senhor Deputado Doutor 

Hércules. Também terei que me ausentar para participar 

desse evento no Ceasa, no município de Cariacica. 

Muito obrigado e bom dia a todos. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Muito obrigado. Senhor 

Deputado Almir Vieira, temos quorum para receber essa 

denúncia. Se os Senhores Deputados Eliana Dadalto e 

Hudson Leal concordarem, receberemos a denúncia e 

encaminharemos às autoridades. O assunto desta 

reunião hoje não é esse, mas não podemos deixar para 

depois porque a saúde não pode esperar. Informo que na 

terça-feira já levaremos à Comissão de Saúde, mas já 

tomaremos as providências. O CRM está presente 

também para tomar conhecimento. Temos também o 

representante da OAB, Alexandre. Cadê o Alexandre? 

Gostaria de chamá-lo à Mesa. Então, assuma o lugar do 

Senhor Deputado Almir Vieira, por gentileza, 

Alexandre. Está representando a Comissão de Direito 

Médico e de Saúde da OAB. 

 

O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) - Senhor 

Deputado Doutor Hércules, gostaria de pedir permissão 

para ler, é rápido, a denúncia que recebemos. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Pois não. 
 

O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) - Segue a 

leitura: 

 

Sabedores do papel de grande valia deste órgão, 
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levamos ao conhecimento desta comissão os fatos 
descritos abaixo, para que possam nos apoiar na busca 

pela solução imediata da liberação dos leitos 
hospitalares instalados nas dependências da 

Maternidade Santa Úrsula e geridas pela SLX Serviços 

Médicos. 
A SLX celebrou o contrato com a mantenedora na data 

de 08/08/2012 (cópia do contrato em anexo) e a 

parceria sempre foi estabelecida no cumprimento das 
atividades técnicas e administrativas, não havendo 

nenhuma inconformidade por parte da SLX Serviços 
Médicos que pudesse comprometer até o momento a 

“Segurança do Paciente”. 

Relato que dia 13/01/2016 houve a visita da vigilância 
sanitária à Maternidade Santa Úrsula e, por 

conseguinte, também às dependências da Unidade de 
Terapia Intensiva as SLX. O relatório desta visita foi 

finalizado no dia 20/01/2016, data na qual foi entregue 

à diretoria da Maternidade Santa Úrsula. 
O fato é que a visita gerou um auto de infração 

indicando algumas adequações e exigências já dando 

parecer indicativo de suspensão das atividades de 
internação no setor, apesar de ser um serviço de saúde 

pública extremamente essencial à população e com 
demanda consideravelmente reprimida. Este relatório 

chegou às mãos da SLX somente no dia 25/01/2016, nos 

dando um prazo para resolver até o dia 04/02/2016,  de 
acordo com a Vigilância Sanitária - VISA, e até o dia 

01º/02, de acordo com a Maternidade Santa Úrsula - 
MSU. 

A SLX prontamente concentrou esforços no processo de 

adequação das inconformidades apresentadas, as quais 
foram prontamente corrigidas conforme documento 

protocolado no setor de CCIH no dia 02/02/2016. 

Apesar de toda a resistência por parte da Maternidade 
Santa Úrsula e parte das solicitações da VISA à SLX 

serem de responsabilidade da mantenedora conforme 
contrato entre as partes, a SLX cumpriu com as 

regulamentações. 

Até o momento não recebemos nenhuma posição formal 
pela MSU referente ao parecer técnico da VISA, o que 

dificulta o entendimento com o órgão competente, uma 
vez que a legitimidade diante do órgão é de direito da 

Maternidade Santa Úrsula. 

Preocupados de mais mortes ocorrerem em corredores 
de hospitais por falta de vagas, principalmente em 

unidades de terapia intensiva, esclarecemos que nesta 

data temos disponíveis dezessete leitos, sendo nove 

leitos de enfermaria e sete leitos de UTI. 

 Diante do exposto, solicitamos à Comissão de 
Saúde o acompanhamento do processo da VISA junto à 

MSU, no sentido de intermediar e agilizar o processo 

de liberação dos leitos, garantindo à SLX um processo 
transparente e justo no sentido de resposta e 

cumprimento de normas. 
Colocamo-nos à disposição e convidamos esta 

respeitada comissão para uma visita às instalações da 

SLX e averiguação dos fatos supracitados e desta forma 
obter a resolução desse impasse. 

 

Senhor Deputado Doutor Hércules, gostaria de 

passar às mãos de V, Ex.ª, que é o Presidente desta 

comissão, e, assim, se conseguimos através disso, 

visualizar algum interesse pessoal. Não estamos aqui 

dando nomes a ninguém, mas vimos que realmente tem 

alguma coisa de estranha nisso porque as pessoas 

continuam morrendo nos corredores dos hospitais e 

estão se fechando unidades que venham a atender aos 

pacientes do SUS. 

 Gostaria de, juntamente com V. Ex.ª, 

averiguarmos essa situação de perto e vermos o que 

pode ser feito para que seja solucionado esse impasse e 

que a população mais uma vez não saia no prejuízo e 

evitar que muitas vidas sejam ceifadas nos corredores 

dos hospitais por falta de leito de UTI e enfermarias 

nessa cidade. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - (PMDB) - Faremos isso e vamos 

encaminhar convite ao Ministério Público também para 

acompanhar a visita e a Secretaria de Saúde. 

O Senhor Deputado Hudson Leal quer falar 

alguma coisa sobre isso. 

 

O SR. HUSON LEAL - (PTN) - Quem está 

denunciando, Senhor Deputado Almir Vieira? 

 

O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) - É uma 

empresa que tem uma UTI dentro do Hospital Santa 

Úrsula. Não é uma OS, conforme a denúncia, ela tem 

um contrato com a Santa Úrsula e, segundo a própria 

empresa, tem-se suspeita de que esteja havendo uma 

intervenção da vigilância sanitária, é até uma denúncia 

grave, de estar a serviço de alguém. Mas que possamos 

averiguar para sabermos a veracidade dessa denúncia e 

dos fatos. 

 

O SR. HUSON LEAL - (PTN) - Senhor 

Deputado Almir Vieira, a Vigilância Sanitária é mais 

um gueto dentro da Sesa. Como falo que dentro da Sesa 

tem várias igrejas com crenças e dízimos diferentes, 

isso é muito simples, Senhor Deputado Almir Vieira. A 

Vigilância Sanitária é usada; todos sabem que têm 

clínicas privadas, eles fazem uma exigência que se você 

tiver um papel no chão eles te inviabilizam por dois, 

três anos. Por que não fazem a mesma vigilância nos 

hospitais públicos?  V. Ex.ª sabe qual é o interesse 

disso, Senhor Deputado Almir Vieira, para ser breve, só 

para fugir do assunto? A Vigilância Sanitária direciona 

tudo para uma única empresa que faz esterilização no 

Estado do Espírito Santo. Todos sabem o nome, não 

vou falar, mas todos sabem. Eu não sei se têm outras, 

mas só tem uma empresa. Ela direciona todos os 

hospitais, ela inviabiliza os hospitais a terem centro de 

esterilização para direcionar para só uma empresa. 

Todos os colegas aqui sabem. Do jeito que acontece 

isso com a esterilização, são muitas coisas que 

acontecem dentro da Sesa. Tenho até medo de... Não 

tenho medo, faço requerimento, peço informações e 

tenho que responder. Acho que quem tem que ser 

protegido... Dizem que o secretário está andando com 
dois seguranças, com medo de ameaça. A ameaça dele 

está dentro da Sesa mesmo. Ele tem que ter medo de 

alguns subsecretários, de alguns diretores dentro da 

Sesa. Então, Senhor Deputado Almir Vieira, é muito 

grave o que está acontecendo. É muito simples, Senhor 
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Deputado Almir Vieira: não querem que abram leito 

para vender leito para o Estado, para serem beneficiados 

outros hospitais. É muito simples, Deputado Almir 

Vieira. Isso para mim é muito elementar.  

 

O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) - Baseado 

nisso aí, Senhor Deputado Doutor Hércules, gostaria de 

fazer uma solicitação: que pudéssemos solicitar os 

relatórios de inspeção sanitária e anexos aos autos e 

solicitar o parecer de todas as autuações fiscais 

referentes aos autos emitidos aos hospitais da Grande 

Vitória nos últimos dois anos. Que fizéssemos essa 

solicitação à vigilância sanitária. As visitas feitas aos 

hospitais durante os dois últimos anos. Pelo menos nos 

hospitais da Grande Vitória. Se pudéssemos fazer isso 

através da Comissão de Saúde. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Com certeza, faremos. Já está 

aprovado pela comissão. Então, agora, vamos passar a 

palavra ao doutor Erick Freitas Curi. 

Queria lembrar que não temos tempo para 

terminar a reunião. Estamos à vontade aqui e quem 

quiser usar a palavra depois poderá usá-la à vontade. 

Mas vamos ouvir o doutor Erick, que é o presidente, 

para fazer a explanação; depois, vamos ceder a palavra 

à Mesa; em seguida, para quem quiser pegar o 

microfone e falar à vontade. 

Concedo a palavra ao Doutor Erick Freitas 

Curi, Presidente da Febracem. (Pausa) 

O doutor Alexandre já está subindo, vai se 

sentar no lugar do nosso querido Deputado Almir 

Vieira, representando a OAB. Muito obrigado. Pois não, 

presidente. (Pausa) 

 
O SR. ERICK FREITAS CURI - Bom-dia a 

todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Senhor 

Deputado Doutor Hércules, presidente da Comissão de 

Saúde; ao Deputado Pastor Marcos Mansur, presidente 

da Comissão de Cooperativismo; ao Deputado Hudson 

Leal, médico anestesiologista e cooperativista, pelas 

várias oportunidades que essas comissões têm dado à 

Febracem de esclarecer à sociedade capixaba sobre 

questões extremamente graves e que estão perenes no 

âmbito da saúde pública. Cumprimento a Deputada 

Eliana Dadalto, presente nesta comissão. Quero fazer 

uma referência ao Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos 

que tem me causado bastantes problemas porque o meu 

cooperado quer que eu fale igual ao senhor, mas eu não 

tenho tanta experiência para isso ainda, não é? Mas o 

cooperado está se sentindo bastante representado na fala 

do senhor na plenária. 

Hoje a nossa fala é de preocupação, é 

propositiva, mas vai conter também importantes 

denúncias que esperamos serem devidamente apuradas 

pelos Poderes constituídos no estado democrático de 

direito. Eu gostaria de dizer aos deputados membros das 

comissões aqui presentes que talvez aconteça de, em 
alguma solenidade, alguma reunião palaciana, os 

senhores serem apontados como lobistas ou defensores 

da causa cooperativista. É importante os senhores terem 

argumentos para falar a essas pessoas que dizem isso - 

eu sei que isso vem da Secretaria de Saúde -, que 

cooperativismo é um modelo econômico que mais 

cresce em todo o mundo, o mais blindado contra a 

corrupção e que é um modelo secular e que um estado 

responsável tem o cooperativismo, presidente Esthério, 

como política de governo e não interpreta como lobby. 

Então, se os senhores receberem esses apontamentos, 

saibam que têm um mil e quinhentos médicos 

cooperados e mais um tanto outras cooperativas de 

outros ramos no Estado, que estão de pé e à ordem para 

defender os senhores. 

Aproveito a oportunidade para fazer um 

agradecimento a cada cooperado, dirigentes de 

cooperativa e membros da sociedade aqui presentes. 

Rapidamente, estou vendo o professor David, líder 

comunitário, doutor Afonso, também como uma 

liderança comunitária importante na Serra, e 

agradecemos a presença de vocês e o apoio a nossa 

causa. Mas também aos cooperados que não puderam 

estar presentes, por eles estarem atendendo agora, neste 

momento, a nossa população, enquanto nas salas da 

secretaria de Saúde algumas pessoas estão trabalhando 

duramente para destruir o modelo cooperativista, e sob 

a batuta do subsecretario Fabiano Marili - que eu vou 

ter a oportunidade de falar algumas coisas sobre ele 

aqui hoje - e pelo menos sob a conivência do secretario 

Ricardo de Oliveira, que mais uma vez, numa situação 

pública, não vem fazer o debate com as cooperativas. 

Quando ele foi chamado para ir, Senhor Deputado 

Hudson Leal, ao Bom Dia ES, para fazer um debate 

público comigo às vésperas do Carnaval, como o senhor 

mesmo disse ele viajou par ao Rio de Janeiro, mas creio 

que não foi para pular carnaval, não, foi para pegar os 

resquícios daqueles médicos que foram traídos pelas 

organizações sociais e oferecer a eles oportunidade i no 

Espírito Santo para facilitar a vida dessas organizações 

sociais preconceituosas, que com o apoio da Sesa 

impede a contratação das cooperativas médicas. E 

então, na reunião conjunta da Comissão de Saúde com a 

de Cooperativismo, ele também se furtou, na última 

oportunidade, e hoje novamente não vem para o debate. 

Eu não sei qual o problema de temer o debate e 

essa é a diferença. Essa é a primeira diferença que 

aponto entre o perfil de um dirigente cooperativa, o 

perfil de um médico cooperado que não foge do 

atendimento, que não foge do debate, e a comodidade 

de estar em uma secretaria buscando políticas para 

detonar o modelo que vem prestando serviço ao Estado 

do Espírito Santo há vinte e três anos. 

Nessa oportunidade pública, é fundamental que 

sejam descontruídas as inverdades que foram colocadas 

pela Sesa nos últimos vinte e nove dias e que de certa 

forma foram contadas aos nossos representantes no 

Congresso Federal, aos nossos deputados estaduais e, 

segundo consta, também ao nosso governador, que por 

confiar na sua equipe, pôde tê-las tomando como 

verdades. 

No dia 20 de janeiro, senhores, a Febracem foi 

recebida pelo então vice-governador César Colnago, em 
uma reunião para construção de uma saída segura para 

que não houvesse desassistência à população com o 

término dos contratos que se avizinhavam. Dentro de 

uma convivência pacífica e respeitosa, nos reunimos na 

vice-governadoria no dia 22 de janeiro, onde traçamos o 
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primeiro esboço de um acordo seguro e propositivo para 

ambas as partes. Ao contrário do que se fala na Sesa, 

em momento algum foram discutidos valores e custo, 

porque entendíamos a situação que o estado vivia, assim 

como o Brasil, de dificuldade financeira. Em nenhum 

momento foi discutido isso. O que se discutia era a 

segurança da prestação de serviço, a transparência e a 

lisura.  

Ao final desse mesmo dia, ainda na mesa de 

reunião, todos foram surpreendidos - e  gostaria de 

acreditar que todos foram surpreendidos e não somente 

eu - por uma liminar emitida em face das cooperativas 

em uma demanda do estado, que nos obrigava a 

trabalhar nesse cenário de profunda insegurança jurídica 

e emocional por mais seis meses. O que imperou 

naquela mesa de negociação foi o respeito mútuo, o 

compromisso com a nossa missão inicial de construção 

política e técnica. Assim, não nos deixamos - nem a 

Febracem nem o vice-governador nem o senhor Tião 

Barbosa que estava na mesa - influenciar pela belicosa 

atitude da Secretaria Estadual de Saúde. 

 No dia 23 de janeiro, também na vice-

governadoria, em um sábado à tarde, nos reunimos 

novamente e saímos com o pré-acordo rascunhado. A 

Febracem e o vice-governador César Colnago tinham 

cumprido o papel que, segundo S. Ex.ª, tinha sido dado 

na parte de S. Ex.ª pelo governador do Estado, e da 

parte nossa pelos nossos cooperados que queriam a 

construção e jamais a destruição. 

 No dia 25 de janeiro, a Febracem, reunida em 

assembleia, aprovou o acordo na sua integralidade. Foi 

fundamental para a aprovação a credibilidade que o 

vice-governador tem junto aos médicos cooperados. 

Naquele momento, fui perguntado na assembleia, e 

muitos dos senhores se lembram, sobre quem garantiria 

que o Estado do Espírito Santo cumpriria o acordo. E eu 

respondi aos meus cooperados. Na mesa estava presente 

o vice-governador deste Estado, a quem devemos dar 

crédito, e a assembleia da Febracem deu crédito ao vice-

governador, um acordo feito por S. Ex.ª. 

 No dia 26 e 27, o jurídico da Febracem, aqui 

presente, se reúne então com a Procuradoria do Estado 

para rascunhar o acordo. E no dia 28 de janeiro, todos 

sabem, mas é importante esta Casa ter ciência, o acordo 

foi quebrado por parte do Estado do Espírito Santo. O 

senhor secretário de Saúde Ricardo de Oliveira não 

permitiu que estivesse escrito no acordo o sexto tópico 

desse acordo, que assim versava:  

 

6. “O Edital será para todos os Hospitais. Porém, 
através de um dispositivo administrativo (...) 

 

Como, por exemplo, uma portaria da Sesa.  
 

(...) a contratação de serviços no Hospital Jayme dos 
Santos Neves e Central, obedecerá aos critérios claros 

de seleção, fiscalizados pela Sesa, respeitando os 

princípios constitucionais da impessoalidade, da 
transparência e da economicidade. 

 

O senhor secretário acabou com o acordo feito 

pelo vice-governador por não querer que esse tópico 

aparecesse, levando sempre para o lado de que a Sesa 

transfere dinheiro para as organizações sociais e elas 

fazem o que bem entendem, a exemplo das provas que 

mostrarei hoje e das denúncias que farei. 

A Febracem jamais poderia aceitar a retirada 

desse ponto, haja vista as inúmeras denúncias de 

fraudes e irregularidades que acontecem nos contratos 

de organizações sociais em todo Brasil. Por exemplo, 

está em minhas mãos uma decisão da Justiça do Estado 

de Goiás, que deixarei com os deputados, em que consta 

a decisão impedindo que o Estado de Goiás faça novos 

contratos com organizações sociais. E senhores, ao ler a 

inicial do Ministério Público acusando de fraudes as 

organizações sociais que atuam no Estado de Goiás - e 

entre elas a Pró-Saúde, que hoje está no Hospital de 

Urgência e Emergência e que já, nesse mesmo Governo, 

tinha saído lá atrás, quando ela administrava o Hospital 

Central - é de arrepiar e é de perder o sono. 

O médico honesto que acorda cedo, atende 

paciente, trabalha e recebe menos de mil reais em um 

plantão, fica de cabelo em pé e entende perfeitamente 

porque a Sesa ofereceu três mil reais a médicos do Rio 

de Janeiro para que viessem prestar serviço neste 

Estado, e três mil e quinhentos no Carnaval por doze 

horas trabalhadas. É por isso aqui e o Ministério Público 

de Goiás apurou muito bem apurado. É por isso aqui.  

Outro exemplo, é o caos na saúde do Rio de 

Janeiro. Existe um honrado conselheiro federal, 

chamado doutor Sidnei Ferreira, conselheiro do Cremerj 

- Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, e 

conselheiro federal do CFM. Nesta reportagem 

publicada no Jornal do Cremerj, eu queria citar quatro 

partes apenas, ele diz: 

 

Fartamente documentado pelo CREMERJ e entregue 

várias vezes aos representantes dos três Poderes e à 
imprensa, o modelo de gestão no qual o governo 

terceiriza para as chamadas organizações sociais sua 
responsabilidade constitucional de cuidar da saúde do 

povo tem se mostrado cada vez mais desastroso. 

Não há controle governamental ou social sobre esse 
tipo de administração e gestão, com ineficácia e 

irregularidades, fraudes e corrupção, apontadas pelo 
TCU e denunciadas pelo CREMERJ e pelo CFM. 

 

E aí uma servidora faz a seguinte frase, no 

artigo do conselheiro Sidnei Ferreira: 

 

(...) “eu não estou precisando de atendimento, mas e os 

que precisam, que vêm aqui e encontram a porta 

fechada?”, desviando seu olhar para o obstáculo 
colocado pelo governo a bloquear um direito 

fundamental do cidadão. Seu semblante mostra 

contrariedade e tristeza com tudo aquilo. 
 

 E conclui em seu artigo o conselheiro Sidnei: 

 

(...) Esse modelo de gestão, corrupto e sem controle, 

que humilha pacientes e trabalhadores da saúde com 
falta de material, condições de trabalho indignas, 

salários incompatíveis e contratos de trabalho 

aventureiros,(...) 
 

Aventureiros como esses do Rio de Janeiro que 
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vieram aqui e vou falar mais adiante.  

 

(...) tem de ser investigado com minúcia para que se 
possa punir criminalmente os culpados. 

 

 E assim fala o doutor Sidnei. 

 Diante do descumprimento do acordo por parte 

do estado, no dia 29 de fevereiro ingressamos com um 

agravo no Tribunal de Justiça da liminar do dia 22, 

prestem atenção. Na liminar do dia 22, que era a liminar 

que nós tínhamos conhecimento.  

 No dia 31, Deputado Doutor Hércules, reunidos 

mais de trezentos médicos dentro do Conselho Regional 

de Medicina, fomos surpreendidos por outra liminar, 

essa de morfologia teratogênica. Vejam os senhores, 

determinava que os médicos fossem às unidades de 

saúde, aos hospitais, na segunda feira, porém que se 

abstivessem de atender os pacientes. 

 O que o governo queria com tamanho absurdo? 

Transferir para as cooperativas o ônus da desassistência 

e possíveis óbitos e nos incriminar. Só que a Sesa 

esquece e, como diz o doutor Hudson Leal, não sei qual 

é o modus operandi, hoje, daquela secretaria. Não tenho 

imunidade parlamentar para falar conforme o deputado 

falou aqui, mas na cooperativa não tem criminoso. 

 Médico, por índole, não é assassino e nem 

criminoso. Nós jamais abandonaríamos os hospitais ou 

estaríamos dentro dos hospitais e permitiríamos a 

desassistência ou a morte dos pacientes. 

 É fundamental destacar que o plano B colocado 

pelo senhor Secretário de Saúde, Ricardo de Oliveira, 

nos jornais de grande circulação, no dia 1.º de fevereiro, 

era um blefe. O plano B do Secretário de Saúde era um 

blefe. Pouquíssimos médicos foram encontrados para 

fazer a substituição dos mil e quinhentos médicos 

cooperados que atuam no estado do Espírito Santo. 

 Senhores - a grande maioria aqui hoje é médico 

- o secretário diz o seguinte: a Secretaria de Saúde 

contratou médicos de seis especialidades, entre eles 

ortopedistas, anestesistas e cirurgiões 
cardiovasculares, que nem estavam nesse movimento, 

para garantir o atendimento. Desde então o governo 
vem tentando prorrogar os contratos das cooperativas 

que pedem nova licitação.  

 As cooperativas pediam, sim, nova licitação, 

porque, conforme determinou a Justiça deste estado, as 

prorrogações de sessenta dias feitas pela Sesa eram 

irregulares, ilegais. E continua: Contratar esses 

profissionais de saúde foi a forma mais rápida que 

encontramos para a população não ser prejudicada. 
Agora, vamos licitar os serviços o mais rápido possível.  

Ontem foi 29 de fevereiro, o secretário afirma 

no jornal O Metro que em fevereiro mesmo ele fazia a 

licitação. E na decisão do Tribunal de Justiça o 

desembargador cita essa fala: e a licitação não veio. Ele 

fala o seguinte: Acredito que não vamos passar deste 

mês, os próximos contratos com as cooperativas vão 

durar dois anos. Ele já deu prazo num processo que ele 
nem iniciou.  

No jornal A Tribuna, eu creio que o 

Governador do Estado, seu secretário de Planejamento e 

da Fazenda devem ter ficado horrorizados com o que 

fala o secretário: ao contrário do que acontece no Rio 

de Janeiro, onde o sistema está falido, nós temos 
dinheiro. E eu acredito que tem. Eu acredito. Porque se 

paga três mil, três mil e quinhentos reais por um plantão 

de doze horas é porque tem dinheiro. Ou será que os 

caixas, os cofres deste governo e da secretária estão 

abertos apenas para quebrar as pernas das cooperativas? 

Se é meu secretário eu pediria um esclarecimento 

público, para ele demonstrar onde está o dinheiro que 

ele fala. 

E assim ele segue nas reportagens.  

 Senhores, Deputado Enivaldo dos Anjos, o que 

eu quero mostrar é isso aqui, hoje. Sabe o que significa 

isso aqui? Isso é um contrato assinado pela Sesa, pelo 

senhor Fabiano Marily, subsecretário de Saúde, onde 

ele assina com uma empresa chamada Sem Fronteiras 

Serviços Médicos Ltda - ME. A médica responsável é a 

senhora Romana Freire Marques Bello, de Campos. 

Essa senhora Romana tem registro no CRM do Rio de 

Janeiro e da Paraíba. Porque no movimento 

cooperativista ético e lícito no estado da Paraíba, ela 

também foi contratada para ir lá substituir, com sua 

equipe de dezoito médicos, as cooperativas do estado da 

Paraíba. Mas, aqui no Espírito Santo ela não tem 

registro. Mas diz o senhor secretário que no plano B 

essa senhora iria prestar, tanto é que o senhor Fabiano 

Marily assinou um contrato e espero que a Comissão de 

Saúde agora obtenha esse contrato da Sesa. Aí, o CRM 

do Espírito Santo, preocupado, ligou ao Rio de Janeiro e 

a vários outros CRMs, e recebemos como resposta que 

essa Sem Fronteiras Serviços Médicos não está 

cadastrada em nenhum Conselho Regional de Medicina 

deste país. Ou seja, qualquer empresa médica dos 

senhores aqui tem que ter um cadastro, para funcionar, 

no Conselho Regional de Medicina. A empresa 

contratada pelo senhor secretário na figura do 

subsecretário não tinha cadastro no CRM.  

Mas, vamos mais adiante. Está aqui a 

comprovação de que até hoje eles não têm cadastro no 

Conselho Federal de Medicina. Mas, vamos seguir mais 

adiante. Este aqui é um documento da Receita Federal. 

A baixa do CNPJ dessa empresa foi em 08 de abril de 

2010. A Sesa contrata uma empresa, para substituir as 

cooperativas médicas, que não existe, que não paga 

imposto neste país. Mas o senhor secretário pode falar 

que isso é invenção do intransigente presidente da 

Febracem. Essa é a foto deles sorridentes chegando no 

dia 1º na Sesa. Essa é a foto desses colegas, já 

identificados, na porta da sala do senhor secretário de 

Saúde. E, após a vitória consagrada das cooperativas na 

Justiça, essa é a foto deles descendo a escada da Sesa e 

indo embora. Ontem, Deputado Hudson Leal, ela estava 

na Sesa, a senhora Romana, tentando receber os 

plantões.  

 Dando prosseguimento, temos as várias 

denúncias já feitas aqui nesta Casa sobre filhos de 

diretores que são contratados por essa OS e sobre 

algumas outras importantes fraudes, ou suspeitas de 

fraudes. Vou mostrar mais uma aos senhores: O hospital 
de urgência e emergência, senhores, fez um 

chamamento para que empresas médicas apresentassem 

seus orçamentos para prestação de serviço no Heue, o 

antigo São Lucas, o reformado São Lucas. E a 

Cooperativa dos Anestesiologistas, assim como várias 
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outras cooperativas, apresentou sua proposta no valor 

que eles puseram lá. Existe uma empresa chamada 

Anestevix, que presta serviço ao hospital Jaime Santos 

Neves, que tem no seu quadro societário o filho do 

diretor do Hospital Evangélico, de uma grande figura do 

Hospital Evangélico, que tem custado um absurdo. Pelo 

menos trinta por cento mais caro do que o serviço 

prestado pelas cooperativas médicas, e ela colocou um 

valor mais alto do que a Coopanest/ES. Segundo 

informações, porque os envelopes foram abertos dentro 

de um quarto escuro, com uma lampadazinha de celular, 

sem o mínimo de transparência e publicidade. Então a 

Anestevix pôs uma proposta. O sócio-gerente da 

empresa me confirmou. 

 Uma outra empresa pôs proposta, a chamada 

Beta Serviços de Anestesia. Essa com cinco sócios para 

um hospital de oito salas, com exames externos. Cinco 

médicos anestesistas para tocarem o serviço, dia e noite, 

de um dos principais hospitais de urgência e emergência 

do estado. E a outra empresa não pôs envelope, 

mas estava lá ontem, negociando para assinar um 

contrato com a Pró-Saúde, Deputado Enivaldo dos 

Anjos. Ela tem três médicos, sendo que dois não são 

especialistas em nada e um é anestesista.  

 Sabe o que chama a atenção nisso, Deputado 

Doutor Hércules? O quadro societário. As empresas têm 

o mesmo quadro societário. Dos cinco representantes da 

Beta, quatro são sócios da Anestevix. E da outra 

empresa que não entrou no edital, que é a FMP, dos três 

sócios, onde somente um é anestesista, Jones Pavan, 

esse é sócio das outras duas. Empresas com o mesmo 

quadro societário participando do mesmo processo. Isso 

é grave! Isso é permitido com organização social, mas 

não é permitido com cooperativa, porque nesta lama em 

que se encontra o Brasil você tem construtora, você tem 

empresas de vários setores, você não tem cooperativa 

envolvida nessas fraudes que hoje assolam o Brasil. E 

isso assusta qualquer governo.  

 Continuando, na nossa opinião, quem flerta 

com empresas fantasmas e ilicitudes não tem a mínima 

preocupação em garantir qualidade de atendimento à 

população. 

 Convido os senhores a lerem o jornal A Gazeta 

de hoje. Na página 9 há um artigo, muito bem escrito e 

muito feliz, do médico José Carlos Saleme, doutor 

Saleme, meu professor, neurocirurgião. Ele explica para 

os senhores o que estou falando. Isso que o governo não 

está entendendo. Está publicado em A Gazeta.  

 Ao contrário de muitos que pegam um avião e 

vão embora para o Rio de Janeiro quando um governo 

sai, e quando um governo volta retornam para cá, o 

doutor Saleme é do Parque Moscoso, e nunca 

abandonou a população capixaba. O doutor Saleme 

nunca saiu do estado do Espírito Santo a propósito de 

ser contratado desse governo ou daquele. O doutor 

Saleme é um médico honrado, que há vinte e três anos 

está marchando junto às cooperativas, prestando ao 

cidadão do SUS o mesmo atendimento que se presta, ou 
até melhor, a um cidadão nas nossas instâncias 

particulares. Está escrito em A Gazeta hoje. 

 Assim, a nossa assembleia, no dia 31, decidiu 

trabalhar integralmente no dia 1.º de fevereiro e garantir 

o melhor atendimento à população. Eram 3h30min da 

manhã quando o meu telefone tocou, do dia 31 para o 

dia 1.º, e os competentes advogados da Federação 

Brasileira das Cooperativas Médicas conseguiram, no 

Tribunal de Justiça, mandado de segurança que caçava a 

cautelar teratogênica que nos impedia de trabalhar, ir 

para o hospital e ficar lá sem trabalhar.  

 Ainda no dia 1.º de fevereiro, às 16h30min, foi 

julgado o agravo impetrado pela Febracem referente à 

primeira liminar do dia 22 de janeiro, a que estávamos 

cumprindo. O Tribunal de Justiça, em sua decisão, 

reconheceu que eram verdadeiros os argumentos da 

Febracem. Houve um claro abuso do poder público nas 

recorrentes renovações de sessenta dias.  

 Então, aquilo que o senhor secretário falou, que 

a Febracem não foi lá assinar contratos, que ele tinha 

que buscar essas empresas fora, a gente cumpriu a 

liminar e a Justiça reconheceu que o prazo de seis meses 

era abusivo. O senhor secretário de Saúde estava sendo 

avisado desde o dia 15 de janeiro de 2015 que os 

contratos venceriam. Depois os jurídicos podem ler 

trechos das decisões para os senhores aqui, que são 

extremamente graves, mostram uma total inoperância 

da Sesa. 

 Com a decisão determinada, a de que o contrato 

se estendesse de maneira improrrogável por noventa 

dias e que determinava que nesse prazo houvesse 

licitação, o estado - não poderia ser diferente - entrou 

com o pedido da reconsideração da decisão do 

desembargador. E, nesse pedido, utilizou argumentos 

fantasiosos e hipotéticos, argumentando que as 

cooperativas poderiam obstruir processo licitatório. O 

desembargador, de maneira muito clara, no julgamento 

dessa reconsideração disse: Como pode a Febracem, as 

cooperativas, boicotarem uma licitação se é exatamente 

isso que eles pedem desde 15 de janeiro de 2015? O 
Tribunal de Justiça do Espírito Santo não vai decidir 

com fatos hipotéticos. Então, o desembargador mantém 

a decisão favorável à Febracem e às cooperativas 

médicas. No dia 05 de fevereiro o TJ, então, no 

julgamento dessa reconsideração, fez isso.   

 Para concluir minha fala, quero deixar isso bem 

claro, que fique claro à sociedade capixaba, a esta Casa 

de Leis que hoje o caos na saúde pública no estado do 

Espírito Santo não aconteceu não por ato e habilidade 

do senhor secretário de Saúde Ricardo de Oliveira. É 

preciso que a sociedade saiba disso. Muito pelo 

contrário. O senhor secretário sempre trabalhou para 

que o caos existisse. Vocês viram a cautelar que o 

Estado impetrou para nos impedir de trabalhar. Está 

aqui, está documentado. O Estado queria nos impedir de 

trabalhar. A que se deve não estar havendo caos? A que 

se deve não ter morrido paciente por desassistência? 

Primeiro à seriedade, lisura e responsabilidade das 

decisões tomadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do 

Espírito Santo. (Palmas) Tanto no seu mandado de 

segurança quanto no julgamento do agravo e da 

reconsideração. Existem, senhores, hoje eu posso falar, 

homens íntegros que não cedem à pressão do Estado 
brasileiro. E temos esses desembargadores, sim, no 

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. 

O segundo ponto: o comprometimento do 

cooperado para com a população. Moramos neste 

estado, prestamos serviços nele há vinte e três anos. 
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Não somos forasteiros e muito menos oportunistas. 

Independentemente de governos, a nossa casa é aqui, é 

aqui que vivem nossas famílias. Os cooperados não se 

mudam de estado quando muda o governo, e muito 

menos retornam quando é de seu interesse. O secretário 

da Saúde muda de estado.  

Alguns gestores da saúde neste estado se 

acostumaram a apontar o dedo para os médicos 

cooperados e dizer que eles só lutam por dinheiro. Está 

provado que a nossa luta é por ética, transparência e 

responsabilidade no uso dos recursos públicos. 

Tememos que atitudes fantasiosas, miraculosas e de 

extremo preconceito, presidente Esthério Colnago, 

contra as cooperativas médicas destruam um dos 

principais pilares do Sistema Único de Saúde: a 

integralidade da rede. 

Falou bem o Deputado Hudson Leal na 

Comissão de Saúde, quando agora surgiu que o Samu 

será gerido por uma organização social. Não vai ter para 

onde levar doente. Hoje o doente, o baratinho, o que é 

bem barato, é levado para o hospital da OS, para ter 

mais resultado financeiro. O doente mais caro, com 

infecção e usando antibióticos de alto custo, é levado ao 

serviço público, onde a gestão é do Estado, para 

arrebentar mais ainda com a vida do servidor, das 

cooperativas e acusar os diretores dos hospitais de 

serem maus gestores. Com o Samu e com a OS fecha-se 

o ciclo. Fecha-se o ciclo. Quero saber aonde será levado 

o doente porque ninguém vai querer o paciente de alto 

custo.  

 Senhores Deputados e sociedade capixaba, 

lutem. Lutem por transparência. O Espírito Santo não é 

um oásis no meio de um mar de lama que encobre o 

Brasil. Não podemos acreditar que as organizações 

sociais tiveram problemas aqui e em todo território 

nacional e milagrosamente na gestão da saúde pelo 

senhor Ricardo de Oliveira não terão problemas aqui. 

No Brasil inteiro há problema. Aqui no Espírito Santo 

não haverá. Não podemos acreditar nisso. Como disse o 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, a saúde no Brasil 

está catastroficamente na lama e essas organizações... 

Dá-me a impressão de, que quando o governo desses 

estados onde já há provas contundentes de 

irregularidades, quando permite que novas organizações 

sociais assumam hospitais, dá-me a impressão que meu 

amigo Rodrigo me ensinou recentemente: Que você está 

no fundo do poço e continua cavando e jogando lama 

para cima de você mesmo, enterrando-se. 

Gostaríamos de sair daqui hoje com o 

compromisso dos Senhores Deputados e da sociedade 

que levem nossos argumentos aqui colocados aos seus 

pares, às suas famílias e às suas comunidades, David, 

para mostrar o risco que se corre quando por vaidade ou 

interesse se traça uma política de saúde para substituir o 

modelo de vinte e três anos sem ter uma mínima 

porcaria segura que faça essa substituição. Essas são 

minhas palavras iniciais. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Muito bem, doutor Erick.  

Passarei a palavra ao Senhor Deputado Hudson 

Leal, que como já disse, mas àqueles que chegaram 

mais atrasados, é vice-presidente da Comissão de 

Cooperativismo e membro da Comissão de Saúde 

também. 

 

O SR. HUDSON LEAL - (PTN) - Aos 

colegas que não haviam chegado, mais uma vez bom 

dia a todos. 

Doutor Erick, quanto às denúncias que o senhor 

fez, tenho certeza de que podemos até deliberar aqui na 

Comissão de Saúde, Senhor Deputado Doutor Hércules, 

ou deixar para a próxima, para irmos pessoalmente 

entregar ao Ministério Público essas denúncias para 

averiguar. 

Quanto às organizações sociais, serei repetitivo, 

mas é muito importante. A crise que aconteceu no Rio 

de Janeiro foi por causa de organizações sociais. Já foi 

desfeita e está voltando à secretaria para administrar. 

Aqui falam com muito orgulho que fomos a Goiás. Veio 

o ministro Ayres Britto. Muitas pessoas da Sesa 

estavam naquele local e falaram com muito orgulho que 

tinham ido a Goiás ver como funcionam as 

organizações sociais. Pois bem, o senhor traz uma 

decisão que o Ministério Público ajuizou e a Justiça 

aceitou proibindo a contratação dessas organizações 

sociais. 

Falando como membro da Comissão de 

Cooperativismo, Esthério, as cooperativas são seculares. 

São seculares. Os senhores sabem da onde veio a lei do 

Terceiro Setor? Do final do governo de Fernando 

Henrique Cardoso. No final. Mas quem aproveitou? 

Quem aproveitou o Terceiro Setor? A família de Lula. 

Lulinha aproveitou. Ele tinha uma organização social e 

ficou milionário. Um simples tratador de um zoológico 

ficou milionário. Por meio de que, doutor Erick? 

Organizações sociais. 

Existem organizações sociais sérias? Teremos 

que separar o joio do trigo. Sim, existem. Mas não é o 

que está acontecendo aqui em nosso estado. Cadê a 

organização social que geriu o Hospital dos Ferroviários 

e que deu o maior prejuízo? Deixou o governo com 

dívidas trabalhistas e foi embora. Eles só vinham pegar 

nosso dinheiro e foram embora. 

O Hospital Central, como todos sabem, 

processo no Brasil inteiro. A Organização Pro-Saúde, 

pedi informações, o Tribunal de Contas não é obrigado, 

mas pedi como forma de gentileza à Justiça para dar 

informações se existe processo contra a Pró-Saúde e 

todas as empresas e organizações sociais. 

Misteriosamente saiu, e temos que respeitar uma 

organização social que está administrando lá 

atualmente: a Santa Catarina. Parece que ela é séria. 

Não podemos colocar todas num mesmo balaio e dizer 

que todas são ilegais. Ela saiu de lá por problemas com 

o Hospital Central, foi substituída pela Santa Catarina. 

E agora mesmo com o problema, Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos, ela volta para o HEUE. 

Misteriosamente ela cai ali dentro do Hospital HEUE 

para administrar. 

  O que existe dentro da Sesa? Eles habilitam. 
Para você habilitar as organizações sociais, é a Sesa que 

qualifica. Você pode ter tudo, todo cara-crachá, tudo 

que precisa, mas eles não te habilitam. Eles, de uma 

maneira misteriosa habilitam as organizações sociais ao 

critério deles. Eles mudam do dia para a noite as 
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exigências para uma organização social, para atender 

aquela organização social no hospital que bem lhe 

convém. Por exemplo, para começar, o Central, eram de 

dez anos de ter um tempo, para habilitar outras 

organização sociais eles mudam o período. E agora 

estou falando para todos aqui, o Himaba - saibam vocês 

colegas que nós médicos sabemos, todos estão sabendo, 

quando começa a correr à boca miúda é porque vai 

acontecer - o Himaba será administrado por uma OS, 

mesmo tendo funcionários lá dentro. 

 O que estão plantando? O Himaba, de um a 

dois meses, não descobri o nome. Os colegas me falam 

o nome para você saber, alguém deve saber e vai me 

passar, tenho certeza. Alguma organização social será 

habilitada e ganhará lá. É projeto, não precisa ser o 

menor preço, precisa ser o que é mais bonito, não sei 

qual é o entendimento deles. 

 O que precisamos fazer é uma investigação. 

Você falou aqui, vamos separar o Hospital Evangélico 

que é uma instituição respeitosa, mas a instituição que 

está administrando lá, ela não pode ter um diretor que 

coloca seu filho, Senhores Deputados Enivaldo dos 

Anjos, Doutor Hércules e Eliana Dadalto... É como se 

você fosse diretor de uma instituição, você tem um dois 

três filhos, e você fala: vou dar esse serviço para um 

filho. Esse vou dar para outro filho, vou dar o serviço 

de pediatria para minha nora. Está sendo distribuído 

sem nenhum critério, não pode! 

 O que as cooperativas querem, e acho que não 

são só as cooperativas, toda a sociedade, doutor Erick, é 

transparência. Acredito que isso vai acontecer. 

 Só para citar, você colocou isso é muito 

preocupante, discordo que o pessoal da anestesia veio 

para receber. Como pedi informações dos contratos, 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, agora eles não 

podem mais mudá-los. O Senhor apresentou, isso aqui é 

público. Eu pedi os contratos, acho que a Romana veio 

aqui para mudar a data do contrato, para desfazer, 

alguma coisa nesse sentido. Mas como você já mostrou 

a assinatura do contrato, eu quero que isso passe para 

minhas mãos, para a Comissão de Saúde. O 

subsecretário que assinou, o senhor Fabiano, não poderá 

modificar. Acho que essa subsecretária tem outro 

entendimento, veio aqui para mudar esse contrato. 

 Só para citar um caso, a população não pode ser 

prejudicada. Todos sabem que o serviço prestado no 

São Lucas, falo São Lucas, mas não como referência, 

mas a todos hospitais da rede, muitos colegas médicos, 

aqui no Estado do Espírito Santo falam que se tiverem 

um acidente, que, por favor, levem-nos para o Hospital 

São Lucas, porque é um hospital que tem uma equipe de 

anestesia de neurocirurgia, de vascular, de tórax, isso 

está sendo exportado para outros estados da Federação, 

está sendo mandado, estão tomando como referência.  

 E numa simples canetada, doutor Erick, é muito 

simples, não é porque tenho imunidade não. Como que 

você vai fazer acordo com cooperativa, não tem como, 

senhor Esthério, é muito sério. Você para uma 
assembleia, médicos são todos críticos, são todos que 

estão ali em cima. Eu sei, sou médico, sei o que é. Já 

estive na sua posição como presidente de cooperativa, 

Erick. Sei como é a cobrança.  

 Chegou a mim uma denúncia gravíssima, muito 

grave. Parece que no Hospital Jayme Santos Neves, na 

Serra, foi substituída a neurocirurgia de pessoas 

experientes. Está aqui o Paulo, estou vendo. Aquela 

miss, quando se acidentou, mesmo com plano de saúde, 

para onde a levaram, em estado muito grave? Para o 

Hospital São Lucas. Lá, teve um cirurgião, um vascular, 

um neuro, parece que foi o senhor que a operou. Duvido 

que ela tivesse atendimento na mesma rapidez num 

hospital privado! Não tem condições! Não tem! Os 

hospitais não funcionam dessa maneira. 

 Estou sabendo que a neurocirurgia contratada 

no Jayme, e isso é muito grave... Estou pedindo 

informações. Eles têm que dar informações para todos 

entenderem. O Jayme é um hospital do Estado, quem 

construiu aquilo ali foi o Estado do Espírito Santo. Eles 

têm o dever de informar. 

 Estou sabendo que os neurocirurgiões que estão 

lá são residentes. É muito importante o residente, mas 

ele não tem a expertise, por exemplo, de uma doutora 

Elisa - neuro -, de um Paulo, de todos os colegas neuros, 

que sabemos que sabem fazer as coisas. Sabemos que, 

no começo da sua residência, eles vêm do estado do Rio 

de Janeiro, do hospital de Itaperuna, que está cheio de 

denúncias de uso de órteses e próteses. Mas, assim, de A 

a Z, todo errado! Essas pessoas misteriosamente vieram 

para o hospital Jayme. Sabemos que são usadas próteses 

ali, é usado stent, essas coisas. É muito grave, quem está 

atendendo a população são residentes. A pessoa está 

dando staff lá no estado do Rio de Janeiro. Isso é muito 

grave. Sabemos que, no começo, você tem que ter 

outras pessoas experientes. Então, estão fazendo um 

desserviço à sociedade do Espírito Santo. 

 E tem coisa muito mais grave de UTI que está 

acontecendo também. Eu posso falar de cadeira. Tenho 

um sobrinho formado há dois anos que está trabalhando 

em uma UTI. Gente, para trabalhar em UTI, você tem 

que ter experiência, mas muita experiência, tem que ser 

profissional! E não estão atendendo ao número mínimo.  

Pedi informações a todos os hospitais do 

Estado de como está funcionando a UTI no Espírito 

Santo. Estou falando com o presidente, Jorge Potratz. 

Mais uma maneira de ver como está funcionando, 

porque as denúncias que vieram... Mandei o vídeo e 

muitas pessoas fizeram denúncias. E têm outras coisas 

muito mais graves, Erick, que eu, como deputado, vou 

pedir.  

 Existe um número de internações. Só para 

entender, quem está me ouvindo saberá para quem estou 

dando esse recado. Há um número de internações para 

fazer de UTI - admissão e alta. Eles estão dando alta 

precoce aos pacientes, Senhor Deputado Doutor 

Hércules. Eles estão dando alta precoce, porque eles 

têm um número de internações para receber, o que é 

contratualizado. Vão para a UADC e para a enfermaria. 

Coisas muito graves estão acontecendo neste Estado. 

 Pode ter certeza, Erick, terminarei este 

mandato, porque não é fácil, não é na velocidade que eu 

gostaria que fosse, é lento, mas você pode ter certeza de 
que você terá apoio nesta Comissão de Saúde e na 

Comissão de Cooperativismo.  

Agradeço ao Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos, que não mede esforços para levar à Mesa 

Diretora e cobrar. Quando fui pedir informações pela 
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Mesa, tiveram deputados governistas que - não sou 

contra o governador, sou favorável ao governador, mas 

não tenho que concordar com o que está acontecendo na 

Sesa, não. Não tenho que concordar, está errado! Tenho 

experiência, são quase vinte e oito anos dentro de 

hospital, e o que está acontecendo é muito grave. 

Vamos levar isso, doutor Erick, você pode ter 

certeza. A Comissão de Saúde deliberará esse assunto 

para levar. E eu quero pessoalmente levar essas suas 

denúncias ao promotor da Saúde no Estado do Espírito 

Santo.  

Obrigado a todos. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES - PMDB) - Farei um esclarecimento: não 

há necessidade de deliberar. A denúncia chega aqui e a 

encaminhamos a quem de direito. A outra foi deliberada 

porque, vamos chamar assim em nosso vocabulário, foi 

corpo estranho. Porque, na verdade, a finalidade da 

nossa reunião são as cooperativas, então colocamos para 

ser deliberado por isso. Mas essas denúncias serão todas 

encaminhadas ao Ministério Público, à Secretaria de 

Saúde, ao CRM, ao Cimes, à Ames, enfim. 

Encaminhamos para todas as autoridades e eu coloco 

ainda, no rodapé do ofício, - Senhor Deputado Enivaldo 

dos Anjos, igual fizemos da outra vez que você também 

fez uma denúncia - para onde estou enviando, porque 

todos eles recebem e um tem que vigiar o outro. Tem 

que tomar conta disso. Então, na verdade será 

encaminhado para quem é de direito e vamos cobrar 

com certeza. 

Hoje, doutor Cleto é o promotor que assumiu o 

lugar do doutor José Adalberto Dazzi, e que com 

certeza levaremos para ele e também ao chefe do 

Ministério Público, se for o caso.  

Pergunto à Senhora Deputada Eliana Dadalto e 

ao Senhor Deputado Enivaldo se querem fazer uso da 

palavra. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Senhor Presidente, diante do que ouvimos aqui, percebo 

que estamos num caminho em que existe uma queda de 

braço entre a secretaria e as cooperativas, por parte da 

secretaria. Não vejo, pelo caminhar das coisas, nenhuma 

possibilidade de entendimento. Acho que a situação está 

caminhando para a guerra e, nesse caso, vou aguardar 

mais uns dois dias para analisar, mas a minha ideia é 

propor uma CPI contra a Secretaria de Saúde para que 

seja feito levantamento profundo da questão. 

Veja bem: No governo passado do Governador 

Paulo Hartung, ele mandou para a Assembleia, e a 

Assembleia aprovou, uma lei, que considerei uma das 

mais importantes que possa ter encaminhado, que é com 

relação a incentivar o trabalho das cooperativas. Porque 

ao longo da história da política brasileira e da 

administração pública, tem sido provado no Brasil e, 

principalmente, nos estados do Sul do país, que o 

sistema de cooperativismo é o mais eficiente, o mais 
competente e o que tem condições de prestar o melhor 

serviço, inclusive, nesses estados do Sul do país, onde o 

cooperativismo é mais forte, Rio Grande do Sul, Paraná. 

É muito fácil lá você encontrar uma disputa muito 

ferrenha para ser presidente da cooperativa e, às vezes, 

para ser prefeito da cidade ninguém quer. Quer dizer, a 

pessoa luta mais para ser presidente de cooperativa em 

um município daqueles do Sul do que para ser prefeito. 

Isso para mostrar a força do cooperativismo.  

Então, a gente não consegue entender como um 

governo estimula cooperativismo, há vários discursos 

do governador nessa direção, a gente conhece o 

Governador Paulo Hartung através da história pública 

dele, sabe que ele é um governador honesto, um 

governador dedicado a resolver as questões públicas, e a 

gente não consegue entender como que ele está 

permitindo que isso aconteça em uma área fundamental. 

É a área que se você for analisar é a que mais demanda 

atendimento e mais atende à população, é a área da 

saúde. 

Estamos entendendo que o secretário da Saúde 

está querendo, naquele chavão antigo, trocar o pneu do 

carro com ele andando, e isso não é possível. O que ele 

está querendo fazer teria que ter sido em longo prazo. 

Teria que ser feito com uma experiência inicial, porque 

não tem como você trocar o atendimento feito por mais 

de mil e quinhentas pessoas qualificadas no Espírito 

Santo, residentes no Espírito Santo, por aventura. 

Porque a gente está acompanhando, e estou 

acompanhando isso o dia inteiro e todos os dias, as 

atuações das OSs. Isso é uma aventura. É um sistema 

que não tem como dar certo.  

Por exemplo, agora vimos que apareceu uma 

denúncia de uma empresa contratada por uma OS contra 

um hospital em Vila Velha. Não é com o objetivo de 

melhorar o atendimento à população nada não. É 

questão de domínio. A questão é que eles querem 

desmerecer o serviço que já existe para poder ter 

serviço. 

A gente sabe que hoje existe dentro da 

Secretaria um direcionamento de serviço, como o 

doutor Erick disse aqui, de dificuldades de atendimento 

para a área das cooperativas, e pegar só o negócio de 

passar algodão e fazer curativo para as OSs, porque eles 

não têm profissionais nem condições de atender às 

demandas que os hospitais têm, além do custo. Então, 

como entender isso? Como podemos compreender que 

o Estado abra mão de um serviço eficiente e mais barato 

para contratar o mais caro e sem comprovação de 

eficiência? 

 Quem que preside essas OSs? Se for olhar, um 

é pastor, e sem nenhum demérito ao pastor, mas o 

pastor deve entender de igreja, não pode entender de 

medicina. A outra é um profissional da área que começa 

a colocar os parentes para receber os salários. Temos 

informações piores: que no Jayme dos Santos Neves 

tem um anestesista que ganha setenta mil para chefiar o 

sistema de anestesia. Eu não sei se isso é possível, 

porque sento permanentemente na Assembleia ao lado 

do Deputado Hudson Leal, reclamo que a situação está 

feia para o meu lado e S. Ex.ª nunca me arranja ou faz 

um empréstimo, e deve ganhar bem, porque também é 

anestesista. Se por um serviço no Hospital Jayme, ganha 
setenta mil por mês, então, não conseguimos entender 

isso.  

Acho que todo esforço que o Senhor Deputado 

Doutor Hércules tem, e S. Ex.ª é um deputado dedicado 

à área da saúde e trabalha isso vinte e quatro horas por 
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dia, e já é terceira ou quarta vez que está na presidência 

da comissão... A Senhora Deputada Eliana Dadalto 

também está no primeiro mandato, mas tem se dedicado 

na Assembleia. S. Ex.ª é uma deputada estudiosa, que 

está sempre comparecendo em todas as reuniões e faz 

tudo para estar colaborando com os movimentos da 

Assembleia e do Estado. O Senhor Deputado Hudson 

Leal não precisa nem dizer, porque é da área, é médico, 

é atuante e tem feito um esforço muito grande, mas não 

temos condições de resolver isso quando você convoca 

um secretário de Saúde ou um subsecretário para 

comparecer na audiência pública, e o sujeito não vem. 

Quer dizer, isso é obrigação da função pública. Quem 

não quer ter contrariedade, quem não quer discutir e não 

quer debater, fica em casa! Política e função pública é 

troço para quem tem coragem, para quem é do saco do 
roxo. Não é para gente mole. 

 O sujeito tem que vir aqui e dizer: Não vou 

atender vocês por isso; vocês são uma cambada de 

irresponsáveis, faz isso e faz aquilo. Pronto. Tem que 

dizer, tem que assumir. Não dá para você ficar fazendo 

um jogo que não é conhecido sem dar explicação. Eu, 

por exemplo, estou querendo saber por que as 

cooperativas ficaram vinte e três anos servindo ao 

Estado e, agora, não prestam; de uma para outra, 

rapidamente, não prestam! Quero saber. Eu não quero 

ficar do lado de vocês, porque vocês são bonzinhos; 

quero ficar do lado de vocês, porque estou vendo que 

vocês têm razão. Se não tivessem, estava contra.  

Ainda não estou totalmente contra às OSs, mas 

estou levantando, e todas as informações que estou 

levantando, vão me colocar nessa condição. Ficarei 

mais três anos no pé desse pessoal, porque estou vendo 

que eles fazem festas maravilhosas por conta das OSs e 

eles estão com procedimento que não está certo. Temos 

que colocar isso a público. O dinheiro da saúde tem que 

ser um dinheiro gasto com atendimento às pessoas. 

Quero crer que vamos evoluir.  

Preciso, para fazer uma CPI, de mais nove 

deputados, porque são dez para propor a CPI. 

Começarei a colher as assinaturas e aguardarei um ok 

das diretorias das cooperativas se devemos avançar logo 

para o confronto ou se tem saída. Estou me colocando à 

disposição e não quero ser melhor do que ninguém, mas 

acho que alguém tem que fazer essa luta sair à frente 

para esclarecer as coisas.  

Conversei com o assessor jurídico das 

cooperativas, uma pessoa profundamente conhecedora, 

um advogado inteligente, competente e que sabe das 

coisas. Todas as explicações que me deu me 

convenceram de que o caminho é tentar desconstituir as 

cooperativas sem nenhuma razão lógica. Não tem 

argumento para romper um contrato, não tem 

argumento para não manter os serviços e, ainda mais, 

percebe-se que a secretaria não quer a presença das 

cooperativas nos processos de licitação. Quer dizer, está 

querendo dificultar. 

 Como que você vai concordar que uma coisa 
seja feita já discriminando alguém de participar? Não dá 

para entender isso. Eu vou ouvir o subsecretário 

Fabiano. 

Acabei de mandar mensagem para ele: Recebi 

um monte de denúncias suas, você quer ver as 

denúncias antes de eu falar na Assembleia para 
apresentar as suas justificativas? E ele está dizendo 

aqui que está à disposição. 

Vou conversar com ele e, para ser franco, vou 

dizer assim: Olha, você está totalmente denunciado no 

Ministério Público por licitações irregulares em São 
Mateus, já está sendo denunciado aqui por contrato que 

está fazendo sem o devido respaldo da lei. Então, você 

tem de saber o seguinte, essa guerra não é simples, essa 

guerra não é um negócio que dá pouco tiro, não. Se é 

uma briga que a secretaria tem, ela vai ter. Porque nós 

não podemos admitir que uma ou duas pessoas venham 

aqui desconstituir moralmente um serviço que está 

sendo prestado, porque isso não é só o Estado não 

querer as cooperativas, não. Mas o Estado está querendo 

fazer a secretaria, nesse sentido, com um processo de 

desmoralização. Porque se vocês forem desconstituídos 

da forma que a secretaria está, vocês estão 

desmoralizados e podem mudar do Espírito Santo. 

Vocês têm de fazer valer a força moral de 

vocês agora e não aceitar esse tipo de tratamento, 

porque é um tratamento discriminatório e que se 

prevalecer, estará comprometendo a imagem de toda a 

cooperativa. Eu não vejo razão para o Estado fazer isso. 

Por que o Estado está  comprando essa briga? O que 

está por trás disso?  

O governador que está no cargo hoje, já teve 

oito anos de mandato seguidos, e usou os serviços das 

cooperativas. S. Ex.ª, agora, na campanha eleitoral 

visitou a cooperativa e pediu o apoio das cooperativas. 

Então, as cooperativas não podem de uma hora para 

outra serem ruim. Se o governador mesmo buscou, 

reuniu com elas falando a linguagem das cooperativas e 

se dizendo integrado no projeto e no serviço das 

cooperativas, por que de uma hora para outra o 

secretário ou subsecretário vem e toma essa decisão? 

Quero crer, Senhor Presidente, que se não 

houver nesta próxima semana agora uma saída, eu, na 

semana que vem, vou propor a criação de CPI, porque 

aí ninguém vai se negar a vir aqui. Vai ter vir nem que 

seja debaixo de vara, nem que seja por oficial de 

Justiça, mas vai ter que vir à Assembleia Legislativa.  

 

O SR. PREDIENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Muito bem, Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos. Vamos passar a palavra para o 

nosso querido Alexandre, representante da Comissão de 

Saúde da OAB. 

 

O SR. ALEXANDRE DE SOUZA 
MACHADO - Eu gostaria, na pessoa do Senhor 

Presidente, cumprimentar toda a Mesa. Dizer que a 

comissão de direito médico e saúde da OAB se sente 

prestigia por compor este debate.  

Gostaria de registrar aqui o mesmo lamento 

pela ausência do senhor secretário de saúde, convocado, 

que não apenas desprestigia o debate, mas revela nesta 

postura a falta do comprometimento do que se propôs a 
pauta: debater saúde. 

Estamos acompanhando, nós, como membro da 

OAB, temos acompanhado as denúncias que se têm 

veiculado e me causa assombro as denúncias que foram 

reveladas. A OAB quer fazer par com a Assembleia 
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Legislativa na proposta do Deputado Hudson Leal 

quanto aos encaminhamentos aos órgãos competentes. 

O Ministério Público precisa se manifestar, 

porque as denúncias são deveras graves e, nesse sentido, 

não podemos assistir o que vem sendo apresentado 

como risco, não apenas ao modelo que se serve hoje o 

Estado ao atendimento de urgência e emergência. Mas 

ao modelo que se pretende trazer para o Estado do 

Espírito Santo e que até então tem se mostrado em 

outras unidades da federação como uma situação de 

risco. 

O compromisso da OAB não é apenas em razão 

de que se tem interesse econômico do dinheiro público 

envolvido, mas com a sociedade. E nesse sentido a 

OAB faz par e quer, junto com a Comissão, encaminhar 

e fazer esses encaminhamentos aos órgãos competentes, 

dentre eles não apenas o Ministério Público. Mas 

entendemos como sendo importante por demais o 

Tribunal de Contas, e fazer isso chegar ao 

conhecimento do Tribunal de Justiça do Estado e, 

também, aos demais órgãos competentes da classe, 

exigindo, então, a fiscalização e a manifestação quanto 

à legalidade dessas empresas e desses outros 

organismos que se pretendem aqui construir parcerias e 

contratos. A evidência do que se foi trazido pelo 

presidente da Febracem, documentalmente, implica sim 

nessa proposta do Deputado Enivaldo dos Anjos, numa 

tomada de medida que é premente: trazer à baila a 

verdade sobre os fatos, talvez numa CPI, o que eu acho 

muito pertinente. 

A OAB gostaria de registrar o apoio não apenas 

à questão do debate que se propõe, mas exigirá também, 

por meio de medidas da própria OAB, requerendo da 

Secretária de Saúde uma manifestação quanto àquilo 

que foi tratado aqui e exigindo tomadas de medidas que 

venham a trazer a contento e a tempo, ou seja, 

tempestivamente nesse prazo processual em que foram 

elastecidos os contratos, uma resolução para a situação 

de saúde do nosso Estado. Obrigado.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Muito bem, doutor 

Alexandre. Veremos se alguém da Mesa quer se 

pronunciar ainda. Se não quiser, passaremos a palavra 

aos senhores que, se quiserem se manifestar, podem 

fazer qualquer pergunta a alguém da Mesa ou fazer 

mais alguma complementação.  

O doutor Erick elencou uma série de denúncias 

e outras foram verbais. Gostaria, então, que o doutor 

Erick, junto com o doutor Hudson Leal, que fez outras 

denúncias verbais, pudesse compilar isso e esse 

documento com certeza iria constar do corpo da ata para 

constar como oficial, como uma denúncia oficial à 

nossa Comissão.  

 Mais alguém da Mesa quer se pronunciar?  

(Pausa)  

Concedo a palavra ao nosso amigo Esthério 

Colnago. 
 

 O SR. ESTHÉRIO COLNAGO - Bom dia a 

todos e a todas. Saudação especial ao presidente da 

Comissão de Saúde. Agradeço a oportunidade de 

estarmos mais uma vez fazendo esse debate público. 

Infelizmente as pessoas fogem do debate, não é normal 

isso. Quem é servidor público deve realmente cumprir a 

sua missão pública, trazer informação. Quem paga o 

salário deles somos nós, contribuintes. Nós somos 

chamados de contribuintes. Saúdo o Deputado Hudson 

Leal, que também é representante da Comissão de 

Cooperativismo. Hoje, o Espírito Santo é o único 

Estado do Brasil que tem uma comissão de 

cooperativismo. Então, esta oportunidade que estamos 

tendo é em função da criação desta Comissão de 

Cooperativismo da qual o Doutor Hércules participa, o 

Doutor Hudson Leal participa, e o Deputado Pastor 

Marcos Mansur. Então, isso nos oportuniza a termos 

essa Mesa bem cooperativista.  

Ficamos estarrecidos porque alguém lá na 

secretaria tem preconceito contra as cooperativas, não 

gosta de cooperativismo, fica fazendo desvio de 

conduta. Não precisa disso. Se vem para o debate não 

tem esse desvio de conduta que o Doutor Hércules e o 

Hudson Leal pautaram aqui.  

 O cooperativismo é uma doutrina centenária. 

Nós temos no mundo mais de um bilhão de pessoas. Se 

calcularmos uma ou duas pessoas por família, por 

associado, nós temos cinquenta por cento da população 

mundial com uma ligação com uma cooperativa. No 

Brasil nós temos onze milhões, quase doze milhões de 

associados. Mais um ou dois, nós vamos para trinta e 

três milhões. No Espírito Santo nós temos quase 

trezentos mil associados, vamos para quase um milhão, 

ou seja, por que tem esse preconceito com as 

cooperativas se estão há vinte e três anos prestando um 

serviço de qualidade? Setenta por cento de urgência e 

emergência é de cooperativa, que é a parte mais difícil 

do hospital, eu imagino que seja. Não sou médico, sou 

agrônomo, mas eu imagino que seja onde todo mundo 

chega precisando que alguém o atenda urgentemente 

para ver se salva a vida dele. Quer dizer, a cooperativa 

faz setenta e cinco por cento desse trabalho. Por que 

tem essa dificuldade de entender as cooperativas?  

As cooperativas são mil e quinhentos médicos e 

significam quatro por cento do orçamento da saúde. 

Com a força extraordinária que têm essas cooperativas, 

significa quatro por cento do custeio da saúde. Isso é 

que não entendemos e ficamos indignados por isso. 

Profissionais de alta qualificação sendo preteridos por 

pessoas, como disse aí, sem o preparo necessário para 

atender à população. Não podemos abrir mão das 

cooperativas.  

Tem uma Lei Estadual do Cooperativismo, tem 

um decreto vedando proibir as cooperativas de 

participarem de certames. Se partir esse edital, Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos, certamente Barra de São 

Francisco ficará prejudicada. Se não fizerem uma 

licitação em bloco, Barra de São Francisco, no noroeste, 

o seu lado de São Domingos, ficará prejudicada. Qual é 

o médico que vai a uma licitação partida e vai para 

Barra de São Francisco? Dois, três, só? Só? Dois para 

lá, outros dois, três, para São Mateus? Quer dizer, tem 
que ser em bloco.  Acho que esse sistema vem 

funcionando há mais tempo, há vinte e três anos.  

Como presidente da OCB fico triste, pois é por 

causa de duas ou três pessoas que não gostam do 

cooperativismo. É histórico isso aí. Já há dois anos 
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estamos brigando, falando, mostrando, dizendo que o 

contrato vai vencer, que precisa ser conversado e 

deixam para a Justiça determinar que em noventa dias 

tem que ser feito o edital. Não precisa disso. Estamos 

avisando já há um ano: Vai vencer o contrato! Vai 

vencer o contrato! Vai vencer o contrato! Não se 

prepararam para isso? Ficamos triste porque duas, três, 

quatro pessoas fazem esse tumulto todo, fazem-nos vir 

nos reunir com os médicos deixando o seu trabalho para 

virem prestigiar as cooperativas. Só seremos fortes se 

estivermos juntos nas cooperativas. Se nos dividirmos 

ficaremos fracos. É o que eles querem e não podemos 

admitir isso. Não podemos nos fragilizar porque isso é o 

que eles querem. Se tivermos o apoio da bancada da 

Assembleia, que deve entender a angústia e a 

necessidade de termos um trabalho digno, um trabalho 

que tenha economicidade e transparência para o 

Estado... Não se pode abrir mão de um sistema desse.  

 Fico feliz por esse debate prosseguir. 

Precisamos, cada vez mais, Senhora Deputada Eliana 

Dadalto, fazer porque o interior ficará mais prejudicado. 

V. Ex.ª, que é de Linhares, ficará prejudicada também 

porque se o edital sair pulverizado será pulverizada a 

qualidade. Haverá perda de qualidade.  

 Como presidente da OCB represento cento e 

quarenta e seis cooperativas, mais de trezentos mil 

cooperados. Ficamos indignados porque são 

cooperativas que há vinte e três anos prestam serviços e 

serviços de qualidade. Nesses vinte e três anos não 

percebi nenhuma denúncia contra cooperativa de 

especialidade médica. Em vinte e três anos não chegou 

à OCB denúncia de cooperativa médica prestando um 

mau serviço.  

 Não é porque duas ou três pessoas não gostam, 

que uma doutrina centenária de que participam bilhões 

de pessoas, será prejudicada. Não será por essas duas ou 

três pessoas terem preconceito, não gostarem e não 

cumprirem a lei porque a lei estadual é claríssima: não 

pode. As cooperativas têm o direito de participar das 

licitações. Está na lei.  

 Fico agradecido. O Senhor Deputado Enivaldo 

dos Anjos é mais um para se somar a nós. O Senhor 

Deputado Doutor Hércules já é acostumado, defensor 

do cooperativismo, assim como o Senhor Deputado 

Hudson Leal, a Senhora Deputada Eliana Dadalto e o 

Senhor Deputado Pastor Marcos Mansur e o Senhor 

Deputado Almir Vieira. Já tivemos duas ou três 

audiências e S. Ex.
as

 sempre estão participando. 

Precisamos disso. A ressonância do povo é a 

Assembleia. Se a Assembleia atender aos anseios da 

população, temos parceiros que podem nos ajudar 

porque esta Casa é a ressonância da população.  

 Fico agradecido, Senhor Deputado Enivaldo 

dos Anjos, e volto a dizer a V. Ex.ª: se fizer uma 

licitação partida, Barra de São Francisco... V. Ex.ª falou 

da qualidade do trabalho feito lá hoje, não terá mais, 

infelizmente. É uma notícia que eu não gostaria de dar 

ao senhor, mas não haverá mais aquela qualidade que 
tem hoje. Se partir o edital, será pulverizada essa 

inteligência toda. Ficará partida. Muito obrigado. Têm o 

apoio da OCB que está com as cooperativas e precisa 

apoiar as cooperativas porque é um sistema em que 

juntos somos fortes e partidos somos fracos. Muito 

obrigado. Boa-tarde. Muito obrigado, Doutor Hércules. 

(Palmas) 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Muito bem. Passo a palavra à 

deputada Eliana Dadalto, membro da Comissão de 

Saúde.  

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - Bom-

dia a todos e a todas. Cumprimento o Senhor Deputado 

Doutor Hércules, presidente da Mesa, e todos os que 

estão à Mesa.  

Sou do interior, de Linhares. Conversando com 

o Doutor Alexandre... A Preocupação em Linhares é 

que já estamos vivendo um caos na saúde. Sou suplente 

desta Comissão, mas sempre participo, Senhor 

Deputado Doutor Hércules, pelo fato da minha 

experiência na área social e na educação, pois sou 

professora. Tenho que aprender muito na área da Saúde 

e vejo a urgência de se ter políticas públicas na área da 

Saúde. Não sei por que não aceitar também a 

participação das cooperativas, paralelo ao trabalho das 

OSs. Não sei por que. Acho que poderiam conviver 

muito bem. Eu penso assim.  

Estou aqui, o deputado Doutor Hércules. Vi o 

Senhor Deputado Hudson Leal, durante o ano passado, 

lutando para conseguir avançar nesse tema, frente à 

situação que estamos vivendo no Espírito Santo. 

Também o Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, um 

lutador, que está sempre lutando pelas causas da 

população do nosso Espírito Santo. Vocês que têm 

conhecimento, veem direto essa luta de S. Ex.ª. E o 

Senhor Deputado Doutor Hércules, com os demais da 

Comissão, nos colocamos à disposição.  

Já houve diálogos, mas agora é preciso avançar, 

é preciso tomarmos atitude, pois não podemos deixar, 

em nosso Estado do Espírito Santo, haver uma 

regressão na saúde. Precisamos avançar e é dessa forma. 

Acredito que é nesse trabalho de equilíbrio. Podemos 

trabalhar juntos, tanto as cooperativas quanto as OSs.  

Muito obrigada, Senhor Deputado Doutor 

Hércules, mais uma vez. Parabenizar mais uma vez por 

toda essa iniciativa de todos vocês.  

Muito obrigada. (Palmas) 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Muito bem, deputada Eliana 

Dadalto. A palavra está franqueada. Quem quiser dela 

fazer uso, pegue o microfone, por gentileza. É só se 

identificar, por favor, e fazer os questionamentos que 

desejar.  

 

O SR. PAULO HENRIQUE CUNHA - O 

meu nome é Paulo Henrique. Somos advogados 

representantes das cooperativas, advogado da 

Federação, e eu gostaria de, inicialmente, fazer um 

pedido à Mesa. Ao invés de questionamento, posso 

fazer algumas ponderações antes? É possível? Ok. 
Aparentemente, estamos diante do que seria 

uma espécie de cruzada, em que temos um lado que é 

bom e outro que é ruim. Estamos esquecendo o ponto 

principal, que é o efetivo atendimento à população 

capixaba. O que estou pedindo para fazermos? Algumas 
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reflexões, ao invés de questionamentos. Eu digo pelo 

seguinte. Primeiro... Tenho limite de fala, Doutor 

Hércules? Posso falar? Prometo ser breve. 

Um dos ministros mais importantes da 

campanha alemã da Segunda Guerra foi o Ministro da 

Comunicação, Goebbels. Ele foi muito importante, 

porque tinha como característica transformar uma 

inverdade em verdade. Porque a inverdade dita várias 

vezes por diversos atores faz com que isso seja 

solidificado na mente daquele que não tem 

conhecimento profundo da matéria, como se aquilo 

fosse verdade. Por que estou dizendo isso? Para que 

possamos tomar uma decisão, ou para que possamos 

exercer um juízo de valor, precisamos conhecer o 

histórico. E, com base nisso, vou analisar algumas 

premissas de todo esse processo até hoje apresentado. O 

primeiro é o seguinte: o décimo artigo escrito pelo 

Doutor Saleme retrata como o cooperativismo médico 

resgatou a saúde pública do Estado do Espírito Santo. A 

saúde pública do Estado do Espírito Santo nos idos de 

1992 era um caos. E hoje, todos falam que a saúde do 

Espírito Santo é um caos, mas é a melhor saúde pública 

do País em razão, em boa parte, do serviço 

especializado prestado pelos senhores. Estamos falando 

de mil e quinhentas famílias que dedicam sua vida em 

prol da população capixaba. 

Quando é dito que o Estado do Espírito Santo é 

refém das cooperativas, se não nos insurgirmos em 

relação a isso essa inverdade será solidificada na mente 

da população capixaba. Sabe por que não é possível 

dizer que as cooperativas fazem o Estado do Espírito 

Santo como refém? Vamos lá. Em vinte e três anos de 

prestação de serviço, como foi feita a prestação do 

serviço público? Doutor Erick, por acaso o serviço foi 

prestado de maneira de um contrato unilateral, em que 

as cooperativas chegaram para o estado falando: está 

aqui o contrato e é assim que trabalharei? Não. Ao 

longo de todos esses anos, inclusive este último 

contrato, e pegarei apenas os últimos cinco anos, foi um 

processo licitatório, em que nos termos da Constituição 

e nos termos da Lei n.º 8.666 garanto impessoalidade, 

moralidade, eticidade, transparência e, olha que legal, 

melhor proposta. E o pregão feito levou em 

consideração única e exclusivamente menor preço. 

Então, as cooperativas, além de serem as mais 

econômicas, na acepção ampla da palavra, também 

foram as mais baratas nessa prestação de serviço. 

Pediria, se possível, que a Comissão de Saúde 

ou de Cooperativismo fizesse uma solicitação junto à 

Secretaria de Saúde, se esse documento não sumiu, mas 

não pode sumir porque foi um documento feito a partir 

de dinheiro público, em que foi feito um estudo por 

parte da Fundação Getúlio Vargas, contratada pela 

Secretaria de Saúde, em que resta demonstrado que o 

melhor modelo para prestação de saúde no Estado do 

Espírito Santo é o modelo cooperativista. Como posso 

estabelecer o Estado como refém, se represento menos 

de quatro por cento dos gastos? 
Assim, já que tenho poderio e já que sou o 

vilão da história, por que serei o vilão da história 

dominando o estado para ser o mais barato? Não 

consigo entender essa lógica. Se sou o agente de 

mercado e defino como as coisas serão, seguindo regras 

de mercado serei o mais caro. E sou o mais barato. 

Como deixo o Estado refém? Todo mundo foi favorável 

ao programa Mais Médicos, programa fantástico que 

trouxe médicos à população. Sabe quantos vieram ao 

Estado? Sessenta. Sabem por quê? Porque no Estado do 

Espírito Santo fazemos há vinte e três anos a 

interiorização de médicos em razão das cooperativas, o 

que não seria possível por meio de outro modelo em que 

a impessoalidade, a economicidade e a produção sejam 

garantidas. Centenas de milhares de atendimentos são 

feitos a um custo baixo. O que as cooperativas recebem 

hoje é muito menos do que é pago na iniciativa privada. 

Pergunto: Quem é refém de quem? 

Gostaria de pedir ao doutor Erick para fazer uso 

aqui... Estou falando aqui de documento público, está 

nos autos do processo. Só para entendermos a diferença 

entre discurso e realidade. Porque, eu não quero as 

cooperativas, não preciso das cooperativas, não há 

necessidade delas...  

 Então vamos lá. Em janeiro o Estado do 

Espírito Santo ingressou com uma ação, e eles disseram, 

às folhas nove, dos autos do processo, que corre na 

Segunda Vara dos Feitos da Fazenda Pública: Os 

serviços prestados pelas cooperativas são essenciais. O 

Estado disse isso: Os serviços são essenciais. E com 

base nessa afirmação, a decisão do Poder Judiciário, em 

primeira instância - desculpa se for um pouco maçante, 

senhores, mas é para podermos desconstruir um 

discurso que não é pautado na realidade dos fatos - diz: 

Não se pode deixar de mencionar que é lamentável o 

Estado do Espírito Santo deixar a situação chegar até 

esse ponto. Os contratos que se pretendem prorrogar 
foram assinados em 2010, e já vinham sendo 

prorrogados anteriormente, de modo que a 

administração pública sabia da sua existência e deveria 
ter tomado providências cabíveis, de forma tempestiva, 

para a formação de novos vínculos contratuais. 
 O que isso quer dizer? O que estávamos 

dizendo era que precisávamos de um vínculo que não 

fosse precário, mas que fosse pautado nas regras da 

impessoalidade e pautado nas regras da legalidade e da 

moralidade, dentro de um certame. E aí, o juiz continua: 

Defiro o pedido posto pelo Estado do Espírito Santo, 

para determinar que os contratos sejam prorrogados 

por mais seis meses. 
 Observem os senhores. Isso foi em 22 de 

janeiro de 2016. Então, vamos observar a lógica. O 

Estado do Espírito Santo diz que os senhores são 

essenciais, que sem os senhores não consigo prestar um 

serviço de qualidade, e os senhores são obrigados a 

prorrogarem o contrato. 

 Inicia-se a mesa de negociação com o Estado. 

Em momento algum foi dito ou foi exigido: quero 
receber trinta, quarenta, cinquenta por cento a mais; 

quero receber as reposições inflacionárias que esse 
período irão determinar. Porque sabemos que os 

índices oficiais não retratam o que efetivamente tem 

corroído o nosso dinheiro. Ma, enfim, foi dito o 
seguinte: Entendemos. E sensíveis à questão financeira, 

não queremos que haja qualquer reajuste nesse 

momento, e nos comprometemos a firmar um contrato 
de um ano sem que haja qualquer tipo de reajuste, tanto 

e por tanto, porque não estamos brigando neste 
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momento por isso, mas a nossa briga é apenas para que 
não haja uma vinculação precária, para que possa dar 

segurança àqueles que estão prestando o serviço à 
população capixaba. 

 A mesa de negociação se inicia e o ponto que 

tinha sido acordado e definido não foi aceito. Sabem 

que ponto é esse? Transparência. Transparência da 

contratação. E aí, Senhora Deputada, vou pedir apenas 

uma vênia na sua fala: As cooperativas podem conviver 

com modelo de organização social? Podem. Desde que 

no trato do dinheiro por parte dessa organização social, 

seja feito o mesmo tratamento e a mesma 

responsabilidade com que o gestor público tem. 

 E quando pedimos uma vinculação direta com 

o estado do Espírito Santo na contratação como fonte 

pagadora direta, não é para impor nada ao Estado não, 

senhores; é por uma questão meramente econômica. E 

vou explicar aos senhores por quê. 

 Vamos fazer uma conta rápida. As 

organizações sociais fazem a gestão. Infelizmente, isso 

tem sido visto como a grande salvação. Sabem por quê? 

Porque estou terceirizando uma responsabilidade que é 

minha. Porque o que está sendo feito hoje é como se eu 

dissesse assim, deputado: Estou entregando para ele. Se 
der errado, o problema é dele, não é meu.  

É seu enquanto gestor! Não tenho como 

transferir essa responsabilidade.  

E aí, de onde vem a conta de aspecto 

econômico? É o seguinte: onde há o interesse da 

organização social especificamente? Porque tem o 

interesse econômico mesmo que elas não visem lucro. 

Elas recebem um taxa de administração que pode variar 

de cinco a dez por cento. Só para ficar fácil a conta, vou 

dizer que são dez por cento. Só para ficar fácil. Então, 

vamos imaginar que, por ano, as cooperativas custem 

cento e cinquenta milhões de reais. Ok? Cento e 

cinquenta milhões de reais. Se eu tenho um pagamento 

que é direto pelo Estado, vou ter um custo de cento e 

cinquenta milhões por parte do Estado, concordam 

comigo? Se eu tenho esses cento e cinquenta milhões, 

que são pagos via organização social, eu tenho cento e 

cinquenta milhões mais dez por cento de taxa de 

administração. Então, nessa conta simples, num 

momento de austeridade, num momento em que eu 

tenho que me preocupar com os custos financeiros, eu 

estou falando de um incremento de mais quinze milhões 

por ano apenas nessa simples semântica, como alguns 

querem dizer. Mas isso não é semântica não, senhores; 

isso é dinheiro público.  

Então, é por isso que digo: quer colocar para 

gerir, faça a gestão. Mas que a contratação seja feita 

diretamente pelo Estado, porque vou economizar dez 

por cento nessa brincadeira. Eu não estou falando para 

criar algo novo, não estou falando para reinventar a 

roda, estou falando para usar o que já tem hoje. E vou 

economizar no mínimo dez por cento nessa brincadeira. 

Quando eu falo que são dez por cento de taxa de 

administração, essas organizações sociais, apesar de 
serem instituições sem fins lucrativos, também pagam 

tributos porque não são imunes à tributação, elas gozam 

de isenção de alguns impostos. Então, esses dez por 

cento não são dez por cento porque ela ainda tem que 

colocar o seu custo operacional e tributário em cima 

disso. 

Entendem onde quero chegar? Continuemos a 

reflexão: as cooperativas são essenciais, o acordo é 

quebrado. No dia 31 de janeiro, por determinação 

judicial, os contratos foram prorrogados, certo? No dia 

31 de janeiro, os cooperados estavam em assembleia - 

isso no domingo - para deliberar como seria a prestação 

do serviço, considerando que agora eu tinha uma 

prorrogação determinada pelo Judiciário. Às duas horas 

da tarde - olha só, deputado Enivaldo, que interessante - 

a Procuradoria do Estado ingressa no Tribunal de 

Justiça, no juiz de plantão, do domingo, às duas horas 

da tarde, sendo que o contrato expiraria no dia 31 de 

janeiro, mas estava prorrogado, ingressando em juízo 

pedindo o seguinte: o que se postula nessa ação 

cautelar e nominada é que os médicos não sejam 
sumariamente impedidos de ingressar nos hospitais, 

mas que os médicos sejam proibidos de adotar 

quaisquer medidas de gestão, encaminhamento, 
autoatendimento, como se fossem contratados do 

Estado. E pedem que os médicos das cooperativas, por 

intermédio dos seus profissionais, se abstenham de 

praticar atos de atendimento ou gestão de pacientes, 

conceder alta, fazer encaminhamentos, realizar cirurgia, 

prescrever ou alterar prescrições, qualquer medida 

assemelhada que possa importar em prejuízo a atuações 

dos profissionais médicos que estejam atuando em 

substituição a esses cooperados. 

Eles eram essenciais em 22 de janeiro e dia 31 

de janeiro não eram mais. Se não eram mais era caso de, 

e aí falo de técnica, chegar aos autos do processo da 

Segunda Vara e falar assim: Olha só, eu quero a 
extinção desse processo porque eles eram essenciais, 

mas não são mais. 

Olha a incongruência entre a prática, o discurso 

e o que é feito no processo. Não quero que os médicos 

prestem um serviço porque serão substituídos. Só dar 

um salto no tempo: No dia 01 chegaram os médicos que 

substituiriam os mil e quinhentos médicos cooperados, 

senhores deputados. Dezoito para substituir mil e 

quinhentos. Dezoito! Sabem qual foi a decisão da 

assembleia antes mesmo de conseguirmos reverter essa 

decisão teratológica? A decisão foi: praticaremos ato 

heroico, porque aqui impunha sessenta mil reais de 

multa caso os médicos exercessem a profissão e 

atendessem a população capixaba. Foi determinado o 

seguinte: vamos pagar multa, mas não vamos deixar os 

nossos irmãos capixabas morrerem. 

Esses são os monstros e os que deixam o 

Estado refém. São os que salvam a população capixaba 

mesmo que tenha que pagar sessenta mil reais de multa. 

Sabe o que aconteceu? Ingressamos, no domingo, com 

um mandado de segurança para reverter essa decisão. 

Saímos de lá três horas da manhã. O Tribunal de 

Justiça, por meio do desembargador relator não sujeito a 

qualquer tipo de pressão e sensível à realidade, disse 

que o contrato estava prorrogado, que era um absurdo, 

porque se você pede e diz que é essencial, como que 
agora não quer a prestação deles? Na segunda-feira, dia 

01, o desembargador julga o agravo.  

E lembrem-se os senhores da reportagem que 

saiu no dia 01, dizendo que a população não precisava 

ficar preocupada porque tinha um plano B. O plano B 
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era dezoito médicos para substituir mil e quinhentos, de 

uma empresa que sequer CNPJ ativo tem; de uma 

empresa cujo escopo é o chamamento em um site, que 

agora está fora do ar, que dizia assim: O nosso 

propósito é entrar onde existe crise. Que crise? Qual é o 

estado de emergência se havia uma decisão judicial 

prorrogando os contratos? Onde? Um contrato foi 

assinado com essa empresa e isso é muito grave, porque 

se o estado de emergência não estava deflagrado como 

fazer uma contração emergencial? Como? As regras do 

Direito Administrativo são claras em relação a isso. 

Cadê o decreto que estabelecia a calamidade? Se não 

tinha o justo motivo ou a causa que autorizaria essa 

contratação ela é, portanto, ilegal, mas vamos 

prosseguir porque eles não eram mais necessários. Veio 

o agravo e o desembargador falou que três meses eram 

mais que suficiente, porque já veio aqui, em sede 

cautelar, e que eles não são necessários e que em 

fevereiro sairia o processo licitatório. Aí o pedido de 

reconsideração. É feito um pedido de reconsideração.  

 Observem, apenas para ficar claro. Às vezes, 

por ser a Procuradoria muito grande, pode ocorrer de 

um procurador não estar sabendo em que pé a situação 

fática está, e isso às vezes, acontece no Direito. Só para 

ficar claro, o mesmo procurador que assina a ação no 

dia 22 de janeiro, é o mesmo procurador que assina no 

dia 31 de janeiro e é o mesmo procurador que assina 

esse pedido de reconsideração no dia 1.º. Então, 

eventualmente, arguir que os técnicos da Procuradoria, 

possivelmente, não sabiam dos fatos, isso não dá para 

acontecer. Estou falando o que está nos autos.   

 Foi feito um pedido de reconsideração dizendo 

que o Estado promoveria o processo licitatório, mas três 

meses é um tempo muito exíguo, que precisava das 

cooperativas por seis meses. O que mudou? Quem é que 

está refém de quem? O desembargador julgou o pedido 

de reconsideração e ainda fez ilações, porque disse que 

precisava de seis meses, pois atrapalharíamos o 

processo licitatório, que nós iríamos atrapalhar o 

processo licitatório porque estamos pedindo desde o 

início. E diz assim: 

 

Finalmente, o prazo trimestral será suficiente para que 

o Estado se prepare para a nova realidade, ratificando 

tal conclusão as declarações do Sr. Secretário Estadual 
de Saúde publicadas na imprensa capixaba no dia 

1º/02/2016, oportunidade na qual assegurou aos 

jornais A GAZETA e A TRIBUNA que o Estado já teria 

um “plano B”, o qual lhe permitiria contratar médicos 

de forma emergencial por até 06 (seis) meses se fosse 
necessário. 

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

reconsideração. 
 

 Nós deixamos o Estado refém, cobramos altas 

quantias e prestamos um serviço de péssima qualidade. 

Isso é o que é dito. Oficialmente, a realidade é que 

participamos de um processo licitatório em que 
vencemos com o menor preço e somos os mais baratos; 

prestamos centenas de milhares de atendimentos por 

ano à população capixaba; custamos menos de quatro 

por cento do orçamento e, mais, somos essenciais à 

prestação do serviço à população capixaba nos termos 

do próprio Estado do Espírito Santo.  

 Portanto, peço aos senhores que reflitam sobre 

quem é refém de quem e quem é essencial. E, com isso, 

deputados, se as cooperativas são essenciais, não 

consigo entender o porquê dessa queda de braço. 

Desculpa se fui muito extenso, mas acho que os fatos 

precisavam ser apresentados de maneira concatenada. 

Obrigado. (Palmas) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Obrigado, doutor Paulo 

Henrique.  

 

 O SR. DYEGO PENHA FRASSON - Boa-

tarde, nobre Deputado. Saudarei a Mesa na pessoa do 

Deputado Doutor Hércules. Gostaria só de fazer umas 

pequenas considerações objetivas. Vocês sabem por que 

tivemos essas vitórias parciais? Porque as cooperativas 

têm uma verdade somente, e o Estado tem várias. 

 Nós, como advogados da federação, 

representados pelos doutores Paulo Henrique, 

Alexandre Machado e Eliomar, nos unimos para dar 

segurança jurídica a vocês e dizer que podem confiar na 

liderança de vocês, nesta Casa de Leis e no jurídico que 

está trabalhando vinte e quatro horas para provar que 

vocês são essenciais para o Estado, e que não tem 

alternativa a não ser saber a verdade. Essa verdade 

aparecerá no processo, porque temos verdades 

processuais. É só isso que queria dizer. (Palmas) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Muito bem. Mais alguém? 

 

 O SR. WELLINGTON PIOTO - Bom-dia a 

todos. Acho que alguns me conhecem. Sou Wellington 

Pioto, anestesiologista. Gostaria de externar minha 

indignação com a ausência do senhor secretário de 

Saúde, com a falta de respeito conosco, com a Mesa e 

com esta Casa nobre. 

 Gostaria de falar sobre a contratação de 

médicos de fora da vigência da liminar. Não sei se foi 

explanado, não consegui entender se o doutor Paulo 

falou sobre isso. Isso é muito grave.  

 Tínhamos uma liminar a pedido do Estado, 

lembrem-se disso, estávamos sob liminar, ou cumpre-se 

ou sofra as consequências de multa. Mesmo assim, 

achando no direito de contratação, contratou empresas 

que não havia nenhum tipo de registro em CRM ou 

órgãos de classe, nenhum tipo de atuação lícita em 

nenhum tipo de estado, sob risco de pena de 

improbidade administrativa, e trouxe as empresas para 

cá na garantia de pagar as passagens e os honorários 

num preço superior ao das cooperativas. 

Onde quero chegar com isso? Senhores, quem 

vai pagar essa conta, somos nós? Nós, contribuintes, 

vamos pagar a conta de improbidade administrativa do 

nosso secretário de Saúde? Com certeza, o nosso poder 

maior, falado pelo doutor Paulo, é o poder de 
informação, haja vista que o doutor acabou de falar, nós 

deveríamos informar, informar, informar e informar 

quantas vezes forem necessárias. 

A população precisa e é sedenta de informação. 

A população tem sede de informação. E essas 



Vitória-ES, terça-feira, 10 de maio de 2016 Diário do Poder Legislativo - 133 

informações que foram passadas aqui, quando chegaram 

ao poder, ao Ministério Público, e esta Casa divulgar, 

por meio da TV Ales, para todos, e nós também 

continuarmos com muita sapiência, por meio do nosso 

presidente, doutor Erick Curi, informando muito à 

população. Isso será muito importante para a nossa não 

vitória, mas para existência. 

Rapidamente, no Jayme, sobre ele ser hospital 

público. A minha pergunta à Mesa e, futuramente, com 

certeza, aos promotores, é a seguinte: se o Hospital 

Jayme é um hospital público construído com o nosso 

dinheiro, Doutor Hércules, Doutor Hudson Leal, Doutor 

Erick, demais membros da Mesa e colegas, se os 

insumos montados naquele hospital público foram 

contratados por nós, com o nosso dinheiro, como que as 

instituições contratadas, chamadas por OSs, podem 

contratar da forma que quiserem e quem quiserem, 

independente da qualidade ou preço? 

Assusta-me muito esse tipo de atitude, por quê? 

Porque se é dinheiro público, se o hospital é público, se 

a administração, os recursos e os insumos são públicos, 

tem que haver licitação. Se é por menor preço ou se é 

por qualidade, nós questionaremos isso futuramente. 

Mas que história é essa de, no erário público, ter 

indicação precisa, como bem foi colocado pelo doutor 

Erick? São parentes sendo colocados a preços muitos 

superiores. Isso é gravíssimo. Isso é crime de 

improbidade administrativa grave e deve ser levado, 

sim, ao Poder Público. Por favor, colegas advogados, 

façam um trabalho excelente; Mesa e Comissão de 

Cooperativismo e Saúde, levem, sim, ao Ministério 

Público e que este tome as providências com veemência 

e seguridade. 

A última coisa é o seguinte: no Jayme, os 

residentes - isso foi bem colocado também pelo Senhor 

Deputado Hudson Leal - entraram no lugar de 

profissionais de anos de qualidade. E eu trabalho há 

quinze anos no Hospital Infantil e amo o que faço. Faço 

muito bem e vou com prazer trabalhar no Hospital 

Infantil de Vitória. Conheço os neurocirurgiões de lá, 

que trabalham muito bem. Eles são chamados a cada 

cinco minutos para olhar uma criança lá embaixo e é 

feito com honestidade, rapidez e qualidade.  

A pergunta que faço é a seguinte: para o CRM, 

esses colegas são registrados como especialistas? Essa é 

uma pergunta. Segunda: eles são registrados no CRM 

do estado? E com que qualidade esses colegas 

trabalham? Aqueles que estão gerindo o nosso estado, 

secretário de saúde e governador do estado, como e o 

que pensam da continuidade de assistencialismo à nossa 

população capixaba? Isso me assusta demais. 

Conto com a presença de vocês, a veemência e 

a vontade de todos de estarem aqui e continuarem em 

todas as audiências públicas, para mantermos a nossa 

força e mostrar para o Estado que não vamos apanhar 

calados. Obrigado.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES - PMDB) - Concedo a palavra ao doutor 

Jones Pavan. 

 

 O SR. JONES PAVAN - Bom dia a todos. 

Mais uma vez venho a esta Casa. A Jaqueline me 

lembrou de que eu sou o mais velho da praça. Primeiro 

parabenizo os nossos colegas médicos, parabenizo a 

bancada por esta Comissão e por estar colocando o 

assunto em discussão.  

Colocarei um exemplo pessoal para justificar. 

Na esfera federal nós já vimos vários planos que sobem, 

que descem, inflação, desinflação, o voo de galinha. 

Você não tem uma coisa constante, ele vai e volta. Aí 

eu puxo para o nosso lado. Entrei no Hospital Infantil 

oficialmente em março de 1969, e de lá para cá vi vários 

planos, várias situações que sobem e descem, melhoram 

e pioram. Doutor Hércules me conheceu lá. Pois é, 

Doutor Hércules, cheguei a ganhar três salários 

mínimos e três salários mínimos a sessenta e cinco 

dólares cada. Não fugi do Hospital Infantil, fiquei lá. 

Estou falando isso para dar exemplo de que a saúde do 

nosso estado está fazendo conosco o que ela fez com o 

Hospital Infantil.  

Quando eu cheguei ao Hospital Infantil, 

naquela época, nós tínhamos duzentos e sessenta e 

cinco leitos e era ruim, não era bom; mas, eram 

duzentos e sessenta e cinco leitos. De lá para cá, os 

últimos secretários de Saúde transformaram esses 

duzentos e sessenta e cinco leitos em cem. De lá para 

cá, a população de Vitória era em torno de cento e 

cinquenta mil habitantes, e hoje todo mundo sabe 

quantos habitantes tem na Grande Vitória. O que 

cresceu no Hospital Infantil? Nada. Cresceu o Himaba 

com mais outros cento e vinte e cinco leitos, ou cento e 

trinta, que somando os dois não dão os duzentos e 

sessenta e cinco que havia.  

  

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Desculpe-me interromper, 

mas quero lembrar que fechou também o Jesus Menino. 

 

 O SR. JONES PAVAN - Perfeito, em seguida. 

Fechou o Jesus Menino, que eram mais cinquenta leitos.  

Então, parece que o ranço desses secretários 

anteriores contaminou o secretário atual, que é 

desmantelar a saúde e transferir para alguém de uma 

maneira abrupta, súbita, e desprezando; o termo é esse. 

Porque quem trabalha no Hospital Infantil, quem 

trabalha no HPM, quem trabalha nos outros hospitais do 

estado, quando é feito um hospital novo, quem eles 

chamam? Cooperativa não pode entrar, cooperativa é 

excluída, não tem transparência. E aí vem aquela 

história. Por que estamos desde lá? Antes era empresa, 

antes era pessoa física, antes era emprego, e hoje 

estamos aí.  

A caravana passa, os cães ladram. O secretário 

de Saúde vai embora, mas nós estaremos aqui e 

ficaremos aqui. Quem vai prestar serviço à comunidade 

não é o secretário de Saúde que deixou de ser médico 

ou que não é médico. Quem vai prestar serviço seremos 

nós. Nós continuaremos a prestar e por isso que nós não 

vamos morrer. Queremos que seja transparente aquilo 

que nós fazemos. É muito simples. Na hora dos 
problemas, ele joga para nós. Na hora da solução, ele 

foge. Tira a solução lá entre quatro paredes, e joga para 

nós o problema. Nós ficamos sempre como o patinho 

feio e fazendo o serviço sujo deles. Vamos dividir essa 

conta. O mais prático, o mais certo, o óbvio é fazer com 
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que a coisa funcione. Não é simplesmente descartar 

uma estrutura que existe há muito tempo e que 

funciona. Funciona por quê? Porque produz.  

 E ainda temos um modelo de contrato. É bom 

que se diga aqui com todas as letras que nesses vinte e 

três anos chegamos a um modelo de contrato em que 

existe a produtividade, que é da anestesia, e o contrato 

fixo, que não é da anestesia. Essa simbiose é benéfica 

para o Estado, e o Estado sabe disso. Mas se esconde. 

Não quero falar sobre as reuniões secretas que já tive, 

onde reconhecem o nosso valor e onde nos chamam 

para parceria. E agora vêm dar um chute no nosso 

traseiro porque um cara que veio do Rio de Janeiro 

chega e faz a bagunça. Ele vai embora e vai deixar para 

nós.  

 Muito obrigado por esta Comissão. Viva! 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Muito bem.  

 Falei no Hospital Jesus Menino, e tem gente 

aqui que não conhece. O Hospital Jesus Menino fica ali 

mesmo na ladeira, em frente ao Hospital Infantil Nossa 

Senhora da Glória, que funcionou por muitos anos 

muito bem. O Dionísio está olhando, pois é do tempo 

em que fui diretor do Hospital Infantil, em 1981 e 1982, 

por aí. Na verdade, esse hospital serviu muito à 

população, e se encontra fechado há muitos anos. 

Precisamos lutar também para reativar aquele espaço.  
 

 O SR. DAVID NASCIMENTO - Bom-dia a 

todos. Cumprimento o Senhor Deputado Doutor 

Hércules, o Senhor Deputado Hudson Leal, o Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos, o meu amigo presidente 

da Febracem, doutor Erick, e também o doutor Rodrigo 

e todos os demais integrantes desta reunião.  

 Preparei um texto enquanto estava ali. Vi-me 

na necessidade de falar, mas preparei, anotei, até para 

não me delongar demais.  

 Como já foi citado pelo doutor Erick, meu 

nome é David Nascimento. Sou professor, e sou 

conhecido pelos meus alunos, em quase vinte anos de 

sala de aula, como Tio DVD. É meu apelido. Nesse 

tempo todo em sala de aula, tenho praticamente 

dezessete anos de pré-vestibular, ou seja, preparatório 

para o aluno entrar na universidade.   

 Estou aqui como um cidadão comum e como 

uma pessoa que também se preocupa com a saúde em 

nosso estado. Estou aqui como professor de Biologia, 

como formador de opinião, para demonstrar o meu 

apoio a essa causa. Os depoimentos que tenho ouvido 

nesta reunião reforçam mais ainda os meus discursos 

aos meus alunos, principalmente a meus alunos que 

prestam para entrar em Medicina, assim como aos ex-

alunos que já fazem medicina e aos ex-alunos que hoje 

são médicos e procuraram suas especializações dentro e 

fora do estado. Hoje chegam para mim e falam: 

Professor, entrei na faculdade de medicina com um 

sonho, e demorei a entrar. 
 Acompanhei, inclusive, o esforço de muitos 

deles para entrarem na universidade. Medicina não é 

fácil. Como professor de Biologia trabalho com turmas 

específicas que vão fazer Medicina, em vários cursinhos 

no estado, e acompanho o esforço deles para entrar e 

também depois, lá dentro. Muitos desses já formados já 

voltaram de outros estados especializados. Falo: E aí, 
como está a sua vida? Dizem: A minha vida? Quando 

entrei em medicina eu tinha um sonho. Hoje, o sonho 
que eu tinha não é bem aquele que eu imaginava. 

A situação hoje da Medicina, principalmente 

em nosso Estado, não é como fora nos anos oitenta, 

anos noventa, como já fora dito. E muitos deles me 

falam que querem buscar saber sobre cooperativas. Por 

isso, então, me coloco como um contribuinte para 

espalhar, como professor e como formador de opinião, 

que as cooperativas têm que dar certo, têm muito a dar 

certo, e que eles devem entrar nessas cooperativas.  

Sei, não na prática, mas pelo que ouço e 

averiguo de vários amigos médicos, que a situação e o 

reconhecimento devido aos médicos já não é, nem de 

longe, o que já foi um dia. Principalmente pelo nosso 

poder público. Especialmente o nosso poder público, o 

nosso Governo federal atual.  

Em quase vinte anos de sala de aula, e destes 

praticamente dezessete anos em pré-vestibulares de 

vários cursinhos da Grande Vitória, além de projetos 

voluntários dos quais participei e ora montei, tive 

centenas de alunos que adentraram a faculdade de 

Medicina com muito esforço. Posso dizer que 

acompanhei a trajetória de muitos deles durante seus 

estudos para o vestibular. Então, como tenho amigos 

hoje que já são médicos, já se formaram, se 

especializaram, foram meus alunos, mas, infelizmente, 

dizem não viver o sonho real da Medicina, com o que 

algum dia sonharam.  

Por eles, esses meus alunos e ex-alunos, hoje 

médicos, por aqueles já formados, por aqueles que já 

estão entrando em cooperativas, é que venho 

demonstrar publicamente o meu apoio incondicional à 

classe e à causa médica aqui exposta, com as lutas das 

cooperativas aqui representadas.  

A deputada que estava aqui, Eliana Dadalto, 

falou que é professora, e eu, também como professor, 

concordo com ela em parte. Inclusive digo sempre aos 

meus amigos professores em reuniões que temos - e 

digo até em salas de aula para os meus alunos - que se a 

nossa classe, a nossa categoria de professores fosse tão 

unida como a classe dos médicos, principalmente dos 

médicos cooperativados, teríamos muito mais força na 

educação. Conseguiríamos, inclusive, sustentar uma real 

educação de base não só em nosso estado, mas em 

nosso país. Digo ainda que se nossa classe fosse tão 

unida quanto a de vocês, a educação alavancaria, e 

muito, em nosso país. Uma educação de primeiro 

mundo, com a qual sonhamos, mesmo sendo um país 

emergente, deixaria de ser um sonho e se tornaria uma 

realidade.  

Para findar, enfim, reafirmo, enquanto 

professor e formador de opinião pública, declaro aos 

quatro cantos: não sou médico, mas defenderei até a 

última instância a causa dos médicos e cooperativados 

em nosso estado. O que estiver ao meu alcance, 

enquanto formador de opinião e eterno ativista da 
educação, estarei ao lado do bem coletivo.  

Dito e afirmado por mim, agradeço de coração 

toda a atenção dedicada. (Palmas) 
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES - PMDB) - Muito bem, professor David. 
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Já que foi dito alguma coisa em relação ao Governo que 

temos, o Governo federal, gostaria de lembra o 

programa Mais Médicos. Terei que usar um termo não 

muito próprio, mas como já li na sessão em 

comemoração ao Dia do Advogado, ano passado, e lerei 

novamente este ano, é uma crônica de Elisa Lucinda, 

nossa artista de Cariacica. A crônica se chama: Só de 

Sacanagem. Quando se vê o título se pensa que é uma 

sacanagem mesmo, mas não é. É uma coisa linda, uma 

obra-prima. O Mais Médicos é uma sacanagem muito 

grande feita com o povo brasileiro, principalmente com 

os médicos. Quero ver a Presidenta ou quem quer que 

seja se tratar com um médico que não tenha registro no 

CRM. Quero ver se você contratará um advogado que 

não tenha registro na OAB. Quero ver se você vai 

construir uma casa sem que o engenheiro seja registrado 

no Crea. Isso está acontecendo no Brasil hoje. 

O Mais Médicos foi uma sacanagem muito 

grande! E tem mais ainda. Houve outra portaria depois 

excluindo enfermeiros, fisioterapeutas e deixando de 

fora só médico veterinário, porque faz inspeção 

principalmente na carne que vai ao exterior e no 

exterior não aceitam se não for por um profissional 

habilitado pelo seu Conselho. É preciso saber dessas 

coisas. Sete por cento do PIB de Cuba hoje, são os 

quinze mil médicos fora do país. Quinze mil médicos 

escravos, explorados. Trinta por cento fica com ele e 

setenta por cento manda à Cuba, de uma medicina 

muito duvidosa que temos da maioria desses médicos 

que vêm pra cá. 

Mais alguém quer usar a palavra? 

 

O SR. ANIBAL ABREU - Bom-dia a todos. 

Saúdo a Mesa na presença do meu colega de plantão há 

vinte anos, Senhor Deputado Hudson Leal; e do meu 

presidente da Coopanest/ES Erick. 

Fica parecendo que esse problema vai atingirá 

só o pobre, o que não tem plano de saúde ou aquele que 

depende exclusivamente do setor público. Não é 

verdade. Vou dar um depoimento de quem está do outro 

lado também, além de anestesista do Hospital Infantil 

há trinta e três anos, dez anos como funcionário público 

concursado e mais vinte e três como cooperado, 

enveredei para a ala da gestão. 

Temos uma empresa que faz a gestão de cento 

e trinta e cinco das cento e cinquenta maiores empresas 

do Estado. A matriarca, todos da Mesa a conhecem, de 

uma família tradicional aqui do Estado foi atropelada 

quando saiu do carro com o motorista. Ela chegou 

inconsciente levada pelo Samu ao São Lucas. Ela é 

matriarca de um grupo empresarial que faturou em 2015 

na ordem de seis bilhões de dólares. Ela tinha na bolsa 

que carregava a carteirinha das duas melhores 

operadoras de saúde, uma nacional e outra estadual. Ela 

foi ao São Lucas inconsciente. Foi operada pelos 

colegas que lá estavam, todos conhecidos meus, vários 

deles aqui presentes. Operou uma lesão hepática, lesão 

de fígado grave, e teve trauma craniano operado lá 
também. Além disso, teve aplicada em uma das pernas 

de fratura exposta uma prótese, ilisarov. Resumindo, 

usando as palavras do neto dela: Ela quebrou do cabelo 

à unha do pé. Foi atendida no São Lucas como não 

identificada. Chegou ao local inconsciente levada pelo 

Samu. 

Após a família procurar, procurar e procurar me 

ligaram como amigo da família, e fomos ao São Lucas. 

Tive todas as informações do atendimento que essa 

senhora teve. Todas. Uma senhora de idade. Como ela 

tinha condição de hotelaria melhor, para não ficar 

ocupando leito público, assim que os médicos liberaram 

do período crítico ela foi transportada daqui ao Hospital 

Albert Einstein. Gostaria de ter comigo a 

correspondência que recebi do chefe de serviço de 

trauma do Einstein elogiando cada um dos profissionais 

no atendimento a essa senhora. Simplesmente ela ficou 

lá apenas em hotelaria.  

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Se tiver mais alguém que 

queira usar da palavra, o momento é oportuno. (Pausa) 

 Então vou retornar a palavra à Mesa, 

incialmente ao presidente da Febracem, doutor Erick, se 

deseja fazer mais alguma complementação. 

 

 O SR. ERICK FREITAS CURI - As 

considerações finais por parte da Febracem. Eu queria 

deixar isso público. É que o presidente, mais uma vez 

quero colocar isso, foi vendido neste estado durante 

vinte e nove dias, que o presidente da Febracem não 

seria talvez o interlocutor adequado. O presidente da 

Febracem não é candidato a nenhum cargo político; o 

presidente da Febracem não tem essas vaidades; o 

presidente da Febracem defende o modelo 

cooperativismo pelo simples motivo que o presidente da 

Febracem só é presidente da Febracem, só estudou 

Medicina e só foi possível chegar aqui com o dinheiro 

do cooperativismo, pois meu pai era transportador de 

leite numa cooperativa. 

 Fica o recado ao secretário de Saúde, se o 

governador deste estado, que deve estar me ouvindo, se 

presidente de alguma empresa de saúde, que também 

deve estar me ouvindo, se a Secretaria de Saúde, que 

por obrigação deveria estar aqui, acha que o presidente 

da Febracem não é a pessoa ideal para encaminhar a 

solução desse problema, nós temos mil e quinhentos 

interlocutores para conversar com os senhores. Eu me 

abstenho de ir a qualquer mesa de negociação, porque 

acredito nos meus pares e acredito que entre os mil e 

quinhentos médicos cooperados têm pessoas honestas, 

têm pessoas de bom-senso, e que vão garantir a lisura 

nesse processo, a garantia da transparência.  

É assim que finalizo essas palavras, pedindo ao 

Doutor Hércules, presidente da Comissão de Saúde - o 

estado tem que abrir essa interlocução -, não podemos 

chegar daqui a noventa dias e permitir que o estado 

descumpra uma decisão da Justiça por uma questão de 

vaidade do secretário de Saúde. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos. 
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Senhor Presidente, quero apenas me despedir dos 

presentes, agradecendo a todos a presença, e dizer que 

estou à disposição. Faço isso, também em homenagem 
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ao Senhor Deputado Doutor Hércules, ao Senhor 

Deputado Hudson Leal, que são médicos e estão aqui 

nessa luta, e resolvi me somar com eles para aumentar a 

bancada de apoio aos senhores. Repito aqui minha 

disposição de estar propondo na semana que vem, se 

esta semana não tiver nenhum andamento nessa 

situação, de propor uma CPI para poder esclarecer para 

a opinião pública quem está com a razão, quem está 

com a verdade e onde está sendo escondida a verdade. 

É evidente que os senhores têm que entender 

que esses problemas, deve ser tentado encaminhá-los a 

um acordo, porque acho que é o que todos têm feito, a 

cooperativa tem tentado e não tem conseguido, porque 

essa medição de força não é vantajosa para o público, 

que acaba ficando na eminência de ser prejudicado. Mas 

como não está possível o reconhecimento da secretaria, 

que não está sendo humilde para sentar, para analisar, 

não vemos outra alternativa. O ideal seria que ela 

tivesse humildade de poder sentar e resolver o 

problema. 

Minha opinião política é que a Secretaria de 

Saúde está submetendo o governador do Estado, que é 

uma pessoa honrada, uma pessoa séria, um homem que 

tem uma capacidade de gestão muito boa, que tem 

eficiência no seu trabalho de administração, a Secretaria 

está submetendo o governador a um risco muito grande. 

Acho que ela não está sendo uma boa conselheira, uma 

boa orientadora do Governo porque criar esse problema 

que ela está criando isso pode comprometer a imagem 

administrativa do governador no decorrer do seu 

mandato e não é nem justo porque todos os capixabas 

estão acompanhando a dificuldade que o Estado está 

atravessando, embora o secretário de Saúde esteja 

dizendo que está sobrando dinheiro, mas o Estado não 

está com dinheiro sobrando, o Estado está com 

dificuldade.  

No ano de 2015, o governador conseguiu fechar 

a despesa no azul. Ficou entre os cinco estados que 

conseguiram isso no ano de 2015 e foi com muita 

dificuldade, foi com muita austeridade, com muita 

economia que ele colocou, inclusive, seu nome em jogo 

- nome político - de ficar um ano sem poder fazer nada, 

só cortando gastos. Isso é ruim para o administrador. 

Não pensem vocês que alguém faz isso com prazer; faz 

com muita dificuldade. Todo administrador gostaria de 

ter recursos para fazer obras, para administrar. E o 

Estado só conseguiu fechar no azul em 2015 porque 

conseguiu acordos de sonegadores ou de empresas que 

devem ao Estado e conseguiu colocar quatrocentos e 

oitenta milhões para dentro. Esse dinheiro é que fechou 

as contas do Estado no azul. 

 Neste ano, o Estado vai precisar da cooperação 

da Assembleia Legislativa, que tem contribuído muito 

com isso, mas também da sociedade. Vai precisar de 

mais seiscentos milhões para fechar no azul este ano. 

Olhem que estamos em fevereiro ainda, e se o Estado 

não arranjar esse recurso, não tem como fechar no azul 

pagando as suas despesas de custeio e funcionalismo. É 
um momento difícil. 

Não conseguimos entender por que, num 

momento difícil, de tanta necessidade de união, de força 

e de apoio à administração estadual, a Secretaria está 

criando esse problema. É a única secretaria que está 

criando esse tipo de problema. Não é um problema 

simples, não é um problema que, no final da tarde de 

sexta-feira, acabou o problema. Não! Esse é um 

problema muito sério que envolve toda uma estrutura de 

imagem do governo porque não tem nada que pode 

matar mais um governo do que uma crise na saúde. O 

governador do Rio não consegue andar nem dentro de 

casa, não consegue olhar nem para a própria família de 

tão desmoralizado que está, de tão acuado que está com 

a situação que criou lá. Então, se não conseguirmos 

resolver isso pela paz, e aí faço um apelo ao secretário 

Ricardo de Oliveira para que, com todas as informações 

que ele tem, que é um homem inteligente, um homem 

competente, refaça o seu juízo de valor, que 

compreenda que nem tudo sabemos sozinhos e nem em 

tudo temos razão; temos que discutir as coisas. Que ele 

tenha humildade para que possa, numa tarde ou a 

qualquer hora do dia, fazer uma oração a Deus e pedir 

uma orientação porque ele está levando o Estado a ter 

uma dificuldade, ele está submetendo o governador a ter 

um desgaste que vai ser irreparável para a sua vida 

pública. E para que isso? Para que essa briga? Se quer 

botar OS, é um direito do Estado. Agora, para que 

precisa expulsar as cooperativas? Para que precisa 

criminalizar as cooperativas? Não é compreensível isso 

e não é humano da parte de uma gestão. 

 Acho que se pudermos trabalhar esta semana 

no envolvimento de todos os Poderes, temos Judiciário, 

Ministério Público, tem Tribunal de Contas, as forças 

políticas do Estado, acho que as cooperativas deveriam 

recorrer a todos os representantes de cada Poder desses 

para tentar intermediar isso aí. Isso terá uma 

repercussão muito ruim, muito forte. Não pode se jogar 

todo um trabalho feito por profissionais que 

reconhecemos, dos quais o trabalho é eficiente, em troca 

de uma aventura porque essas OSs são uma aventura. 

Isso poderia ser feito devagar, com muito critério para 

poder ter certeza de que vai funcionar porque tentar 

criar um modelo de gestão para a saúde, tentando mexer 

na parte essencial, que é a área médica, não é um 

negócio que alguém possa admitir como inteligente. 

Quer dizer, as OSs têm uma função que não tem nada a 

ver com o que o Estado está dando a elas de crédito - a 

Secretaria de Saúde que é tentar afastar, botar em 

choque a comunidade médica numa hora em que a OS 

está sem médico como ela vai funcionar? OS vai 

contratar um profissional que não tem capacidade para 

fazer um trabalho e vai dar certo isso? 

Quer dizer, onde eles estão tirando que vai dar 

certo? Como é que você vai abrir mão de profissionais 

de história que temos dentro das cooperativas, os mais 

novos, mesmo sendo mais novos são os mais eficientes 

e a gente tem acompanhado isso. Temos profissionais 

nas cooperativas que estão entre os mais conceituados 

do Estado, com carreiras brilhantes por toda a sua vida e 

como é que isso de uma hora para outra pode ser dado 

pelo Estado como desqualificado? O Estado vai 

assumir? É importante para o governador ter essa 
posição de dizer que ninguém sabe nada, que ninguém 

tem competência nenhuma e que ninguém fez nada que 

presta? Quando ele mesmo já em oito anos utilizou isso 

e o governo dele teve sucesso nos oito anos passados e 

tanto teve sucesso que ele voltou em uma eleição 



Vitória-ES, terça-feira, 10 de maio de 2016 Diário do Poder Legislativo - 137 

disputadíssima. E ouso aqui dizer porque estava do lado 

do governador Renato Casagrande, a área médica, a 

saúde ajudou o governador atual a ganhar as eleições 

porque foi um conjunto de forças que a gente viu isso 

na campanha, através das cooperativas, que são 

formadoras de opinião e que criaram uma condição para 

que ele pudesse ganhar a eleição e a eleição foi 

disputada. A eleição não foi fácil. 

Então, por que isso? De onde que o secretário 

está tirando que essa solução que está arranjando vai 

criar tranquilidade para o Estado, economia, eficiência e 

boa imagem para o governador? Não vai! Se não fosse a 

intervenção e insistência das cooperativas em continuar 

prestando serviços e se as cooperativas cometessem a 

irresponsabilidade de falar assim: Bom, então vamos 

todos para casa. Como é que estava? Onde vai resolver 

esse problema? De que maneira vai resolver isso? Como 

vai arranjar mil e quinhentas pessoas de fora para vir 

aqui trabalhar para poder representar o Estado fazendo o 

que as cooperativas fazem hoje? 

Acho que devíamos trabalhar, criar uma 

comissão das cooperativas aqui para a gente recorrer a 

todos. Fazer uma reunião com os representantes dos 

Poderes, tentar intermediar porque se partir para isso, o 

resultado pode ser ruim para todo mundo, como pode 

ser mais para o governo, que vai ter a sua administração 

atingida por uma crise que não tem necessidade. 

Estamos vendo que o Espírito Santo, hoje, está 

caminhando e o governador tem tido esse mérito de 

conduzir todos os Poderes, organizar toda a situação 

para poder sair da crise, com dificuldade, e tem dado 

um bom resultado o tipo de gestão que ele está fazendo 

para sair da crise. Volto a refletir aqui que o nosso 

Estado, hoje, é um dos poucos na Federação que está 

conseguindo passar o período da crise. Temos boas 

possibilidades de, no ano que vem, estar recuperando a 

capacidade de investimento, a condição de poder prestar 

melhor serviço à população. Para que esse problema 

criado no percurso dessas dificuldades onde não tem? 

Qual a dificuldade que tem de renovar esses contratos? 

Por que está existindo esse tipo de ação? Acho que a 

gente tinha que ter um pouco de humildade e apelar ao 

secretario de Saúde para que ele coloque a mão na 

consciência e se sinta como cidadão capixaba e se sinta 

em condições de estar intermediando uma solução e não 

fazendo confronto porque essa luta é uma luta que não 

vai ter só perdedores. Ela vai ter perdedores e 

ganhadores com vitória de pirro. Quem ganhar essa 

briga não vai ter sucesso. Se o governo ganhar essa 

briga, qual o sucesso que vai ter?  O risco de não estar 

podendo prestar um serviço bom porque se vocês 

retirarem do processo, o Estado cai na área de saúde. 

Então, é isso que o secretario quer? 

Quero, inclusive, Senhor Presidente, aproveitar 

a oportunidade para elogiar a responsabilidade das 

cooperativas até o momento porque se as cooperativas 

fossem irresponsáveis elas já tinham cruzado os braços 

e já tinham gerado uma crise de saúde no Estado, 
incomparável.  

Neste momento quero agradecer a todos vocês 

aqui e dizer que estou na luta junto com os deputados e 

empenhado. Não se preocupem com a questão porque 

às vezes alguém me avisa que eu não posso entrar na 

briga porque a briga é pesada. Não tem briga pesada 

para mim. É da pesada que eu gosto. Então, estou firme. 

Vou continuar porque entendo que vocês têm razão e 

quero sinceramente agradecer o grau de 

responsabilidade que vocês estão tendo em não 

abandonar e não cruzar os braços porque motivo 

jurídico para isso teriam já, se não fosse o grau de 

compreensão de não causar esse problema. Então, se as 

cooperativas estão tendo paciência, estão tendo 

capacidade de querer resolver o problema sem crise, 

precisa que a Secretaria da Saúde, imediatamente, 

também adote essa postura. Uma postura, pelo menos, 

de reconhecimento ao que vocês estão fazendo, porque 

não falta argumentação jurídica a favor de vocês. O que 

precisa ter, neste momento, é compreensão e humildade 

da Secretaria da Saúde para resolver esse problema.  

  

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) -  Ouviremos só mais cinco 

minutinhos o Senhor Deputado Hudson Leal falar. 

Depois, encerraremos a nossa audiência. Já estamos 

com três horas e nove minutos de audiência, apesar de 

eu ter chegado às 8h20min. 

 

O SR. HUDSON LEAL - (PTN) - Agradeço 

ao Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos. Muito 

obrigado por estar participando. O Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos é destemido e tem uma coisa que 

aprenderemos, a oratória e a colocação na hora certa, 

por estar na Mesa diretora e por conhecer muito bem o 

Regimento. Às vezes, demoramos um pouco, mas o 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos conhece. 

Só acertando duas coisas, Erick Freitas Curi, 

não tem mais noventa dias, são só sessenta dias que 

secretário de Saúde tem para estar licitando e 

trabalhando. Quando falo em setenta mil reais de salário 

na anestesia, falo isso porque todos falam e deve ser 

uma verdade. São setenta mil e não é para um 

anestesista só, Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, 

são para dois anestesistas. 

O que acontece com esses jovens anestesistas, 

filhos de diretores do Hospital Evangélico ou ex-

diretores? Você dá um montante para dividir na 

anestesia, quinhentos mil reais, acho que são 

quatrocentos e setenta mil reais, e cada um pega setenta 

mil reais só para coordenar o serviço, só para fazer 

escala. São setenta mil para cada um. Se quiser 

contestar minha fala, eu pedi informações, é só o Jayme 

me responder. Vou atrás de todos os contratos dentro 

daqueles hospitais. Preciso saber disso e eles têm que 

dar.  

O grave problema, e foi muito inteligente suas 

palavras e prestei muita atenção, tenho certeza de que, 

ao governador, não estão chegando as informações 

verdadeiras. E, pasmem vocês, até ao secretário de 

Saúde não estão chegando as informações verdadeiras. 

O que eles querem vender na saúde de OS são duas ou 

três laranjas podres que tem dentro da Sesa e que estão 
atrapalhando esse processo todo. Eles estão falando e 

mostrando uma Disneylândia ao secretário. Estão 

mostrando o Hospital Jayme, como V. Ex.ª bem disse, 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, como se fosse 

um hospital de primeiro mundo. 
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Existe uma coisa chamada regulação de leitos. 

Mandarei toda população do Estado do Espírito Santo 

não procurar o Hospital São Lucas e não procurar o 

Hospital Antônio Bezerra de Faria. Vai para o Hospital 

Jayme. Por quê? Lá não pode ficar paciente no corredor. 

Então, eles vendem isso ao secretário, e o secretario 

chega e acha lindo como a OS está funcionando. À 

custa de quê? Da regulação de vagas. 

O Hospital Dório Silva só faz as coisas para 

atender o Jayme, ele não atende paciente do São Lucas 

e nem do Bezerra, e mandam também os pacientes que 

estão no corredor comprar leito no privado. Então, lá 

sempre estará vazio. Então, eles querem vender isso 

para a população, que a organização social é o que está 

funcionando e que o Jayme é uma beleza, à custa de 

muito dinheiro. 

E é uma matemática simples dos senhores 

entenderem. Como pode, o Hospital Bezerra está cheio 

e um dia desses o São Lucas tinha quase oitenta 

pacientes no corredor, e o Jayme estar vazio? Isso é 

ilógico. Você pega o hospital de Colatina. Eu pergunto 

ao senhor, o hospital de Barra de São Francisco deve ter 

paciente no corredor e em São Mateus tem no corredor. 

É muito simples. E agora, quando estão querendo 

colocar para uma OS o Samu, é muito simples. Eles só 

passam a informação de que se chegar acidente de 

Serra, Fundão ou de outro lugar, que levem para o São 

Lucas ou para o Bezerra, lotando esses hospitais de 

portas abertas. É isso que está acontecendo. 

Estão vendendo para o secretário uma mentira. 

As organizações sociais só vieram para este Estado para 

tirar dinheiro. Na hora que acabar o dinheiro do Estado 

do Espírito Santo, eles vão embora. Obrigado a todos. 

Bom dia. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Estamos com três hora e 

quatorze minutos de audiência, isso é pouco ainda pela 

seriedade do assunto que estamos tratando nesta 

reunião. Então, não se trata de sacrifício nenhum, mas 

de uma obrigação nossan não só como deputado, mas 

também, no nosso caso, como médico, porque como 

deputado temos a hora e o dia certinho de sair da 

Assembleia, mas como médico vamos continuar. 

Médico é até morrer. 

Então, pretendemos morrer médico e lutando só 

para uma coisa: trabalhar. É só para isso. Queremos 

trabalhar e ter uma remuneração justa, que é o nosso 

sonho. Queremos ter condições de sustentar nossos 

filhos e poder pagar uma faculdade para nossos filhos, 

para fazerem medicina também, um curso caríssimo, 

difícil e de muito sacrifício, pois temos de renunciar a 

todos. 

Agradeço a todos e coloco a nossa Comissão à 

disposição. Dizer também da reunião, da audiência 

pública do dia 11, sexta-feira, no plenário Dirceu 

Cardoso, aquele plenário maior, em que o secretário, de 

acordo com a legislação vigente, fará a prestação de 
contas do último trimestre. Neste mesmo dia, às 15h, 

teremos uma audiência também, no mesmo local, sobre 

as filantrópicas. Convido a todos que puderem para 

comparecer, também.  

Dizer também que no dia 11 é bom que os 

colegas participem e pronunciem, pois espaço vai ter, 

porque, com certeza, vou presidir essa audiência pública 

e, naturalmente, uma audiência pública tem de ter a 

participação do público, porque senão ela é direcionada 

e não é esse nosso desejo. Nosso desejo é servir à 

população, servir ao povo, ao governo, enfim, servir 

principalmente àquele que não tem o seu plano de 

saúde. É quanto a este que estamos mais preocupados. 

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 

reunião.  

Está encerrada a reunião.  

 

Encerra-se a reunião às 12h18min.  

 

_____________________________________________ 

 

COMISSÃO DE SAÚDE E 

SANEAMENTO. QUARTA REUNIÃO 

ORDINÁRIA, DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 08 

DE MARÇO DE 2016. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES - PMDB) - Havendo número legal, 

invocando a proteção de Deus declaro abertos os 

trabalhos desta Comissão.  

Convido o Senhor Secretário a proceder à 

leitura da ata da segunda reunião ordinária, realizada em 

23 de fevereiro de 2016, e da primeira reunião 

extraordinária, realizada em 29 de fevereiro de 2016. 

(Pausa) 

  

(O Senhor Secretário procede à leitura das atas) 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Deixamos de apreciar as atas 

por falta de quorum. Também não leremos o restante 

das correspondências do Expediente. Vamos passar 

logo a palavra ao nosso convidado, senhor Adauto 

Vieira de Almeida, que fará uma explanação sobre 

Hepatite C. 

Solicito que nosso querido Adauto faça sua 

explanação. 

Para quem não conhece, o Adauto é um amigo, 

não só por ser amigo, mas por um missionário na luta 

em favor da saúde dos menos favorecidos, daqueles que 

não têm plano de saúde especialmente. O Adauto 

também é um transplantado hepático e que acabou se 

transformando num missionário porque ele foi salvo 

também com o rim de outra pessoa. Assim, dessa data 

para frente ele renasceu, e hoje ele vive ajudando a 

quem precisa. 

Concedo a palavra ao Senhor Adauto Vieira de 

Almeida, presidente da Associação Pró-Vidas, 

Transplantes e Hepatites. 

 

O SR. ADAUTO VIEIRA DE ALMEIDA - 
Bom dia a todos, aos Senhores Deputados Doutor 

Hércules e Hudson Leal. Agradeço ser recebido por 

essa comissão. Bom dia a todos vocês. 

 O motivo que me traz aqui, e vou começar 

falando dele. Já em 2011, um renomado hepatologista 
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chamado doutor Guilherme Felga, do Hospital Albert 

Einstein, dizia que, nesse comunicado que depois 

passarei à comissão, que o Brasil, naquela época já 

tinha 2,5% da população infectados com a doença 

Hepatite C. Hoje é sabido, o Ministério da Saúde não 

diz esse número claramente, mas em off, quando 

estamos em reunião ele sempre manifesta que já temos 

mais dois milhões de brasileiros infectados. 

 Como diz aqui ainda o doutor Guilherme Felga, 

e vou mostrar aos senhores agora, é uma epidemia 

silenciosa e já é uma doença socialmente perigosa. 

Queria pedir, por gentileza, são pouquíssimos 

slides, é rápido, mas queria mostrar. 

O primeiro slide diz o seguinte: Hepatite C, 
você sabe se não tem? Fique sabendo, em dez minutos, 

fazendo gratuitamente o teste rápido. 
Essa ferramenta é disponibilizada pelo 

Ministério da Saúde. Em dez minutos, a pessoa furou o 

dedo, ela percebe se tem ou não Hepatite C. Óbvio que 

isso é um pré-teste, e partir daí, a pessoa vai fazer a 

comprovação final, e se for o caso, fazer o tratamento 

via SUS. 

 Como está escrito ali, cento e oitenta milhões 

de pessoas no mundo hoje têm Hepatite C. São dados da 

ONU, da Organização Mundial de Saúde. No Brasil, 

são mais de dois milhões de brasileiros - essa estimativa 

é do Ministério da Saúde - infectados com o vírus, mas 

mais da metade ainda não sabe que tem a doença. 

Vejam bem, isso é gravíssimo. 

 Esse slide mostra um fígado saudável. Não vou 

detalhar por partes, mas dá para a pessoa ver que é um 

fígado saudável com todas as suas partes que são 

necessárias para estar funcionando bem e para que o 

cidadão tenha uma saúde tranquila. 

 Esse é um fígado com cirrose por Hepatite C. 

Um fígado normal e um fígado com cirrose. A cirrose 

toma conta do fígado da gente, vai destruindo até o 

momento em que o fígado não mais faz a sua função, e 

a pessoa, se não consegue chegar a um transplante, vai a 

óbito. 

 Cirrose por hepatite ou cirrose alcoólica. No 

Espírito Santo, o transplante hepático está dividido entre 

essas duas cirroses da seguinte forma: sessenta por 

cento por Hepatite C e quarenta por cento por cirrose 

alcoólica; esse é o quadro aqui no estado. 

 Essa é a forma e as coisas que o elemento com 

hepatite, com cirrose começa a ter. Vou apenas detalhar 

de uma forma mais popular. Na barriga da pessoa, que é 

uma ascite, mas que tradicionalmente a população 

chama de barriga d’água. É gravíssimo e tem outra parte 

próxima ao cérebro, que vamos ver no outro slide, que é 

encefalopatia, quando o fígado já não consegue mais 

depurar as substâncias nocivas e acaba criando a 

encefalopatia, em que o cidadão perde a noção. Eu, por 

exemplo, perdi a noção. Fiquei três dias desacordado e 

tive que ser internado no hospital para que pudessem 

reverter o quadro. 

 Agora nós temos uma novidade. Desde o final 
do ano passado, o Ministério da Saúde importou os 

novos medicamentos que curam a Hepatite C em até 

noventa e três por cento dos casos. São: o Daclatasvir e 

o Sofosbuvir. São tratamentos de doze a vinte e quatro 

semanas e já estão sendo distribuídos na Farmácia 

Cidadã. Claro que cada médico que cuida do paciente 

tem que seguir o protocolo para ver se o cidadão tem ou 

não indicação para esse tratamento. No meu caso, por 

exemplo, após o meu transplante, em 2007, o vírus já 

faz um ano que começou a replicar novamente. E eu já 

estou com esse tratamento de doze semanas, podendo 

chegar a vinte e quatro semanas. 

 O objetivo da nossa associação, que é a 

Associação Pró-Vidas Transplantes e Hepatites, é: já 

que temos o medicamento que cura, precisamos 

descobrir através da busca ativa nos municípios onde 

estão os cidadãos, que estão infectados e transmitindo a 

Hepatite C sem saber, e encaminhá-los para o 

tratamento. Por isso a importância desta nossa 

campanha, da qual quero falar agora. 

 Temos hoje reservados para nós doze mil kits 

de teste rápido de Hepatite C. Eu estou viajando por 

todos os municípios do estado, fazendo a parceria com 

eles, com a Secretaria de Saúde, porque quero fazer 

agora - a partir de abril, devo iniciar em abril - em nove 

municípios do estado, que são Colatina, Linhares, São 

Mateus - Cachoeiro está em dúvida -, Vitória, Serra, 

Vila Velha, Aracruz e por aí vai, um seguimento de 

eventos da seguinte forma: vou ao município, faço uma 

reunião de meio período com todos os agentes de saúde 

daquele município e região, capacito esse pessoal sobre 

o que são as hepatites, como podem ser evitadas, quais 

são os cuidados que tem que ter. Enfim, capacito-os 

para que possam transmitir essa informação à população 

que eles atendem. 

 Sabemos que o agente comunitário de saúde é 

quase membro das famílias hoje, tamanha a importância 

que ele tem para a nossa população. Então, nada melhor 

do que esse pessoal estar bem capacitado para poder dar 

a informação correta, o que é essa doença, como evitá-

la e, para quem tem, como tratá-la. Quem não descobriu 

ainda, como descobrir. Existe o medicamento ou não 

existe?  Há muitas dúvidas. E muita gente que não está 

conseguindo fazer esse tratamento, vai a óbito por 

cirrose, sequer descobriu que era hepatite, saberão só no 

relatório médico pós-morte. 

 Vim aqui hoje, e quero pedir sincera e 

honestamente, como presidente da ONG, como bem 

disse o deputado Doutor Hércules, como uma pessoa 

que está engajada nesta luta, sou voluntário, mas olho 

para o próximo porque fui curado de Hepatite C. Fiquei 

quatro anos na fila. Meu histórico o deputado Doutor 

Hércules conhece muito bem. Comecei em Ribeirão 

Preto, fui para Unicamp em Campinas, fui para São 

Paulo na Beneficência Portuguesa, até lá onde me 

disseram: Adauto, aqui você não tem chance, procure 

uma fila menor e foi a minha sorte. Vim parar no Estado 

do Espírito Santo, nas mãos de um grande cirurgião de 

nome Gustavo Peixoto, um capixaba, uma família 

solidária. Uma mãe que disse sim para o meu 

transplante para doação, me permitiu ficar vivo. Essa é 

minha motivação para que eu faça esse trabalho, para 

que eu tente tirar as pessoas da necessidade de uma 
cirrose, da necessidade de um transplante. Se existe um 

medicamento, por que não buscar ativamente essas 

pessoas? 

Um detalhe, se analisarmos as estatísticas da 

Secretaria Estadual da Saúde e das secretarias 
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municipais, é dito para mim, ao visitá-las, que já fazem 

o teste. Já encaminhamos. Então lhes informo dos 

dados: no ano de 2015 tínhamos - no ano inteiro - cento 

e quarenta e sete pessoas em tratamento por hepatite, 

num país que tem mais de dois milhões de pessoas 

infectadas. Cento e quarenta e sete pessoas em 

tratamento, acho que qualquer pessoa com um 

pouquinho de noção das coisas tem ideia de que não 

existe busca ativa de hepatite C no Estado do Espírito 

Santo.  

Sabemos que é difícil e eu, hoje, com esse meu 

trabalho voluntário, gratuito, oferecendo às secretarias 

municipais, estou tendo dificuldades. Por exemplo, 

ainda não consegui fechar com Serra, porque a 

secretária de saúde não teve ainda o olhar para o meu 

projeto. Não consegui fechar com Guarapari porque a 

secretária de saúde disse: você virá aqui e fará uma 

convulsão social. Não é assim! O nosso projeto é bem 

definido e tem um público-alvo que, também, deixarei 

para a comissão. O público-alvo que anunciaremos na 

televisão, largamente, ao lançarmos esse projeto, será 

um público de dez itens. Faremos busca ativa, 

principalmente, nos seguintes casos: 

 

1 - Receberam transfusões de sangue antes de 1993 (o 

sangue até este ano, ainda não era totalmente rastreado 

como hoje).  
2 - Usuários de drogas injetáveis e inaláveis (cocaína). 

3 - Doentes renais hemofílicos, que fazem hemodiálise.  
4 - Pessoas com danos hepáticos ou que apresentem 

transaminase anormais. 

5 - Profissionais de saúde que tenham sofrido acidente 
percucutâneos ou biológicos. 

6 - Filhos (as) de mães contaminadas com hepatite 

“C”. 
7 - Pessoas com HIV/ Aids. 

8 - Pessoas com múltiplos parceiros sexuais ou homens 
que fazem sexo com homens. 

9 - Pessoas com tatuagem e Piercing. 

10 - Pessoas coinfectadas. 
11- Pessoas com mais de quarenta anos de ambos os 

sexos.  
 

Esse é o público para o qual direcionaremos a 

nossa campanha. Portanto, os secretários e secretárias 

de Saúde que ainda não aderiram não têm o que temer. 

Outro dia uma secretaria de Guarapari me 

disse: não vou participar porque não temos sequer 

vacina para Hepatite C. Realmente, estava faltando a 

vacina desde outubro do ano passado, o ministério não 

mandava a vacina. O que acontece? A pessoa precisa 

tomar três doses: uma hoje, uma daqui trinta dias e 

outra daqui a sessenta dias. Se não tomar essas três 

doses continuará suscetível a pegar hepatite C, que é 

uma hepatite que se pega por transmissão sexual.  

Já conversei com a Fiocruz, já conversei com 

os laboratórios, já começou este mês. Recebi um ofício 

da Fiocruz dizendo:  
 

Pró-vidas, 

Atendendo a sua solicitação informamos que - feita no 
final do mês passado - neste mês de março, até o dia 30 

de março, todos os estados da federação receberiam e 

normalizariam a vacina de Hepatite C. 
 

Então essa secretária, por exemplo, de 

Guarapari, que disse que eu faria lá um aglomeramento 

social, e ela teria problema porque não tinha vacina para 

Hepatite C, não tem sentido. Até por que nós, da 

Associação Pró-Vidas e, é sabido pelo deputado Doutor 

Hércules, que nos acompanha, acompanha nosso 

trabalho quase que diariamente, temos responsabilidade 

com o que fazemos e com o cidadão espírito-santense. 

Não brincamos. Quando lançamos um projeto, ele está 

bem fundamentado, e se estamos dizendo que temos 

condição, - só para finalizar, fechei parceria com alunos 

de medicina da Emescam e eles já estarão em 

treinamento no Lacen para fazerem essa coleta junto 

conosco.  

Nas secretarias municipais de saúde há um 

departamento de DST, que já tem pessoas preparadas. 

Dessa forma, com todo aparato, eu bancando pela 

Associação Pró-Vidas Transplantes os folders, a mídia, 

todo material, tendo os testes, tendo voluntários 

treinados, com sinceridade, deputados, não vejo onde é 

que está o entrave. A menos que a saúde não seja 

prioridade no Governo e nesses municípios.  

Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES - PMDB) - Adauto, Serra não fez 

parceria?  

 

O SR. ADAUTO VIEIRA DE ALMEIDA - 

Estou tentando, deputado. A secretária Andreia, já 

mandei uns quinze e-mails, já liguei umas quinze vezes, 

já falei com ela na reunião do Cosems, na porta da saída 

da reunião, entreguei em mãos, e ela não me recebeu, 

assim como a secretária Deise, aqui de Vitória, também 

não está me recebendo. 

Eu não sei, deputado. A minha ONG nunca 

criou nenhum problema, o senhor sabe disso. Nunca 

tivemos nenhuma batalha contra o Estado ou contra o 

município, ao contrário, somos parceiros. O senhor 

acompanha, fazemos congressos de transplantes, já 

fizemos três. Fazemos simpósios nacionais de hepatite, 

já fizemos três e no ano que vem faremos o quarto. 

Fazemos, deputado, só que a gente não concorda, e eu 

tenho uma reunião hoje com a minha diretoria, uma 

assembleia-geral no hotel Ilha do Boi, onde a diretoria 

está me pedindo para votar uma carta aberta à 

população para reclamar disso. Estou brecando isso 

porque achei que vindo a esta reunião posso sair daqui 

com apoio e ajuda pare realizar o projeto que queremos 

realizar.  

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Adauto, a Andreia Passamani, 

secretária de Vila Velha, hoje é presidente do Cosems. 

O Luiz Carlos Reblin, secretário de Saúde de Serra, 

estranha-me muito porque já foi presidente também, é 
um enfermeiro renomado.  

 

O SR. ADAUTO VIEIRA DE ALMEIDA - 
Perdão. Serra aderiu ontem. Perdão. Vila Velha, Vitória, 

Guarapari não quis, e Cachoeiro de Itapemirim. São 
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quatro municípios.  

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES - PMDB) - O que a gente pode fazer é 

encaminhar ofício para os secretários municipais de 

Saúde e também para a Amunes, para os prefeitos, para 

eles pressionarem ou determinarem aos secretários que 

tomem essa providência, porque não é possível uma 

coisa dessa ter um desfecho tão ruim. 

A Senhora Deputada Eliana Dadalto e o Senhor 

Deputado Hudson Leal não conhecem bem você, mas 

conheço de muito tempo e foi difícil você aceitar 

inicialmente uma parceria com político porque teve 

experiência ruim com alguns políticos.  

 

O SR. ADAUTO VIEIRA DE ALMEIDA - 
Permita-me só um aparte, deputado. Realmente, queria 

só falar o seguinte, quando o conheci, - isso que o 

deputado vai colocar gostaria de colocar com minha 

própria voz - temia por apoio político porque, nas outras 

vezes que procurei esta Casa, tive até na beira do leito 

de um hospital um político, que já não está mais na 

Casa, dizendo: Eu te ajudo, mas quero vinte por cento 

daquilo que eu vou conseguir para você. E eu disse que 

nunca mais falaria com político. Até o dia que eu tive a 

grata felicidade de conhecer o deputado Doutor 

Hércules. Manifestei para ele o meu repúdio e, a partir 

daí, ele me disse: Adauto, eu trabalho. E a partir daí ele 

me apoiou. 

 Para vocês terem uma ideia, finalizando  

 

deputado, eu trabalho quatro anos com o meu veículo 

próprio, até que um dia o deputado Doutor Hércules viu 

isso e disse: Espera! Esrtá errado! E deu à Pró-Vidas 

um veículo, e é com ele que faço o meu trabalho hoje.  

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES - PMDB) - Obrigado. Não precisava 

registrar isso, mas é importante que os colegas 

conheçam com isso o seu trabalho. O nosso, é uma 

missão, assim como você é um missionário, hoje você 

usa um termo até interessante: O meu fígado está aqui e 
o meu problema está resolvido. Quer dizer, outro 

resolveu o seu problema. Eu preciso resolver o 

problema dos outros. Essa é sua missão, e temos o 

máximo de respeito pelo que você faz. 

Então, além de pedir ao secretário de Saúde, 

oficiaremos todos os secretários de Saúde, todos os 

prefeitos, no sentido de apoiar esse trabalho seu, porque 

não é possível não querer aceitar uma coisa totalmente 

gratuita. Isso é inacreditável! É difícil de entrar na 

cabeça da gente. 

Agradeço sua presença, Adauto, e você pode 

continuar conosco  

Passarei a palavra agora ao Senhor Deputado 

Hudson Leal. 

 

O SR. HUDSON LEAL - (PTN) - Bom dia, 
Senhor Presidente Doutor Hércules e Senhora Deputada 

Eliana Dadalto. Parabéns, Adauto, pela sua 

apresentação. Bom dia a todos que nos assistem pela 

TV Ales e nesta Casa. 

Gostaria de fazer somente uma pergunta. Você 

não falou. Mas, qual a ajuda efetiva da Sesa no seu 

trabalho? Quero que me responda depois, deixe-me 

continuar. 

Posso te falar como médico e muito 

tranquilamente. Infelizmente, você disse uma coisa - 

estreio como político e estou muito decepcionado com o 

que acontece e as coisas não andam do jeito que têm 

que andar -, isso que você está fazendo de busca de caso 

ativo, vi seu slide e, desculpe-me, estava sem óculos e 

não consegui ler, não sei se colocou o câncer também, 

que é uma das evoluções da hepatite C.  

 

O SR. ADAUTO VIEIRA DE ALMEIDA - 

Sim, hepatocarcinoma, sem dúvida. 

 

O SR. HUDSON LEAL - (PTN) - Isso é uma 

evolução da hepatite C, que é muito grave; letal e só 

resolve com transplante hepático. O CA hepático se 

estiver localizado, só com transplante. 

Parabenizo isso que você está fazendo e todas 

as ações da área da saúde tinham que ser iguais à sua, 

busca de caso ativo e prevenção. É muito mais barato 

aquele medicamento, infinitamente menor que o custo 

de um transplante. E o transplante depende de uma 

pessoa para doar. Sabemos das limitações do tempo, 

existe ainda certo preconceito quanto à doação de 

órgãos no Brasil. Então, depois você me responde se 

tem custo ou não.  

Senhor Presidente, hoje estava lendo as mídias 

eletrônicas, a Sesa gastou novecentos mil reais com 

campanha pública. Isso é muito dinheiro! Isso resolveria 

seu problema? Só com campanha publicitária nos canais 

de TV, novecentos mil! E não estão incluídas produção 

de material, propaganda, etc. 

Hoje existem mídias eletrônicas que funcionam 

muito bem, Facebook, Instagram. O dinheiro está sendo 

destinado a outras coisas. Se falar: Vamos construir 
uma unidade? É na hora! Não sei como que há rapidez 

para construir as coisas, como que há rapidez para 

comprar coisa de alto custo; isso é muito rápido. 

Ontem, por acaso, Senhor Deputado Doutor 

Hércules, sem ser pela Comissão de Saúde, fui fazer 

uma visita a um paciente no HPM e aproveitei para 

fazer uma visita à UTI. Um hospital daquele tamanho, 

daquele porte, com oito leitos de UTI parados. Mas há 

pessoas morrendo por falta de vaga de UTI. Você sabe 

que com um sangramento digestivo é preciso UTI, que é 

uma decorrência da patologia de que o senhor falou. 

Essa é uma das complicações, há muito mais, há 

alteração cerebral, hipofluxo cerebral, muitas coisas. 

É muito triste chegar lá, Senhora Deputada 

Eliana Dadalto. Acho que depois tínhamos que fazer 

uma vistoria, pois o que funciona é o canal de TV. 

Funciona a sensibilidade; a pessoa esquece o papel, mas 

se colocar na imprensa do jeito que estamos colocando 

a falta de apoio que vocês estão tendo, não é só isso, são 

outras coisas. 

Acho que novecentos mil de campanha 
publicitária para o zika são importantes, não esse gasto 

total. Acho que tinha que ser efetivo, Senhora Deputada 

Eliana Dadalto. Propaganda é para enganar as pessoas, 

não funciona. Tem que ir lá e funcionar efetivamente. 

Primeiro tem que cuidar de sua casa. Você não 
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vai reformar a casa dos outros com interesse de comprar 

leitos no privado tendo oito leitos de UTI. Outra coisa. 

Não tenho documento, mas recebi nas redes sociais, o 

Silvio Avidos também, Senhora Deputada Eliana 

Dadalto, parado. E o mais grave, a UTI do Hospital da 

Polícia Militar tem os equipamentos, só está precisando 

de gente para ir para lá. Numa simples reforma na parte 

elétrica, porque cai a rede, botaram cento e cinquenta 

mil. Mas vamos dobrar, porque o pessoal sempre 

aumenta para o Estado o custo de resolver as coisas. 

Trezentos mil, com um mês, dois meses, é o custo que 

paga no privado, depois terá ad aeternum aqueles oito 

leitos. 

 É muita tristeza você falar que não está tendo 

apoio das entidades governamentais. Parabéns pela fala 

e você pode contar com o Senhor Presidente Doutor 

Hércules, pois tenho certeza do seu combate de tentar 

resolver o problema. Quem está sofrendo é a população. 

Parabéns, Adauto. Pode contar comigo, pois sou 

médico, e pode me usar e usar o Senhor Deputado 

Doutor Hércules. O Senhor Deputado Doutor Hércules 

é uma voz e tenho certeza de que a Senhora Deputada 

Eliana Dadalto também será uma combatente nisso. 

Pode contar com este deputado que vos fala. 

 

 O SR. ADAUTO VIEIRA DE ALMEIDA - 

Deputado, agradeço a V. Ex.ª sua fala. Respondendo a 

sua pergunta, a Pró-Vidas existe desde 2007, e já 

sabemos a dificuldade de buscar recurso financeiro 

junto ao Governo. Tentamos não fazer isso. Como 

sobrevivemos? É bom registrarmos nesta Casa que hoje 

o Pró-Vidas sobrevive por meio de editais. Quando tem 

um edital, temos a capacidade, dentro da nossa ONG, de 

fazer projetos, aprovar no Ministério da Saúde, aprovar 

na Secretaria de Saúde, quando há no estado, e 

trabalhamos com verbas somente de editais. Eu, como 

presidente, não aceito qualquer outro tipo de verba, 

porque sei que a prestação de contas tem que ser muito 

séria e que amanhã posso responder por isso. Então, não 

permito que a associação receba qualquer tipo de ajuda 

que não seja por meio de editais.  

 Com relação ao apoio diria, deputado, para 

finalizar, que fiz, há uma semana, um ofício e o 

protocolei ao nosso prefeito, que me pediu o apoio antes 

quando era vereador, e queria ser candidato à prefeitura, 

pedindo para ele que libere, por meio período do dia 28 

de julho, a Praça do Papa, para fazermos esse evento no 

local. Dia 28 de julho é o Dia mundial de Luta Contra 

as Hepatites Virais e eu queria fazer um grande evento 

na Praça do Papa para trazer a população. Até hoje 

estou esperando essa resposta. 

 Então, apoio eu não consigo. Eu tenho que 

bater nas portas três, quatro, cinco, dez vezes para 

conseguir que alguém me atenda. É assim que funciona 

a Pró-Vidas. Chego a ser um cara chato, mas prefiro ser 

chato e ajudar outras pessoas do que ficar de braços 

cruzados. Desculpe. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) -   Muito obrigado, Adauto. 

Quero esclarecer, Senhor Deputado Hudson Leal, que, 

no início do ano passado, a Comissão de Saúde visitou, 

por pedido do Senhor Deputado Da Vitória, o HPM. 

Constatamos esses oito leitos de UTI e mais dois ao 

lado, anexos, naturalmente, dentro do corpo da UTI, que 

são dois leitos de isolamento para os casos mais graves 

ou de infecção.  

Então, o secretário, ontem, depois da matéria 

do nosso querido colega Deputado Amaro Neto, na hora 

fez referência ao meu nome e à Comissão de Saúde, e 

entrei em contato com o secretário. Esses dez leitos 

serão colocados à disposição do SUS e também 

quarenta leitos no Hospital dos Ferroviários, que não se 

chama Hospital dos Ferroviários, se chama Hospital 

Doutor Nilton de Barros, e essa foi uma lei de nossa 

autoria. Não é, Aristóteles?  

 Estamos com a presença do nosso querido 

presidente do Sinduscon e vice-presidente da Findes, 

Aristóteles Passos Costa Neto, nosso amigo de Vila 

Velha, que nos honra com sua presença. Então, mais 

trinta leitos serão colocados à disposição da população 

no novo Hospital São Lucas, que o pessoal chama de 

Heuem, é Heue, mas a brincadeira é Heuem. 

 Quero inverter a pauta, porque a Senhora 

Deputada Eliana Dadalto precisa sair, pois será 

homenageada hoje no Palácio Anchieta. Quero dar os 

parabéns a todas as mulheres e devemos dar os parabéns 

todos os dias, não só hoje. Que S. Ex.ª presida daqui pra 

frente, porque esse projeto é de minha autoria sobre o 

câncer infantil. Portanto, peço à Senhora Deputada 

Eliana Dadalto que assuma a presidência. S. Ex.ª 

nomeará o Senhor Deputado Hudson Leal para relatar o 

projeto. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (ELIANA 
DADALTO - PTC) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Hudson Leal para relatar. Antes de relatar, 

bom dia a todos e a todas. Cumprimento todos que estão 

presentes. 

V. Ex.ª já registrou também a presença do 

Senhor Ricardo Ewald, que é diretor-presidente do 

Hospital Evangélico. Agradecemos a presença. O 

Deputado Doutor Hércules já deve ter registrado a 

presença de todos.   

 Concedo a palavra ao Senhor Deputado Hudson 

Leal para relatar.  

 

 O SR. HUDSON LEAL - (PTN) - O Projeto 

de Lei n.º 442/2015, de autoria do Deputado Doutor 

Hércules, institui o dia estadual de alerta para o 

diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil no 

calendário oficial do Estado a ser comemorado 

anualmente no dia 1º de setembro. Já passou na 

Comissão de Justiça pela sua constitucionalidade e eu 

opino no sentido de ser conveniente a aprovação desse 

projeto. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (ELIANA 
DADALTO - PTC) - Em discussão o parecer.  

 

O SR. HUDSON LEAL - (PTN) - Senhora 
Presidente, peço a palavra para discuti-lo. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (ELIANA 
DADALTO - PTC) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Hudson Leal. 
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O SR. HUDSON LEAL - (PTN) - Adauto 

Vieira de Almeida, é mais uma coisa importante a ser 

feita. É a semana a ser comemorada e de prevenção; não 

é prevenção, é o diagnóstico precoce, no caso, igual ao 

seu diagnóstico precoce. Às vezes você deixa de fazer 

esse diagnóstico num momento oportuno e quando a 

criança vai ser diagnosticada já está com metástase e 

outras coisas, inviabilizando o tratamento. Uma perda 

familiar, a família vai lamentar isso a vida toda e o 

custo vai ficar muito mais alto. Então, parabéns, 

Deputado Doutor Hércules, por esse projeto.  

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (ELIANA 

DADALTO - PTC) - Encerrada a discussão. (Pausa)  

 Em votação. 

 Como vota o Deputado Doutor Hércules? 

 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Logicamente a favor. 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (ELIANA 

DADALTO - PTC) - Eu acompanho o voto do relator. 

Parabenizo V. Ex.ª pelo projeto. Eu não entendo muito 

da área de saúde, mas eu entendo do que o povo precisa 

porque sou professora, trabalhei mais na área da 

assistência social, mas vejo a importância de se fazer 

esse trabalho de prevenção. Acho que se fizéssemos um 

trabalho de prevenção no nosso país teríamos menos 

problemas, principalmente na área da saúde. 

 Peço desculpas, pois terei de me ausentar para 

um evento no Palácio Anchieta para nós, mulheres. 

Parabenizamos todas as mulheres, afinal de contas nós 

merecemos.  

 Devolvo a presidência ao Senhor Deputado 

Doutor Hércules.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES - PMDB) - Obrigado pelas palavras.  

 Vamos deliberar sobre a visita do Senhor 

Niucesar Estevam Vieira, diretor-técnico da Asseptec 

Ambiental Ltda, na próxima terça-feira, às 9h, neste 

plenário, que fará a explanação sobre o tema: 

Tratamento e assepsia em areias, solos contaminados e 

combate e extermínio da larva do mosquito da dengue e 

chikungunya. 

 Em votação.  

 Como votam os Senhores Deputados? 

 

 A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - Pela 

aprovação.  

 

 O SR. HUDSON LEAL - (PTN) - Pela 

aprovação.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES - PMDB) - Eu também acompanho. 

Então, na próxima terça-feira o senhor Niucesar estará 

presente na nossa reunião da Comissão de Saúde para 
fazer a explanação. O Senhor Niucesar tem um trabalho 

muito importante sobre esterilização de areias de 

quadras, de creches, de praias também e areias 

contaminadas.  

Senhora Deputada Eliana Dadalto, agradeço a  

V. Ex.ª a presença e espero que a homenagem seja 

bastante à altura porque as mulheres todas merecem 

mesmo. 

 Com relação a esse projeto de minha autoria 

que acabou de ser aprovado, gostaria de fazer um relato 

especialmente para as pessoas que estão em casa. Eu 

visitei a Acacci e você fica com o compromisso e fica 

apaixonado pelo trabalho voluntário. Igual ao Adauto, 

nós já sabemos o trabalho voluntário, a missão dele é 

uma coisa realmente que apaixona a gente porque 

cuidar de si é importante, mas cuidar dos outros é muito 

mais importante. E já existem trabalhos até no dia em 

que foi lançado o Outubro Rosa, no ano passado, 

Adauto, no Palácio Anchieta, foi até um colega... Esse 

rapaz foi até acadêmico na minha época, igual ao 

Senhor Deputado Hudson Leal, que também foi 

acadêmico. Mas não fui acadêmico com ele. Eu já era 

médico e ele foi meu acadêmico na Pró-Matre, 

aprendendo a fazer parto. Só que depois ficou mais 

sabido do que eu e resolveu fazer anestesia. Anestesista 

fica ali por vinte, quarenta minutos, coloca o paciente, 

vai embora e pronto porque o anestesista não é médico, 

o anestesista é um profissional, um especialista 

diferente. Brincamos muito com relação a isso. A 

família está na maternidade esperando chegar o 

obstetra, o parteiro. O parteiro chegou, tudo bem. 

Pergunta-se o que está faltando e está faltando chegar o 

anestesista. Anestesista não é médico, anestesista é 

anestesista, um artista mesmo. O Senhor Deputado 

Hudson Leal é um querido amigo de muitos anos.  

 Falando sobre a Acacci, é uma coisa fantástica. 

Não tem coisa pior na vida de uma família do que uma 

criança com câncer. Não tem coisa pior do que uma 

criança com câncer. Eles vão tratar no Hospital Infantil. 

Aí chega a mãe com uma criança de cinco, seis anos, 

segurando na mão, e o neném pendurado no peito da 

mãe. Olhem que drama terrível! E para onde irão esses 

três? Normalmente é a mãe que tem que ir mesmo 

porque a mãe está amamentando um e segurando o 

outro.  

 Lá na Acacci você encontra um apartamento e 

não encontra apartamento melhor em muitos hospitais 

particulares. Eles têm lá. E o apartamento tem uma 

cama para a mãe, uma cama para o paciente, o menino 

de cinco, seis anos, e um bercinho para essa criança que 

a mãe está amamentando. Então, é um trabalho 

maravilhoso que o povo precisa conhecer. Vá lá, seja 

voluntário, seja doador. Lá tem um bazar. Leve o sapato 

que não usa mais, leve o cinto, leve a blusa, leve o tênis. 

No nosso gabinete se juntaram os amigos e levamos 

dois sacos de roupas, de sapatos e tênis. Isso é muito 

importante.  

 Estamos lutando agora, Adauto, porque o 

Hospital Jesus Menino - você conhece bem - fechou há 

muitos anos. Subindo a ladeira do Hospital Infantil, à 

esquerda fica o Hospital Infantil Nossa Senhora da 

Glória, e à direita tem um hospital fechado, o Hospital 

Jesus Menino. Esse hospital funcionou há muitos anos 
pelo SUS e depois fechou. Estamos lutando, Senhor 

Deputado Hudson Leal, para que aquele hospital seja 

reaberto e que tirem a enfermaria de oncologia do 

Hospital Infantil e coloquem essas crianças, com as suas 

mães, seus pais, separados ali. Ou então que façam o 
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seguinte: que no Hospital Infantil Nossa Senhora da 

Glória ampliem as enfermarias e a parte administrativa 

passe para o Jesus Menino. A parte administrativa não é 

obrigada a funcionar dentro do hospital. Temos esse 

modelo em Vila Velha, no Bezerra, onde a 

administração funciona do outro lado da rua, na  Castelo 

Branco.  

 Já conversamos com o secretário sobre isso e 

conversamos também com o Nélio, nosso querido 

diretor do Hospital Infantil, que já foi secretário de 

Saúde. Estamos lutando para que melhore a 

acomodação dessas mães, dessas crianças. Muitos e 

muitos vêm do interior e depois não têm um 

acolhimento muito bom no Hospital Infantil. Na Acacci 

não. Lá é uma maravilha. No Hospital Infantil a gente 

sabe das dificuldades. O Senhor Deputado Hudson Leal 

trabalha lá e sabe como é a procura de leitos. É isso que 

queremos registrar hoje.  

 Concedo a palavra ao Senhor Deputado Hudson 

Leal. 

 

 O SR. HUDSON LEAL - (PTN) - Senhor 

Deputado Doutor Hércules, só para lembrar mais um 

desperdício de dinheiro público. Aquele hospital foi 

comprado pelo Estado, o Hospital Jesus Menino, ali 

funcionava e, de uma hora para outra compraram e o 

hospital fechado.  

V. Ex.ª falou dois nomes que quero 

parabenizar, entre eles o doutor Nélio, do Hospital 

Infantil, uma luta muito grande ali. O hospital não tem 

nada de bonito, é um hospital antigo, com instalações 

muito antigas, dá problema elétrico, nas instalações 

elétricas e hidráulicas, mas tem um detalhe muito 

importante: as pessoas que trabalham ali trabalham com 

amor. E aquele hospital, sendo público, funciona bem. 

Diga-se de passagem, muito bem. 

E hoje, o que estão querendo fazer com os 

diretores de hospitais da rede pública? Estão falando 

que não está funcionando porque está lotado. Estão 

lotados os hospitais. Tem uma reportagem que saiu 

sobre o São Lucas.  

V. Ex.ª falou de outra diretora, a doutora 

Luciana Ceolin. Foi na gestão dela que ela teve a 

brilhante ideia de levar o administrativo para uma rua 

paralela e sobraram leitos no hospital para a população 

de Vila Velha. Sobre o hospital do qual ela é diretora, 

ontem saiu uma reportagem especial da Rede Gazeta, 

colocando que tinha oitenta pacientes nos corredores. 

Conversando com colegas, não eram oitenta - foi 

fechado, foi feita denúncia na polícia -, eram quase cem 

pessoas no corredor, Doutor Hércules. Isso de que vão 

abrir leitos no Hospital dos Ferroviários já tem um ano. 

A saúde não pode esperar. As pessoas estão nos 

corredores, sendo tratadas de uma maneira indigna. 

Só para V. Ex.ª focar: oitenta pacientes nos 

corredores. O que o subsecretário fala, o outro lado, não 

é só final de semana não. Tenho certeza, Doutor 

Hércules, de que se chegarmos lá de surpresa, terão os 
mesmos, se não tiver oitenta, sessenta. Não tem que ter 

paciente algum no corredor. As pessoas têm que ser 

bem atendidas, diga-se de passagem. 

É boa a sua ideia de que deve ser um 

administrativo, ser da Acacci, ter uma utilidade aquele 

imóvel, que pertence ao Governo do Estado.  

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES - PMDB) - Obrigado, doutor Hudson 

Leal. Conhece bem, porque trabalha no hospital, e sabe 

muito bem. Os trabalhadores dos hospitais hoje - 

técnicos, auxiliares, enfermeiros, médicos, todo o 

serviço de apoio - estão trabalhando realmente numa 

situação muito difícil. Uma situação em que o paciente, 

o acompanhante, puxam o atendente e o técnico que 

passam nos corredores. Realmente são uns baluartes 

esses servidores.  

Solicito ao Senhor Secretário Gabriel que 

proceda à leitura do Expediente.  

 

O SR. SECRETÁRIO lê:  

 

EXPEDIENTE:  

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  

 

- Oficio GABED/n.º 038/2016, da Exma. Deputada 

Eliana Dadalto, informando que infelizmente não será 

possível o comparecimento na Audiência Pública sobre 

“Os Hospitais Filantrópicos: Importância, desafios e 

perspectivas para os anos de 2016, 2017 e 2018” a 

realizar-se no dia 11 de março do corrente ano.  

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES - PMDB) - Ciente.  

Continua a leitura do Expediente. 

 
O SR. SECRETÁRIO lê:  

 

- Oficio GABED/n.º 074/2016, da Exma. Deputada 

Eliana Dadalto, informando que infelizmente não será 

possível comparecer a Audiência Pública para Prestação 

de Contas dos Trabalhos realizados pela Secretaria de 

Estado da Saúde do 3.º e último quadrimestre de 2015, 

devido a cumprimento de agenda parlamentar. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES - PMDB) - Ciente.  

Continua a leitura do Expediente. 

 
O SR. SECRETÁRIO lê:  

 

- Oficio SEMSA/GAB/n.º 0121/2016, da Exma. 

Secretária Municipal de Saúde de Vila Velha, Sr.ª 

Andreia Passamani Barbosa Corteletti, em atenção ao 

Oficio CSS n.º 1046/2015, sobre a minuta do Projeto de 

Lei dispondo sobre “os procedimentos a serem tomados 

para adoção de medidas de vigilância sanitária e 

epidemiológica sempre que se verificar situação de 

eminente perigo à saúde pública pela presença do 

mosquito transmissor da dengue, zika vírus e da febre 

chikungunya”.  

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Ciente.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê:  
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- Documento da SLX Serviços Médicos, entregue ao 

Exmo. Deputado Almir Vieira e levado ao 

conhecimento desta Comissão, solicitando apoio no 

sentido de intermediar e agilizar o processo de liberação 

dos leitos hospitalares instalados nas dependências da 

Maternidade Santa Úrsula e geridos pela SLX Serviços 

Médicos. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Ciente.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê:  

 

Processo Administrativo n.º 160247/2016, do Diretor da 

Procuradoria, Senhor João Paulo Castiglioni Helal, 

solicitando a substituição da Procuradora Dr.ª Sandra 

Maria Cuzzuol Lóra, pelo Senhor Procurador Dr. 

Ricardo Benetti Fernandes Moça para assessorar a 

Comissão de Saúde e Saneamento. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Ciente.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê:  

 

- Oficio GP/n.º 058/2016, do Presidente da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo, enviando em 

anexo cópia do oficio n.º 04/GB/2016, do Vereador do 

Município de Cachoeiro Luis Guimarães de Oliveira 

(Luisinho Tereré), solicitando a pedido da população de 

Itaoca, Distrito de Cachoeiro de Itapemirim, uma 

intervenção juntos ao Posto de Saúde daquela 

localidade, que se encontra fechado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES - PMDB) - Ciente.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

Email do senhor Anderson Nascimento do Hospital 

Infantil de Vila Velha/Himaba, solicitando a esta 

comissão o debate da atual situação e cobrança de 

respostas, realização de audiência pública, cobrança por 

transparência por parte do Governo Estadual e respeito 

à Lei n.º 8080 de 19 de setembro de 1990. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES - PMDB) - Ciente. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

Email/Convite do supervisor da Comissão de Defesa da 

Cidadania e dos Direitos Humanos, senhor José Carlos 

Gomes Ferreira, para audiência pública sobre Políticas 
Públicas para Mulheres no Espírito Santo: Um 

compromisso para todos os dias, que será realizada no 

dia 09 de março, quarta-feira, de 2016, às 15h, no 

Plenário Dirceu Cardoso desta Casa de Leis. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES - 

PMDB) - Ciente. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

Cópia da Correspondência Encaminhada à direção do 

Hospital Doutor Jayme dos Santos Neves, pela 

Coopercipes (Cooperativa dos Cirurgiões Pediátricos do 

Espírito Santo), em resposta ao ofício encaminhado por 

aquela instituição, que versa sobre o contrato de 

prestação de serviços firmado entre as partes. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Ciente. 

 

O SR. HUDSON LEAL - (PTN) - Posso 

discutir sobre esse assunto? Falar um pouquinho sobre 

essa cópia da correspondência? 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Deixa acabar de ler. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

 

Projeto de Lei nº 442/2015 - Análise de Mérito 

Autor: Senhor Deputado Doutor Hércules 

Ementa: Institui o Dia Estadual de alerta para o 

diagnóstico precoce do Câncer Infanto-Juvenil, no 

calendário oficial do Estado, a ser comemorado 

anualmente no dia 01 de Setembro. 

 

Projeto de Lei nº 463/2015 - Análise de Mérito 
Autor: Senhor Deputado Marcos Bruno 

Ementa: Institui a Semana Estadual de Combate à 

Obesidade e dá outras Providências. 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 

 

Projeto de Lei nº 442/2015 - Análise de Mérito 

Autor: Deputado Doutor Hércules 

Ementa: Institui o Dia Estadual de alerta para o 

diagnóstico precoce do Câncer Infanto-Juvenil, no 

calendário oficial do Estado, a ser comemorado 

anualmente no dia 01 de Setembro. 

Entrada na Comissão: 24/02/2016 

Relator: Senhor Deputado Almir Vieira 

Prazo do Relator: 15/03/2016 

Prazo da Comissão: 22/03/2016 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

Não houve no período. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES - PMDB) - Obrigado, Gabriel. 

Senhor Deputado Hudson Leal, queremos 

marcar para o dia 22, já foi aprovada, a vinda do nosso 

colega Fiorot, prefeito de Pedro Canário, para fazer 
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explanação sobre sua descoberta de um inseto que 

fagocita, ou, no vocabulário popular, come a larva do 

Aedes Aegypti. Marcaremos para o dia 22, uma vez que 

dia 15 receberemos nosso amigo Niucesar.  

Adauto, quer fazer mais alguma consideração? 

Temos ainda mais uns minutos. 

 

O SR. ADAUTO VIEIRA DE ALMEIDA - 
Obrigado, Senhor Deputado Doutor Hércules. Apenas 

gostaria de deixar registrado que continuaremos nessa 

luta. Conversei com o deputado Lelo Coimbra, no dia 

em que foram comemorados os quarenta e oito anos da 

Emescam, e propus levar essa conversa adiante para 

fazermos no Estado um estudo de prevalência das 

hepatites, no Estado inteiro. Tenho esse projeto pronto, 

é um projeto difícil, que demoraria por volta de dois 

anos, mas é um grande objetivo da Associação. 

Gostaríamos, sim, de implantar no Estado o estudo de 

prevalência das hepatites. 

Agradeço aos senhores e espero, com certeza, 

que possam me ajudar a sensibilizar o prefeito para que 

libere o dia 28. E, por último, pedir aos senhores, por 

gentileza, que instituam o dia 28 de julho como o Julho 

Amarelo, que todos os estados já estão colocando como 

o mês da Hepatite C. Obrigado pela atenção dos 

senhores comigo. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Obrigado, Adauto. Faremos o 

projeto. Eu e o Senhor Deputado Hudson Leal 

assinaremos, até como médicos e parceiros, e faremos 

esse movimento em conjunto. 

Infelizmente, não pude comparecer ao 

aniversário da Emescam, porque estava fora do Estado. 

Formei-me na Emescam, assim como meu filho. 

Costumamos dizer lá que nosso sangue é verde, o que 

senhor já deve ter ouvido. 

 

O SR. ADAUTO VIEIRA DE ALMEIDA - 
Sem dúvida. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - A Emescam tem sido um 

orgulho para nós não só no curso de Medicina, mas 

nos outros cursos afins que a Emescam tem dado em 

Vitória, em nosso Estado. 

Senhor Deputado Hudson Leal, quer fazer 

alguma consideração ainda? 

 

O SR. HUDSON LEAL - (PTN) - Gostaria 

de fazer uma consideração e uma solicitação de 

visita, Senhor Deputado Doutor Hércules. 

A cópia dessa correspondência encaminhada 

à direção do Hospital Doutor Jayme Santos Neves me 

casou surpresa e é um assunto que traria para esta 

Casa. Aquilo ali é um hospital público gerido por 

uma organização social, e me causou estranheza o 

fato de que estar sem cirurgião pediátrico. Não vamos 

entrar no mérito por estar sem esse profissional; e a 

resposta da instituição é afirmar que todas as 

providências para garantir aos usuários o atendimento 

e assistência estão tomadas. 

Estou ouvindo falar que não tem cirurgião 

pediátrico. Mas para uma UTI neonatal ou pediátrica 

funcionar tem que ter esse profissional. 

Existem algumas patologias, que V. Ex.ª 

muito bem conhece... Pacientes nascendo lá desde o 

dia 04. Lá é referência de maternidade e risco, vão 

todos pacientes prematuros, etc.. Sabemos que esses 

recém-nascidos têm patologias próprias da idade, 

pode nascer, por exemplo, Se tiver uma hérnia 

diafragmática não dá tempo de transferir; você 

entendeu Adauto? Não dá tempo de transferir. Você 

pegar uma criança de oitocentos gramas para 

transferir, pode ser daqui para quinhentos metros, é 

um risco muito grande. E ainda mais você levá-la 

num carro... 

Onfalocele, gastrosquises, extrofia de bexiga, 

várias patologias que precisam da intervenção de um 

especialista em cirurgia pediátrica. 

Senhor Deputado Doutor Hércules, gostaria 

de pedir sua colaboração para esta Casa de Leis fazer 

in loco uma visita técnica, para averiguarmos se 

realmente tem ou não tem cirurgião pediátrico, 

porque eles falam que estão tomando providências. 

Vamos até lá para saber; e que não se demore, porque 

as crianças continuam nascendo. 

A imprensa só deu destaque nessa data. Mas, 

como médicos, sabemos que estão nascendo crianças. 

Ontem passei no Dório Silva e está tendo uma 

operação de transporte de paciente daquele hospital 

para cá. Isso põe em risco as crianças que estão 

nascendo em nosso Estado. 

Peço a V. Ex.ª que façamos essa visita - 

depois vamos combinar o melhor horário para nós e 

para os outros membros - técnica, mesmo se não tiver 

presença do CRM, porque isso é muito grave. Se V. 

Ex.ª deliberar... Entre em contato, existe a parte de 

fiscalização do Conselho. A nossa função é quase 

unicamente de fiscalizar, não conseguimos fazer 

projetos de leis, porque tudo gera custos, mas 

fiscalizando exercemos nosso papel. 

Gostaria muito da opinião de V. Ex.ª e 

colaboração nesse nosso pedido. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Com certeza, pode contar 

com meu apoio e com minha presença também. 

Vamos combinar o dia e o horário. 

Estamos encerrando a nossa reunião e 

convido todos para, dia 11, sexta-feira próxima, às 

nove da manhã, a prestação de contas do secretário 

de saúde, do último quadrimestre de 2015, em 

obediência ao disposto no § V, do art. 36, da Lei 

Complementar n.º 141/2012. 

No mesmo dia, às 15h, teremos uma 

audiência pública sobre a Importância da Rede 

Filantrópica na Assistência à Saúde do Espírito 

Santo. Então, sexta-feira, dia 11, às 15h, no Plenário 

Dirceu Cardoso, no mesmo plenário, teremos 

também essa audiência pública sobre a Importância 

da Rede Filantrópica na Assistência à Saúde do nosso 
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povo capixaba. 

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 10h04min. 
 

_____________________________________________ 

 

COMISSÃO DE SAÚDE E 

SANEAMENTO. QUINTA REUNIÃO 

ORDINÁRIA, DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 15 

DE MARÇO DE 2016. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Havendo número legal, 

invocando a proteção de Deus declaro abertos os 

trabalhos desta Comissão. 

Contamos, hoje, com a presença de Niucesar 

Estevam Vieira, diretor técnico da Asseptec Ambiental 

Ltda.; de Bruno Pezzin Cruz, associado ao Instituto 

Internacional de Tecnologia e Informação Científica; e 

do Jones Cavaglieri, ex-prefeito e provavelmente futuro 

prefeito de Aracruz. 

Concedo a palavra o nosso amigo Niucesar 

Estevam Vieira.  

 

O SR. NIUCESAR ESTEVAM VIEIRA - 
Bom dia Senhor Deputado Doutor Hércules, a quem 

mais uma vez agradeço o convite; demais autoridades à 

Mesa e todos os presentes. 

Peço desculpas por ter chegado um pouco 

atrasado em função do trânsito. Estamos aqui para dar 

início e responder às perguntas necessárias a respeito da 

contaminação biológica em solos e areia. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Lembrei-me que os deputados 

podem ter outro compromisso e precisar se ausentar, 

então gostaria de decidir uma visita ao Hospital Jayme 

Santos Neves, a ser agendada. Que possamos suspender 

a reunião da Comissão na terça e fazer uma visita ao 

hospital. 

Gostaria de ouvir o Senhor Deputado Hudson 

Leal. 

 

 O SR. HUDSON LEAL - (PTN) - De acordo. 

Depois, em reunião interna, decidiremos a melhor data. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Faremos, então, esse 

agendamento em acordo com V. Ex.ª, e também se o 

Senhor Deputado Almir Vieira concordar... 

 
 O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) - Também de 

acordo. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Está aprovado. 

Vamos marcar uma data para não realizarmos 

reunião da Comissão de Saúde e fazermos uma visita a 

todas as dependências do Hospital Doutor Jayme Santos 

Neves.  

 Niucesar, aguardamos a sua exposição. 

Sabemos que você vem desenvolvendo um método 

interessante, importante, de assepsia das areias de 

praias, de quadras, enfim. Queremos, através da TV 

Ales, mostrar à nossa população do estado como se 

desenvolve esse trabalho e em que nível está, uma vez 

que hoje você já tem um destaque nacional com relação 

a esse trabalho importante que vem fazendo.  

 Como disse antes, é uma vacina, uma 

prevenção de doenças, principalmente doenças de pele. 

Como se sabe, a pele é o maior órgão que temos e 

através dela podemos carregar para dentro do nosso 

corpo uma série de doenças, veiculadas por esses 

microrganismos existentes em nossas quadras, em 

nossas praias, creches, enfim.  

 Então, por favor, fique à vontade. 

 

 O SR. NIUCESAR ESTEVAM VIEIRA - 

Senhor Deputado Doutor Hércules, volto a agradecer ao 

senhor as palavras. Lembro-me que na primeira vez que 

falei na Comissão de Saúde, e também quando fui 

agraciado como cidadão Espírito-Santense, indicado 

pelo senhor, o senhor havia dito que na sua opinião 

como médico, e não como deputado, eu havia 

desenvolvido a vacina natural da humanidade. Lembro-

me bem das suas palavras quando disse que aquela é a 

porta de entrada para todas as doenças hoje para o ser 

humano, seja criança, adolescente ou adulto. Realmente 

ali realmente é uma porta de entrada.  

 Pesquisando muito sobre isso, tratando, 

trabalhando, analisando muito sobre isso, chegamos a 

um ponto de inércia no Espírito Santo. Vimos que aqui 

não nos dão muita bola. Acredito que se fôssemos de 

outro estado ou de outro país as portas estariam abertas.  

 Mas não dei bola para isso e fui embora para 

outros estados. E hoje trabalho muito em São Paulo, 

Brasília, Curitiba. Esse material chegou também em 

Orlando e, graças a Deus, estamos prosseguindo. Mas 

nunca posso deixar de reconhecer a atenção do senhor 

referente a este assunto. 

 Tudo começou quando a minha filha tinha três 

aninhos de idade, hoje está com vinte e dois, pegou uma 

contaminação na areia, e na época não sabíamos de 

onde estava vindo aquela contaminação. Foi levada ao 

dermatologista, que diagnosticou larva migrans; depois 

fomos ver que se tratava do bicho geográfico, que é 

altamente perigoso. Quando essa larva cria força e não é 

combatida, fura a camada muscular e vai para a corrente 

sanguínea, podendo levar uma criança até à morte; em 

função do acúmulo de ovos e crescimento daquelas 

larvas, vão lá para dentro das vísceras, enfim... Essa 

criança terá que entrar em um tratamento com 

antibióticos e isso irá prejudicá-la no futuro e 

praticamente destruir as suas defesas.  

 Então, aprofundamos bastante, fomos 
pesquisar, fomos para os laboratórios credenciados pelo 

Ministério da Saúde, permita-me dizer, o Bioagri, que é 

um dos mais respeitados. Na época também, em 2004, 

participamos de oito anos de pesquisas com eles. Eu 

mesmo ia e preparava o material uma vez por mês até 
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que criassem as larvas, os micro-organismos 

microbiológicos e parasitológicos in vitro. Chegamos a 

uma situação na qual entramos em uma formulação 

correta, quando patenteamos essa solução. É uma 

solução biológica, um saneante. Depois descobrimos 

que essa solução biológica tem uma eficácia 

comprovada também para o combate da larva dos 

mosquitos Culex e Aedes aegypti. Mas como não temos 

uma voz - ainda que seja bastante ouvido -, temos 

conseguido romper algumas barreiras fora do estado. 

Nesta oportunidade, também deixo muito claro que já 

foi avisado para o Estado do Espírito Santo, para quem 

decide sobre isso, que temos o produto que mata a larva 

e as polpas dos mosquitos. Mas hoje vamos tratar das 

contaminações das areias. 

 O Bruno Pezzin Cruz é nosso responsável 

técnico, biólogo. E Jones Cavaglieri foi uma pessoa que 

me levou para Aracruz para fazer um trabalho lá, 

quando prefeito. Ele fez algumas colocações, falou: 

Olha, estamos com problema nas areias e gostaria que 

você me desse uma luz sobre isso. Tratamos aquela 

areia para ele ali, e nunca mais tivemos problema 

naquelas areias. Até gostaria que ele falasse alguma 

coisa. Mas, antes gostaria de passar um vídeo. É rápido, 

Deputado Doutor Hércules. É uma reportagem da Rede 

Globo conosco. Graças a Deus estamos conseguindo 

mostrar isso para o Brasil. (Pausa) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES - PMDB) - Estamos com a presença do 

nosso amigo Bartolomeu Martins Lima, representante 

do Ministério da Saúde. Muito obrigado pela presença. 

 

O SR. NIUCESAR ESTEVAM VIEIRA - 

Deputado Doutor Hércules, enquanto preparam o DVD, 

gostaria que fosse dada oportunidade para o Jones 

Cavaglieri contar o testemunho do que aconteceu no 

município dele enquanto prefeito. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES - PMDB) - Pois não, Jones Cavaglieri. 

 
O SR. JONES CAVAGLIERI - Bom-dia, 

presidente Doutor Hércules, Deputado Hudson Leal e 

demais presentes. Tivemos a oportunidade, quando na 

gestão da Prefeitura de Aracruz, de conhecer o 

Niucesar. Ele apresentou esse produto. Estávamos com 

um problema muito sério na época, no qual 

substituíamos a areia. Tirava-se aquela areia toda, 

contaminada, e se colocava outra, entendendo que 

estava descontaminada. Em um teste que ele fez, 

provou-nos que as areias que colocávamos, que 

trazíamos dos rios, dos depósitos, também estavam 

contaminadas. Depois dos testes, vimos que não 

adiantava trocar a areia porque tirava uma e colocava 

outra contaminada. 

Ele foi contratado para fazer o serviço de 

descontaminação das areias das nossas escolas, creches, 
enfim, de todas as áreas públicas de Aracruz, 

considerando mais as da educação, e o resultado foi 

muito eficiente. Daquela época para frente os pais 

vieram até nos agradecer porque ficaram mais 

tranquilos, pois tinham certeza que os filhos estavam 

indo à escola e não haveria nenhum risco de 

contaminação e porque a contaminação se dava e além 

do sofrimento das crianças e dos pais, havia a economia 

do município em não ter gastos nos hospitais, nas 

unidades de saúde por aquele problema. 

Entendemos na época que a opção feita na 

contratação foi uma coisa muito eficaz, pois resolvemos 

o problema com economia. Ficava quase mais barato 

tratar do que trocar a areia. Trocávamos areia e 

trazíamos areia contaminada. Foi o que aconteceu. Daí 

para frente, passamos a fazer sistematicamente de 

acordo com as recomendações da empresa Asseptec. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES - PMDB) - Obrigado, Jones. 

Projetaremos o vídeo.  

 

(É exibido o vídeo) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Doutor Niucesar Estevam 

Vieira, só um minutinho. O Senhor Deputado Hudson 

Leal tem que atender a uma urgência. S. Ex.ª é medico, 

quer fazer um comentário e, em seguida, sair. 

 Concedo a palavra ao Senhor Deputado Hudson 

Leal. 

 

 O SR. HUDSON LEAL - (PTN) - Bom dia a 

todos.  

Niucesar, mais uma vez, parabéns! Há seis 

meses, você veio aqui e mostrou esse assunto, que é de 

uma importância, para mim que sou médico, muito 

grande. Você está falando da prevenção. 

 Você falou que foi a alguns lugares para 

mostrar. Nesse período de seis meses, só quero uma 

resposta sim ou não. Lógico que a responsabilidade é do 

governo. Quando se fala do governo, é municipal, 

estadual e federal, correto? Então, isso aí, você vai 

trabalhar na prevenção.  

 Você falou que na sua filha foi fungo, micose, 

mas tem hepatite, leptospirose, têm várias outras 

doenças. Só queria uma resposta bem breve: se o Estado 

do Espírito Santo - depois que você mostrou isso aqui, 

que é público, eles têm a obrigação de ver isso aqui - te 

procurou para alguma ação efetiva? Te procuraram? 

Sim ou não? 

 

 O SR. NIUCESAR ESTEVAM VIEIRA - 

Não. Apesar de ser lei - Lei n.º 5.377. Em Vitória, 

nunca me procuraram.  

 

 O SR. HUDSON LEAL - (PTN) - Então, 

olhem só, Senhores Deputados Doutor Hércules e Almir 

Vieira, constitucionalmente doze por cento tem que ser 

aplicado na Saúde, e o nosso Estado aplica 17.7%, ou 

seja, está acontecendo alguma coisa na Sesa. Não sou 

crítico, Senhor Deputado Doutor Hércules, só tenho a 

minha obrigação de fiscalizar. Você foi prefeito e sabe 
disto: cinquenta por cento a mais do que o previsto. Era 

para estar muito bem nossa saúde. 

 Vou fazer um diagnóstico rápido. Se eu estiver 

errado, depois, podem me corrigir e falarem o que 

quiser. Uma criança com uma simples micose, não 
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adianta, ela vai coçar. É uma coisa básica, ela vai coçar. 

Quando ela coçar, vai dar uma infecção. Às vezes, você 

consegue ir um pediatra, mas sabemos que o município 

está com dificuldade, o Estado e o Governo Federal, 

todos estão com dificuldade.  

Não é esse negócio de que não é função do 

Governo Federal. Acho que é tudo. Quando fala do 

Estado, é do Estado como um tudo, não vamos separar 

as entidades. Quem tem dinheiro é o Governo Federal, 

mas sabemos que não chega. 

 Aquilo ali vai dar uma infecção. Muitas vezes 

dá tempo de ir a um pediatra, passar um antibiótico e 

corrigir aquilo ali, mas na maior parte das vezes a 

população não está tendo o atendimento adequado. É o 

que vejo no Espírito Santo há muitos anos. Sou médico 

já exercendo há vinte e cinco anos.  

 E o que acontecerá? Convido os senhores a 

irem ao hospital Infantil agora, devem ter umas sessenta 

pessoas num espaço menor do que este. Muitas delas 

com infecção que veio de fungo e tem que tomar 

antibiótico venoso.  

E essas crianças quando estão em um meio que 

não se tem a proteção adequada, estão expostas a todas 

as doenças. Não quero assustar, não quero ser 

mensageiro do apocalipse, mas isso é epidemiologia, 

ninguém pode se esconder da epidemiologia. Tem muita 

criança que chega com uma simples febre, pode ser uma 

meningite, poder ser várias coisas e outras doenças 

transmissíveis. 

Senhor Deputado Doutor Hércules, gostaria 

muito que mandasse depois essa reportagem à equipe da 

Sesa, porque a vigilância epidemiológica tinha que atuar 

no que é público e no que é privado. Por que hoje, 

Senhor Deputado Almir Vieira, o senhor fez uma 

colocação, a vigilância epidemiológica só serve para ir 

ao privado, mas tem que ir ao público e ao privado. 

Então, solicito, Senhor Deputado Doutor Hércules, que 

mande essa reportagem à vigilância epidemiológica, 

para valorizarem quem é da terra. Passa uma 

reportagem em nível nacional, e uma vergonha, 

ninguém ousou procurá-lo.  

Temos outro colega que também está previsto, 

o Senhor Deputado Doutor Hércules, sabiamente 

decidiu trazê-lo, doutor Wilson Fiorot. Uma coisa 

caseira, outro mosquito que combate a larva do 

mosquito que causa a Chikungunya, a Dengue e o Zika.  

Temos que prevenir. Fazer um dever de casa, 

Senhor Deputado Almir Vieira. A vigilância 

epidemiológica tem que estar atenta. É uma cobrança a 

todos: Estado, principalmente; Governo Federal, a que 

não chegamos, desculpe falar, mas não se consegue 

chegar, não tem atuação - falam que é terciária, mas não 

acredito, tinha que ter alguma coisa -; e os municípios. 

Parabéns! Terei que me ausentar. Gostaria 

muito de continuar. Sempre fico até o final, mas hoje 

tenho que sair. Parabéns! 

 

O SR. NIUCESAR ESTEVAM VIEIRA - 
Senhor Deputado Hudson Leal, obrigado pelas palavras.  

Gostaria de elogiar quem merece. Com a 

chegada do então prefeito Sérgio Vidigal a Brasília, a 

primeira coisa que fez foi me chamar para falar também 

na Comissão de Ciência e Tecnologia, no Congresso 

Nacional. Agora participarei de uma audiência pública 

para falar do larvicida que está aí e mata as larvas do 

mosquito Culex e Aedes. Já há uma lei federal 

circulando, já passou em quase todas as comissões, e 

elas têm falado muito bem também, ao que dou graças a 

Deus, como o senhor vem falando. Estamos sendo agora 

reconhecidos.  

Lembrando que esse produto já tem a licença 

da Anvisa, de fabricação até, podemos fabricar para o 

mundo inteiro, se eu quiser.  Temos todas as licenças 

ambientais, e temos as patentes também de três 

produtos nossos já lançados. 

 

O SR. HUDSON LEAL - (PTN) - Senhor 

Presidente, Doutor Hércules, permita-me falar mais uma 

vez. 

Acho que isso tinha que ser direcionado à Sesa, 

que por meio de canal competente, não estou falando 

Sesa no geral. Pegar isso é muito mais barato do que 

tratar a doença. Tem-se que chegar à prevenção. 

Infelizmente ao falarmos do que está acontecendo na 

Sesa, se tiver que fazer uma reforma num prédio, se 

tiver que fazer alguma coisa, correrão para comprar 

equipamento, mas isso é que é importante. A saída é a 

prevenção. Não só nisso, isso é só um nicho em vários, 

e não está sendo feito na Sesa. Isso não é crítica. É 

crítica para tentar acertar.  

E continuarei falando assim. Todos sabem, sou 

governista, voto em tudo, mas não posso deixar de falar 

quando vejo alguma coisa indo para um caminho 

errado. Não posso deixar ir, tenho que falar.  

Obrigado Senhor Deputado Doutor Hércules 

pela oportunidade. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES - PMDB) - O doutor Niucesar quer fazer 

alguma complementação? (Pausa) 

Depois, vamos ouvir o nosso amigo Bruno 

Pezzim Cruz. 

 

O SR. NIUCESAR ESTEVAM VIEIRA - 

Bom, Doutor Hércules, essa palavra do Senhor 

Deputado Hudson Leal, não esperava outra coisa dele, 

por ser um médico responsável, já li sobre ele, já o ouvi 

outras vezes. 

Realmente, estamos começando a incomodar. 

Porque quando começamos a nos destacar em estado 

como São Paulo, e presto serviço há oito anos para a 

Fundação Bradesco, são cinquenta e oito escolas 

espalhadas no Brasil, temos um contrato com eles de 

estarmos em todas as escolas de seis em seis meses. 

Temos um contrato com todos os Sinepes do Brasil, 

também com a Federação. Mais de trinta e nove clubes 

em Brasília. Então, quase também não sobra espaço 

para lidarmos na área do poder público. Quando somos 

acionados, sim, fazemos todas as escolas, praças, 

parques, e por notória especialidade por contratação 

direta.  
Gostaria que isso fosse realmente aceito dentro 

do Espírito Santo. Tenho encontrado muita dificuldade 

aqui dentro. Sexta e sábado faremos todo um trabalho 

de descontaminação na cidade de Marilândia. Já 

fizemos em Ibiraçu, Fundão, Piúma, enfim. Em Aracruz 
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não. Aracruz, quero deixar bem claro aqui, por causa de 

picuinha política, o prefeito de lá nunca mais me 

chamou para fazer esse trabalho. Já há inúmeras 

reclamações das escolas no Ministério Público em 

função do abandono desse tipo de trabalho nas escolas. 

Muitas reclamações têm acontecido.  

É por isso que, muitas vezes, as pessoas falam: 

Por que você fala sempre do Jones? Por causa da 

responsabilidade social. O senhor me conhece um 

pouco e sabe que também sou muito franco em dizer as 

coisas. Estou aí para fazer e atender ao Espírito Santo, 

quando for necessário e no que for preciso. Estamos aí. 

 

O SR. BRUNO PEZZIN CRUZ - Bom-dia. 

Senhor Presidente, desculpa a falta de costume de falar 

em público.  

Conheci o Niucesar e seu produto, fizemos 

alguns estudos, inclusive com outros mecanismos já 

utilizados no combate a essas doenças, inclusive a 

Dengue também. Fico à disposição para esclarecer 

alguma coisa da parte biológica. O senhor, como 

médico, entende muito mais do que eu, mas se quiser 

perguntar alguma coisa, de como ele funciona, estou à 

disposição para esclarecer, assim como responder 

alguma pergunta sobre o produto.   

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES - PMDB) - Obrigado, Bruno.  

Bartolomeu, quer fazer algum comentário? 

(Pausa)  

Fique à vontade.  

 

O SR. BARTOLOMEU MARTINS LIMA - 

Bom-dia a todos da Comissão. Doutor Hércules, 

agradeço-lhe o convite.  

É bom voltar a essa prática de estar aqui na 

Comissão de Saúde participando, uma pena os colegas 

da Sesa não estarem. Não posso responder pela 

Secretaria de Estado, obviamente, mas o SUS é um 

sistema único, como bem disse o Doutor Hudson, e 

temos que assumir, absorver a pancada, porque temos 

que estar espertos. Nós, servidores de carreira, mesmo 

em cargo comissionado, temos que estar bem alerta, 

acordados para esses detalhes.  

Acho que os percentuais de aplicação de 

valores em saúde é muito relativo. Dez por cento de mil 

é uma coisa, dez por cento de um milhão é outra coisa. 

Então, percentual não me enche os olhos.  

Sou economista. Dezessete por cento sobre o 

quê? Interessa-me saber qual foi o orçamento. Se o 

orçamento foi o mesmo do ano passado, então, o 

percentual pode aumentar, mas o valor global pode 

continuar o mesmo. Isso é muito relativo. Ficar 

mostrando percentuais é muito relativo, precisamos 

saber dos valores aplicados.  

Tivemos, sim, queda de receita, uma queda de 

uma série de coisas no Estado Brasileiro como um todo, 

o que nos dificulta isso. Às vezes, as ações são 
impedidas, mas, de fato, é uma ação que está dentro da 

atenção básica, a promoção e prevenção de saúde, a 

atenção primária é essencial.  

E esses trabalhos, sejam trabalhos desse porte, 

trabalho que aliviará muito a atenção básica e também 

outras questões da média e alta complexidade, o que 

diminui o custo da saúde no país.  

A iniciativa é muito boa. Parabenizo-o por isso.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Senhor Deputado Almir 

Vieira, quer fazer algum comentário sobre o assunto? 

 

 O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) - Bom dia a 

todos. Quero saudar nosso Presidente, Senhor Deputado 

Doutor Hércules; o Niucesar Estevam Vieira; o Jones 

Cavaglieri; o Bruno Pezzin Cruz; o Bartolomeu Martins 

Lima; todos os servidores presentes, e aqueles que nos 

assistem pela TV Ales. 

 Gostaria de primeiramente parabenizar o 

Niucesar pelo trabalho preventivo sobre a contaminação 

das areias em escolas e praças. Realmente é um trabalho 

que deveria ser olhado com mais carinho pelos órgãos 

competentes, porque se trata de prevenção de doença. 

Na realidade, tem que ser olhado com mais carinho.  

 Além disso, Senhor Deputado Doutor Hércules, 

gostaria de fazer um comentário sobre um comunicado 

que tivemos acesso, que a doutora Ananda R. Andrade 

fez, no último sábado ao Samu, à Central de Regulação 

de Vagas, ao Ciodes e ao Corpo de Bombeiros:  

 

Comunicamos que estamos com superlotação nos 
corredores, sala vermelha e Centro Cirúrgico 

(fechado).  
 

Estabilização: 01 paciente em cateter de O2.  

 
Corredor: 75 pacientes 

 

Sala vermelha: 06 pacientes  
 

Centro Cirúrgico: 09 pacientes, sem sala para 
procedimento cirúrgico 

 

 E ela solicitou o redirecionamento dos 

pacientes para outra instituição, pois estão sem maca, 

sem espaço físico e sem assistência ventilatória.  

 Naquela audiência pública que fizemos da 

Comissão de Saúde, juntamente com a Comissão de 

Cooperativismo, Senhor Deputado Doutor Hércules, 

lemos uma denúncia feita por uma empresa que fechou 

a UTI do Hospital Santa Úrsula. Engraçado, fecha UTI 

de adulto e a UTI Neonatal fica funcionando? 

 Vemos esse documento denunciando a questão 

do Hospital São Lucas com setenta e cinco pacientes no 

corredor e centro cirúrgico fechado. E a Vigilância 

Sanitária fecha a UTI de um hospital como o Santa 

Úrsula! 

 Sei que não temos quorum para deliberar, mas 

gostaria de solicitar. Tenho o nome das pessoas 

responsáveis da Vigilância Sanitária sobre esses casos, 

que seriam a senhora Marizete de Oliveira Silva, chefe 

do Núcleo Especial de Vigilância Sanitária, e Alana 
Gaudensi dos Santos, especialista em Gestão e 

Regulação da Vigilância Sanitária. 

 Não sei se é preciso deliberação para convocar 

essas servidoras para que pudessem nos explicar o 

motivo do fechamento da UTI, que é uma coisa muito 
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grave, pois as pessoas estão morrendo nos corredores 

dos hospitais, principalmente do São Lucas, mas tem 

uma UTI sendo fechada. 

 Gostaríamos de ter mais detalhe sobre o 

funcionamento para se fechar essa UTI. Se não teria 

como, por exemplo, dar um prazo para se adequar. Se 

estivesse fora dos padrões normais, que fosse adequado, 

mas não que se feche uma UTI. 

Então, achamos que de repente há também 

outros interesses por trás disso e que não sabemos. 

Portanto, que possamos convidar essas pessoas para 

prestarem esclarecimento melhor para nós e que 

pudéssemos ouvir os dois lados. Muito obrigado. 

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

Viera, vamos deliberar sobre isso, possivelmente, na 

próxima reunião.  

 Quero ainda lembrar, Niucesar, que quando 

você falou em areia de creche e de quadras, 

principalmente em creches e escolas, às vezes, ficam 

sobras de comida e de merenda e isso atrai muito rato e 

sabemos que ele transmite doenças sérias; atrai também 

os gatos que transmitem toxoplasmose, e sabemos que a 

maioria da transmissão de toxoplasmose é através das 

fezes do gato, além dos pombos, que achamos muito 

bonito os pombos nas praças, mas o pombo é uma ave 

que transmite uma infinidade de doenças graves, 

especialmente, doenças respiratórias. 

 Conforme solicitou o Senhor Deputado Hudson 

Leal, oficiaremos à vigilância sanitária do estado no 

sentido de poder também determinar que as escolas 

estaduais possam fazer a esterilização dessas areias, o 

tratamento. Também faremos para a Amunes, 

Associação dos Prefeitos, para que tome conhecimento 

e possa multiplicar para os setenta e oito municípios do 

estado recomendando para as creches e escolas 

municipais também esse tratamento da areia. 

 Estamos com a presença do diretor-presidente 

do IITIC, Renan Barcellos. Muito obrigado pela 

presença.  

 Alguém quer fazer mais alguma consideração? 

 

 O SR. NIUCESAR ESTEVAM VIEIRA - 

Doutor Hércules, continuo agradecendo ao senhor a 

visão e o cuidado, pois acho que os anos de médico que 

o senhor tem, vem refletir, também agora como político 

e como deputado, essa responsabilidade que é social.  

Quando uma criança é levada para dentro de 

uma escola, hoje posso garantir ao senhor que está 

levando uma criança para dentro de um matadouro, 

porque, como o senhor falou, há dejetos de cães, de 

gatos, de ratos e de pássaros, principalmente do pombo. 

Está tendo uma coisa tão comum hoje em dia que é a 

doença histoplasmose, e o senhor sabe que são 

cavitárias crônicas nos pulmões em função do cocô do 

pombo. Ao secar, ele vira uma bolinha de trigo e, ao 

secar, vira um pozinho que a criança joga a areia para 

cima, brinca e respira aquilo. Aquilo contamina bastante 
as vias respiratórias e causa alergia respiratória, 

intestinal e vai parar nos pulmões. É uma morte lenta. 

 Fico muito satisfeito por, mais uma vez, ter 

sido convidado para estar falando a respeito das 

contaminações de solos e de areia. Uma vez também 

que, quando chove, essas galerias enchem e, quando a 

água baixa, a contaminação fica. Realmente, não está 

havendo uma preocupação do poder público com 

relação a isso. 

 Da vez passada em que estive aqui, fiquei um 

pouco triste com dois biólogos quando falaram que 

fizeram uma pesquisa e acharam contaminação nas 

areias das praias de Vitória, na Curva da Jurema e 

Camburi.  Depois de algum tempo, vieram falar, no dia 

em que falaram na TV Gazeta, e fui no outro dia e falei 

também, e eles vieram aqui, depois, falar nesta 

comissão que o sol matava as contaminações. Então, 

por que vocês foram lá e acharam contaminação? Não 

deixou de faltar sol. Não era para ter contaminação em 

época nenhuma porque o sol está aí. Então, essas coisas 

para enganar porque alguém foi lá e falou com eles, 

gente, hoje é a única situação que temos: ou 

combatemos essas contaminações biológicas nas areias 

ou não tem mais recurso. Esse é um produto, como eu 

disse, que está patenteado, tem registro de fabricação na 

Anvisa, e nós como uma empresa de aplicação temos as 

licenças ambientais, temos vários contratos de 

inexigibilidade de licitação, várias cartas de referência 

técnica em função disso. Temos prestado serviço neste 

Brasil inteiro e, graças a Deus, tem sido muito bem 

reconhecido. Espero que o Espírito Santo me reconheça 

como pesquisador e agora com o produto larvicida que 

temos nas mãos. É só chamar para teste quem quiser, 

isto é, quem quiser chamar para teste vamos fazer uma 

coisa prática, vamos lançar o produto em cima das 

larvas como já temos feito e vamos ver o resultado. Se  

está aí o problema do Zika vírus tem solução. É só me 

convidar e faremos uma coisinha muito prática: captura 

as larvas e as pupas, vou lançar o produto em cima delas 

e o problema estará resolvido.  

Muito obrigado ao Senhor Deputado Doutor 

Hércules e a todos os presentes.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Muito obrigado. O Senhor 

Renan Barcellos quer fazer alguma consideração? 

(Pausa) 

 

 O SR. NIUCESAR ESTEVAM VIEIRA - 

Gostaria de apresentar o Senhor Renan Barcellos: ele é 

empresário de uma empresa grande de pesquisas e foi o 

ganhador de uma licitação junto ao Sebrae para fazer 

uma EVTE com certificação da minha empresa. Então, 

ele se apaixonou por isso e eu disse a ele que seja bem-

vindo. O estudo de viabilização técnica, econômica e 

científica eles viram e aprovaram, e hoje estão 

abraçando isso comigo para o Brasil todo e também até 

para outros países.  

 

 O SR. RENAN BARCELLOS - Fazendo um 

adendo, agradeço a todos a presença. Agradeço ao 

senhor Niucesar a participação e ao Deputado Doutor 

Hércules agradeço a iniciativa por esta reunião, por esse 
debate. Deixo talvez uma mensagem a nós, cidadãos 

brasileiros, que estamos às vésperas de um evento 

internacional, que são as Olimpíadas e também estamos 

servindo de chacota para o mundo inteiro, que um país 

que quer organizar as olimpíadas não consegue 
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combater um mosquito. Já está em todos os outdoors no 

Brasil inteiro essa fala.  

Também acredito no Poder Público, acredito no 

governo, acredito em muitos homens sérios que existem 

neste país. Podemos observar, também, que não é falta 

de competência técnica, de inteligência, de capacitação. 

Nosso país tem profissionais muito bem capacitados 

que conseguem desenvolver produtos e serviços de 

nível internacional. Porém, há aquela máxima de que 

santo de casa não faz milagre. Então, precisamos 

reverter esse pensamento e fazer com que ... - como 

disse o doutor Niucesar, as crianças sãos as que mais 

sofrem. Então, por que combater depois de a doença já 

avançada? Por que não combater antes do estágio da 

doença? Acho que a prevenção é o melhor caminho e 

temos soluções para isso.  

Mais uma vez agradeço e parabenizo por este 

evento, por esta oportunidade. Tenho certeza de que 

daqui teremos muitos frutos e poderemos também 

comemorar muitas vitórias. Muito obrigado.  

 

  O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES - PMDB) - Muito obrigado, Senhor 

Renan Barcellos.  

  Também lembramos que na próxima terça-

feira, até convido todos a participar, estará presente 

nesta Comissão o Senhor Antônio Fiorot, prefeito de 

Pedro Canário que também desenvolveu, descobriu um 

inseto que fagocita, ou na linguagem mais popular, 

come a larva do mosquito Aedes Aegypti. Convido 

vocês todos a participarem na terça-feira a partir das 

nove horas. É uma coisa interessante também e é mais 

uma arma. Estamos buscando toda forma de combater 

esse mosquito que tem trazido transtorno para tantas 

famílias no Brasil inteiro e fora do Brasil também. 

Queremos lembrar que o Senhor Antônio Fiorot é 

médico e prefeito de Pedro Canário.  

 Queremos também lembrar ao nosso amigo 

Deputado Almir Vieira que esse documento com essa 

denúncia que aprovamos na última reunião da comissão 

em conjunto, nós encaminhamos para o Ministério 

Público e também para a Secretaria de Saúde para que 

tomem as providências com relação à UTI do Hospital 

Santa Úrsula. 

 Agradeço a todos. Agradeço à nossa TV Ales e 

a todos os presentes.  

 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 10h06min.  
 

_____________________________________________ 

 

COMISSÃO DE SAÚDE E 

SANEAMENTO. SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA, 

DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA, DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA, REALIZADA EM 22 DE 

MARÇO DE 2016. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES - PMDB) - Bom dia a todos! Invocando a 

proteção de Deus declaro abertos os trabalhos da 

Comissão de Saúde e Saneamento. 

Hoje, recebemos a visita do colega e prefeito de 

Pedro Canário, doutor Antônio Wilson Fiorot, 

conhecido popularmente por Fiorot. Além de ser 

prefeito, é nosso colega médico. Temos outro colega 

presente, o Senhor Deputado Hudson Leal, da Comissão 

de Saúde.  

Concedo a palavra ao doutor Antônio Wilson 

Fiorot.  
 

O SR. ANTÔNIO WILSON FIOROT - Em 

primeiro lugar, bom dia a todos. Bom-dia Senhores 

Deputados Doutor Hércules e Hudson Leal, a todos que 

aqui estão e ao nosso querido povo do Espírito Santo. 

Agradeço ao Doutor Hércules e quero 

parabenizá-lo. Em plena véspera de Natal - acho que ele 

se recorda - estava trabalhando. Não é isso, Doutor 

Hércules?  Acho que uma das citações feita é de que o 

mosquito não dorme e de que as doenças não dormem. 

Eles estão sempre atacando e justificou o trabalho em 

pleno momento, quando todos estavam em feriado.  

Gostaria de agradecer também ao doutor Danilo 

Nagib, que representa o centro de pesquisa da 

Emescam; o César, que representa o mestrado da 

Emescam; a doutora Luana, bióloga, e doutor Roberto, 

que são da Secretaria de Saúde e representam o serviço 

de epidemiologia da Secretaria de Saúde do Estado do 

Espírito Santo.  

Quero ainda, de antemão, agradecer o Alemão - 

que é o Edson - e Maria Euzita, que fazem parte do 

serviço de epidemiologia local, em Pedro Canário, que 

fizeram a contribuição. E, além disso, também o Élson e 

algumas outras pessoas que contribuíram, porque é um 

trabalho que o investimento é próprio. Não temos 

investimento nesse trabalho e estamos conseguindo 

chegar a um ponto melhor.  

Agradeço também à minha filha, doutora Luana 

Castro de Resende Fiorot, formada também na 

Emescam, Senhores Deputados Doutor Hércules e 

Hudson leal. Ela está ao meu lado e é autora do trabalho 

comigo. E, com isso, estamos vencendo as dificuldades 

para demonstrar o que mostraremos aqui hoje. 

O trabalho hoje, na verdade, é um avanço e se 

chama O combate às larvas do mosquito Aedes Aegypti 
pelo inseto da família Notonectidae. Esse inseto tem 

uma característica própria e a capacidade dele de atuar 

como predador... Na verdade, montamos um 

observatório, em Pedro canário, numa piscina, em que 

normalmente a quinze metros da piscina havia um pneu 

com água e com a presença da larva e da pupa do Aedes 

Aegypti e, quinze metros depois, uma piscina inteira, 

um ano abandonada ou mais, e não havia uma larva de 

acordo com a análise, naquele momento, do serviço de 

epidemiologia que eu chefiava a serviço de campo, 

junto com essas três pessoas que citei.  

A partir daí, levamos algum tempo em 

observação e, hoje, trazemos aqui, além  já de mais 
conhecimento sobre a situação, o fechamento de um 

projeto piloto provando o grau de eficácia desse 

trabalho que colocaremos  frente ao enfrentamento. O 

Brasil, hoje, segundo o mundo, tornou-se um exportador 

de doença da Zika. 

Penso que ficamos reféns de notícias 
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internacionais e de realidade, lembrando-lhes de que 

metade do planeta tem esse clima que favorece o Aedes 

Aegypti, que é o mosquito. Então, se metade do mundo 

está propenso ao mosquito, quer dizer, metade do 

mundo já é propenso a adquirir as doenças.  

Só mostrando, na introdução apresentada, 

porque isso não é o trabalho fechado, que esse é o 

mosquito, preto e branco, que parece ser um gigante, 

mas, na verdade, é muito pequeno e está assustando 

meio mundo, inclusive colocando o exército nas ruas. 

Por quê? Porque tem uma capacidade enorme, uma 

resistência muito grande e desafia os serviços de 

vigilância epidemiológica. E se houver deficiência nos 

serviços, nós, que somos de um País - quero fazer esse 

comentário - com dificuldades para o tratamento 

adequado do lixo - e o mundo está submetido a isso -, 

penso que não será tão fácil assim se não reunirmos 

ciência e tecnologia em volta do combate a ele.  Acho 

que neste momento apresentaremos uma situação que 

tem eficácia, que provou cem por cento no seu jeito de 

agir.  

 Estamos ali olhando o Zika com um milhão, 

quatrocentos e oitenta e dois mil, setecentos e um casos 

de infecção e microcefalia com três mil, oitocentos e 

noventa e três casos suspeitos; suspeitos porque 

identificaram inclusive em placenta a presença do DNA 

do vírus, isso mostra que ele é transplacentário, rompe a 

barreira emoplacentária, podendo atingir o embrião ou o 

feto e trazer complicações para futuras gerações. Sendo 

a doença muito branda no seu aspecto clínico, mas no 

seu aspecto final trazendo problemas para as futuras 

gerações, temos que enfrentá-la.  

No Brasil, até 2007, era uma doença que se 

enxergava que era mosquito e macacos; hoje, mosquitos 

e seres humanos. Isso mostra o grau de 

comprometimento à medida que se vai identificando a 

doença por meio da sorologia.  

A dengue, está ali, um milhão, seiscentos e 

quarenta e nove... e oito casos prováveis, que eles 

colocaram como registro. No ano de 2015 a 

Chikungunya vinte mil seiscentos e sessenta um casos. 

Na verdade, à medida que você vai 

pesquisando, fazendo exames, mais casos vão sendo 

identificados. Chegaram até a associar o Zika com 

Guillain-Barré, uma síndrome neurológica de causa 

desconhecida. Então, há importância de levar em conta.  

Quero mostrar que a norma de prevenção do 

mosquito é não deixar água parada, mas não é só isso, 

existem águas paradas, por exemplo, em tanques e 

normalmente eles estão lá. Demonstrei isso em Pedro 

Canário, que existem bebedouros de gado, tanques de 

água, que ficam cheios de larvas de Aedes, e pupa 

também, que é o estágio que leva à vida adulta do 

mosquito.  

O controle biológico que veremos são os 

predadores de larva do mosquito. No mundo, só 

mostrarei rapidamente, existem pesquisas de predadores 

biológicos. Essa é uma amostragem de diversas 
pesquisas feitas em diversas partes do mundo: Polinésia 

Francesa, Costa Rica e outros.  

No Brasil, temos também a Universidade do 

Ceará, que avaliaram como parte inicial do projeto o 

Potencial do Predador. Têm outras linhagens, diversas 

coisas estão sendo feitas, mas, na verdade, faltam 

investimentos verdadeiros e a descomplicação da 

burocracia, se quisermos avançar.  

Temos crustáceo e outros mostrando que ele 

preda cinquenta larvas em alguns pontos do mundo, 

mas não é nosso caso. 

Temos outras espécies, chamadas de outros peixes, que 

foram pesquisados também. Outras espécies de 

pesquisa.  

Vemos os Estados Unidos e o Canadá fizeram... 

Quem estudou esse predador que estamos vendo, da 

família Noronectidae, veio do Reino Unido. O Reino 

Unido foi quem apresentou as primeiras observações e a 

discrição desse inseto.  

Os Estados Unidos e o Canadá, que são 

colônias também do Reino Unido, vieram descrever a 

voracidade e a capacidade de autocanibalismo, ou seja, 

se ficam com fome, comem as próprias larvas. Em 

Pedro Canário observamos uma forma em que as 

piscinas estavam livres.  

Essa é apenas descrição, foi o início. 

Os resultados da equipe de campo em Pedro 

Canário, que pessoalmente acompanhei com Euzita, 

Maria e Alemão a uma visita a uma piscina abandonada. 

Descrevi esse fato, que é um fato histórico, que 

descreve um primeiro momento e a partir desse 

momento observamos a presença do Aedes Aegypti a 

quinze metros dessa piscina e a ausência da larva e da 

pupa, que é o estágio aquático, depois do ovo, do Aedes 
Aegypti; observamos a ausência dele naquele local e 

passamos, então, a pesquisar. Passei a separar todos os 

animais, vamos dizer assim, não se chama animal, mas 

todas as vidas presentes, das baratas presentes dentro 

daquela piscina e, ao mesmo tempo, usei também o 

método de deixá-los com fome e alimentá-los com larva 

porque a larva foi o nosso objetivo de pesquisa para ver 

quem é que estava matando. Como não havia larvicida 

naquela piscina ou outro veneno que pudesse eliminá-

lo, coube então uma eliminação até que chegamos ao 

ponto. Observei que em um vidro que estava presente 

esse inseto passou a predar com força, com ataque 

voraz, as larvas do Aedes Aegypti. Temos demonstração 

disso mais adiante. 

O interesse está voltado ao gênero 

notonectidae, que como se falou isso é uma família. 

Existem também outros casos descritos. Apenas queria 

mostrar isso ai. 

A falta de alimento está valendo em 

canibalismo. Isso já foi observado nos Estados Unidos, 

em pesquisa feita, e no Canadá, que esse notonectidae, 
que é um backswimmer, porque é um nadador de costas, 

consegue praticar o canibalismo. Quer dizer, ele se auto 

come na ausência de alimento. Com isso a espécie que a 

gente notou aqui pelas primeiras observações... O Elder 

e o Mauro não estão aqui, da secretaria do serviço de 

entomologia...  

E uma observação que a gente tem feito é que 

houve um alargamento da boca, quando se analisa na 
comparação, e há uma modificação nas patas. Como o 

Aedes Aegypti se movimenta muito rapidamente - há 

algumas filmagens na água - e essa modificação, ele 

parte para cima e faz o ataque de costa, quer dizer, a 

boca se alargou devido ao tamanho. Esse daí é o inseto. 
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Ele tem na cabeça nove antenas, quatro segmentos e 

grandes olhos e nada muito rápido. E uma coisa 

interessante que o diferencia - o porte dele também é 

pequeno, estreito, convexidade acentuada da parte 

dorsal - é o ataque dele de costas, que faz com que ele 

pegue a presa em pleno nado, enquanto que o S da 

presa, que é o Aedes, a larva, se movimenta rapidamente 

porque precisa respirar quando está na água, vai ao 

fundo e volta à superfície, e no meio desse trajeto passa 

a predá-la. 

Esse daí é o inseto já fotografado. Temos que 

saber que são insetos de pura espécie,  de hábito 

predador dele, mas são aquáticos, têm diversos tipos de 

ambientes de água doce, mas principalmente não é agua 

corrente, são brejos, poças, lagos, rios e riachos, onde 

são descritos. Temos ele já nas condições nossas de 

ampliação de seu habitat, nos coxos de curral, onde se 

serve água para o gado beber, caixas de água grandes 

hoje em dia porque a falta de água está imensa no 

campo e o gado... Tenho isso aí já registrado também. 

Registramos junto a equipe de epidemiologia local a 

quantidade de larvas e pupas presentes nessa água. 

Quinze dias depois da nossa observação, depois de 

soltar o predador, é que só tinha uma casquinha - tem 

fotos, mas não tenho ela presente - do inseto, no caso a 

larva, flutuando na água mostrando que ele foi 

eliminado; ou ele é deglutido totalmente - e isso vamos 

olhar - ou parcialmente, mas ele tem capacidade de 

matar. 

Vocês estão vendo dentro de uma taça... Isso é 

para mostrar como é a capacidade dele de estar presente 

e ele faz a predação. Se olharem bem, ele de barriga 

para cima, nadador de costa, e ele deglutindo, engolindo 

uma larva. Isso, estamos vendo no campo. Tem outro 

logo ao lado e tem larva sobrenadando na água. 

As vantagens de combate à larva do mosquito 

pelo inseto da família notonectidae são: ele é um ser da 

natureza, ele é natural; vive sem poluir a água - não 

existe descrição disso em canto algum, apesar do pouco 

conhecimento no mundo -, habita águas paradas e em 

quantidades, por exemplo, em caixas acima de 

quinhentos litros. Tenho uma de caixa de água de 

duzentos e cinquenta litros e estou com ele lá dentro; 

telei tudo para ver se ele se reproduz ou se auto come, 

se ele se destrói, como está falado e nos Estados Unidos 

se observou. Ele é um predador da larva e da pupa do 

Aedes Aegypti na água, comprovado na nossa pesquisa 

em Pedro Canário, na ilha e na Emescam. Na verdade a 

ilha que tenho é uma ilha de campo, uma pesquisa 

vinculada à Emescam. Temos aqui os representantes da 

Emescam. Não vi a presença do doutor Danilo, do 

Centro de Pesquisa, mas está para chegar. Temos tido 

um contato com o Estado, com o serviço de 

entomologia, com as responsabilidades também de 

evoluir, mas de tal forma que falamos predador da larva 

e da pupa, temos prova disso. A Gilsa está presente, 

representando o Estado, o serviço de controle do 

Estado. Muito obrigado e parabéns. Não havia visto 
você antes. E aí esse predador a gente já comprovou 

essa condição dele na água. 

Passe o slide. O combate às larvas do mosquito 

Aedes Aegypti, sem dúvida, pela família, noto na 

entidade, tem grandes benefícios pelas observações 

científicas no ciclo. Observamos que - até o Senhor 

Deputado Doutor Hércules falou - é uma guerra 

biológica contra o Zika, dengue e chikungunya, porque 

ele preda quem é o hospedeiro intermediário, que é a 

larva do Aedes Aegypti já contaminada, quando está 

presente na água. Quando bem alimentados, ainda 

assim, atacam e matam. São observações que fazemos 

ao observar larvas mortas no fundo do recipiente. 

Este slide mostra que mesmo dentro de uma 

taça, está vendo aí dois, está ruim o foco, mas... Ficou 

ruim, mas de qualquer forma observamos dois insetos 

com duas larvas, dentro de um recipiente de vidro. 

Aquele V não é um V. Na verdade ele está de barriga 

para cima com a larva em um único campo. Temos duas 

larvas sendo predadas e ao final veremos os resultados, 

depois, do que a gente apresentou em um projeto-piloto. 

As desvantagens são pouco conhecimento de 

estudos incipientes e investimento de pesquisa. São 

poucos conhecimentos que se tem no mundo, pelo 

menos ao acesso que fizemos, doutor Danilo e doutora 

Luana Castro, minha filha também, juntos, e ao mesmo 

tempo temos buscado quem tem conhecimento do 

serviço em entomologia para que possa nos fornecer 

mais dados. O pouco conhecimento que observamos 

então que esses estudos são incipientes e dependem de 

investimento. Até agora os investimentos são muito 

próprios, onde a gente vem feito para chegar até aqui. E 

a falta de investimento próprio para aplicar no 

conhecimento do ciclo biológico, precisa aplicar, ele 

terá que ter um investimento, observação, uma equipe, e 

mesmo nas distribuições dos locais necessários. Por que 

distribuição no local necessário, Gilsa? Isso é uma coisa 

que a gente chegou. Nós distribuímos nas caixas 

d’águas; fomos observados por gente de fora, que foi lá 

para fazer aspectos críticos, para ver se estaríamos 

fazendo alguma coisa certa. E o entendimento de quem 

foi nos observar e pensou que fosse uma barata, quando 

observou, e na frente deles eles filmaram em câmera, 

isso será divulgado. Dentro da observação dessa visita, 

todas as larvas foram comidas, filmadas pelas pessoas 

que foram em campo local. 

Ao mesmo tempo tivemos presente uma vaca 

bebendo água no cocho e nós observando os tanques, 

vamos dizer assim, os bebedouros de água do gado onde 

havíamos solto, com a presença também do serviço de 

epidemiologia local. Observamos que naquele tanque 

que havíamos colocado, quinze dias depois as larvas 

estavam praticamente debeladas. Isso não foi uma ou 

duas. Fizemos diversos e continuamos fazendo isso. Por 

isso falamos nas distribuições nos locais necessários. 

Quando pensamos estar dentro de casa, sem dúvida, na 

caixa d’água estão, porque ninguém está tratando o lixo 

adequadamente. Na verdade, precisamos somar diversos 

esforços. Não estamos falando de uma solução única, 

falamos de mais uma maneira de solucionar. 

No slide seguinte são os vidros, que chamamos 

de aquário. Consiste em colocar seis predadores em 

cada recipiente, contendo água nas mesmas condições 
em todos esses vidros. No quarto recipiente há apenas 

larvas sem predadores. No primeiro, no segundo e no 

terceiro são predadores, e no quarto, apenas larvas. No 

slide seguinte, a experiência de 3 de fevereiro, 

começamos às 17h. Tivemos oito larvas colocadas, oito 
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larvas mortas, zero larvas vivas. Houve um erro. São 

oito larvas mortas também no aquário dois e zero larva 

viva. No terceiro aquário, oito larvas mortas e zero larva 

viva e oito larvas vivas sem predador. 

 No dia 4 de fevereiro, às 8h15min, oito larvas 

oferecidas, logo depois também, uma hora depois, já 

estavam todas mortas. Observa-se no fundo que 

algumas larvas não foram deglutidas. Doutor Hércules, 

o senhor fala deglutir, fagia, o nome seria esse, 

parcialmente, significa que aquelas que não foram 

comidas, as menores, elas sugam e fica só a capinha, 

que tem a parte externa da larva, então são deglutidas 

parcialmente, mas são todas mortas. Também foi 

observado, vendo os resultados, que cem por cento das 

larvas foram mortas, com zero larva viva e, ao mesmo 

tempo, sem predador, todas as larvas são vivas. 

 Novamente, às 16h20min oferecemos e 

novamente todas foram mortas, cem por cento, 

mantendo as oito vivas, no vidro sem predador, que é o 

aquário quatro. 

 No dia 5 de fevereiro, às 8h, o resultado foi o 

mesmo, oito larvas mortas, zero viva. Os resultados 

acompanharam o mesmo e as larvas vivas sem 

predador. Há uma observação no aquário das larvas 

vivas, que demonstrarei filmado.   

 Não estamos mostrando um projeto, estou 

defendendo agora o mestrado, porque esse projeto, sem 

dúvida, colocaremos dentro das normas. Aqui foi 

apenas para mostrar que houve cem por cento de morte 

nos aquários um, dois e três, onde havia predadores 

machos, fêmeas e machos e fêmeas, no entendimento 

nosso, pelo tamanho deles. 

 No aquário quatro, onde foram colocados 

quarenta e oito larvas sem predador, todas 

permaneceram vivas, cem por cento, e algumas se 

transformaram em pupas. Demonstraremos isso agora, 

se houver possibilidade - acho que tem -, porque isso 

está filmado. Retirados inclusive com pipeta, 

mostraremos ao vivo esse estágio evolutivo de larva 

para pupa. 

O Canadá, os Estados Unidos e o Reino Unido 

contribuíram com as informações citadas, claro que 

outros a respeito do notonectidae, porém há pouca 

informação sobre o inseto em questão como predador 

do Aedes Aegypti. 
Baseado em suas características como seres 

vorazes, já foi citado isso nos Estados Unidos e no 

Canadá, pode-se afirmar que essa espécie é promissora 

para contribuir com a pesquisa e a guerra biológica - um 

nome dado, inclusive, pelo Doutor Hércules, na sessão 

anterior a esta -, no controle do Aedes Aegypti, devido 

às modificações da espécie encontrada em nossa região, 

na região onde estamos, como alargamento da boca e 

diferenciação das patas. 

Essas características são outras, na prática a 

larvopupafagia, observada nas condições domésticas de 

controle biológico na pesquisa.  

Esse é um vídeo mostra a capacidade voraz de 
ataque que ele tem à larva. Está muito claro nessa 

filmagem. Lá em cima a larva em S, embaixo o 

predador, quando foi respirar e agora está descendo. 

Respirou na superfície e voltou nos seus movimentos. É 

muito resistente. Ele limpou o campo. Vocês verão 

agora em câmera lenta, a larva está ali. Essa é a larva do 

Aedes Aegypti que faz um S quando nada; o predador, o 

campo está livre e ele está com ela lá. Barriga para 

cima, é um back swimming, fazendo a finalização do 

processo de sua fagia. 

Gostaria que mostrasse ao vivo a tirada da 

pupa, acho muito importante. Está aí a filmagem? 

Estamos filmando com o celular, as dificuldades da 

filmagem são precárias. Estou fazendo os investimentos 

do bolso e não usei em nenhuma outra situação. 

Ali estamos vendo uma larva, a cabecinha da 

larva. Não é uma larva mais como se fosse um filete, 

mas já tem uma cabecinha, significa que é uma pupa e 

vai voar. É nesse estágio que ela passa ao estágio 

seguinte já de vida adulta. Então, neste momento, 

estamos retirando. Foi retirado com uma pipeta, você 

aspira do ambiente e, naquele momento, mandei 

devolver uma outra para substituir e para manter os 

números, mas terão que tirar todas porque se a pesquisa, 

a metodologia principal que faremos durar dez dias, 

sendo que uma larva para a pupa pode ser de sete a doze 

dias, depende de temperatura, de clima, de uma 

variedade. Então, tivemos que tirar a pupa. Uma 

atenção que vamos ter diária é quando ela começar a 

nascer as asas e virar pupa pronta para voar, terá que ser 

retirada do ambiente. 

 Tem mais uma filmagem, só para mostrar a 

vocês. Vocês estão vendo? Estou mostrando dois 

predadores com duas larvas na chamada fagia. Olhem 

no meio do campo, isso é um predador já com uma 

larva. A filmagem não está tão colorida, mas vocês 

estão vendo que no campo tem dois. É isso que eu 

queria mostrar até aqui.  

Senhores Deputados Doutor Hércules e Hudson 

Leal, todos da Mesa, a Comissão de Saúde está aqui 

presente, estamos dentro de uma Casa de Leis e o Brasil 

é complicado quando vamos falar em investimento. Sei 

que estamos reféns de situações e sei que, no momento, 

precisa ser detido. 

Faremos o método definitivo, e são dez dias, e 

vamos duplicar e aumentar o número de larvas de oferta 

diária nos horários adequados. Chegando ao final, não 

vamos ter uma constate de larvas, e sim um crescimento 

diário para ver a capacidade máxima também, Gilsa 

Pimenta Rodrigues, que ele pode chegar, dentro do 

limite de dias, para que tenhamos uma demonstração 

dentro desse método. 

Está exposto e acho que, agora, tem que se 

avaliar melhor. Não queremos dizer que isso é uma 

finalização, mas é uma contribuição. Existe toda uma 

gama de coisas, mas sabemos que esse mosquito 

apresentou resistência no período de toda sua condição 

científica. Ele é resistente e tem complicado.  

O ciclo do Aedes Aegypti: o ovo, a fase larval, 

que é a fase que vimos, e a pupa que nós retiramos. Ele 

também come a fase da pupa, porque quando ele ataca, 

eu estava observando uma coisa que ainda tem que 

olhar, parece que ele ataca a larva que vem inclinada, e 
ele ataca por baixo. Então, essa é uma forma. 

A dengue, zika e chikungunya não são apenas 

os vírus do Aedes Aegypti, sabemos que existem muitos 

outros, sabemos que tem a febre amarela e tem outros. 

Existe também uma diferenciação do vírus devido a sua 
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mutação. Sabemos do grau da gravidade, mas não é isso 

que quero comentar. O aspecto clínico da dengue, da 

zika e da chikungunya também não vale comentar. A 

Zika, clinicamente, é branda e chegou a passar 

despercebida, vamos dizer assim, como se fosse uma 

virose comum, mas, agora, pelos graus de 

comprometimento de futuras gerações, gerou esse alerta 

mundial.  

Os Estados Unidos e a comunidade europeia, 

simplesmente, estão fazendo seus alertas. Estamos 

diante das Olimpíadas e das dificuldades de virem para 

o Brasil, e estão fazendo alerta para quem quer 

engravidar, não vir ao Brasil. Acho que isso é um caso 

sério pelos seus aspectos e temos que entender isso com 

seriedade. 

 Essa pesquisa pode, não quero dizer que ela 

salvará, não fará nada disso, mas é mais uma pelo índice 

de conhecimento do combate. Estamos reféns, então, ela 

é mais uma das situações, mas tem que ter investimento. 

Acho que a grande desvantagem é isso, porque teria que 

ter um ciclo biológico, a maneira de reproduzir.  

Senhores Deputados Doutor Hércules, Hudson 

Leal e  Almir Vieira, estamos fazendo isso em ambiente 

de água parada e está dando certo em Pedro Canário. 

Para falar a verdade, tivemos a presença da Gazeta, 

filmando, fotografando e pesquisando. Ela ficou dois 

dias lá querendo saber a validade deste trabalho. Então, 

já estiveram em campo. É um trabalho que já está feito 

aí. E trazer isso para o município da capital. Seria, 

talvez, uma proposta com o serviço de entomologia, que 

está sob sua chefia. 

 E a Emescam, está aí. Agradeço a Emescam, ao 

doutor Flávio Kataoka; doutor, o seu nome é? Ah, 

doutor Hebert Cabral, que faz parte do trabalho, sem 

conhecer, faz parte, comigo, no mestrado. O doutor 

Hebert Cabral faz parte, olha só, vai ser o meu 

orientador junto com o César, que também está aqui, 

chefe de mestrado, e doutor Danilo Nagib, do centro de 

pesquisa. Perdoem-me, pois às vezes, assim, não é? Mas 

é uma pessoa honrosa e honrada. E a doutora Luana 

Fiorot, que é a minha filha. 

 Também vem me dando, porque somos da era 

antiga, não é, Senhor Deputado Doutor Hércules? Nós 

viemos daquele negócio de tirar água de poço e a 

modernidade virou. Eu não sei mexer nessas coisas 

todas, mas sei observar. Então, acho que temos de 

agregar valores com quem sabe. Muito obrigado. 

 Senhor Deputado Doutor Hércules, mais uma 

vez agradeço estar aqui. Se me esqueci de alguém, 

sintam-se também agradecidos. 

  

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Obrigado, Fiorot. Temos 

muita honra de recebê-lo aqui, mesmo porque você tem 

sido um batalhador e está procurando mais uma 

ferramenta no sentido de diminuir o sofrimento do 

nosso povo e, naturalmente, de todos que estão sofrendo 

neste momento. 
 Estamos em um momento difícil, de muita 

guerra, e qualquer ferramenta que apareça, temos que... 

E acho que o governo também. Nós estivemos com o 

secretário de Saúde, na semana passada, numa 

audiência, para levar também este pleito. 

 E nós queremos registrar, com muito prazer, a 

presença da Luana, que o senhor já falou, que é sua 

filha, também sangue verde, da Emescam. Desculpa aos 

demais colegas, mas lá na Emescam falamos assim. 

Formei-me lá e meu filho também. Nós temos sangue 

verde. 

 O primeiro que aqui chegou foi o José Edson 

Fiorot, que é servidor aposentado do Ministério Público 

e é irmão do nosso prefeito Fiorot. Registramos também 

a presença do doutor Hebert, provedor de pesquisa da 

Emescam, médico também, e que, na primeira audiência 

que fizemos aqui, esteve aqui o doutor Danilo, da 

Emescam. 

 Registro, com satisfação, a presença da Gilsa 

Pimenta Rodrigues, que é gerente de vigilância 

sanitária, da Sesa, uma competente servidora de muitos 

anos da Sesa, também; o doutor César Albenes 

Mendonça Cruz, coorientador do mestrado em políticas 

de desenvolvimento local, da Emescam; e Aline da 

Penha Valadares Koski, bióloga, uma brilhante 

servidora da Sesa. 

 Vou passar a palavra agora para os Senhores 

Deputados Hudson Leal ou Almir Vieira.  

 

 O SR. HUDSON LEAL - (PTN) - Bom dia a 

todos. Fiorot, a nossa amizade é de muito tempo. Como 

o senhor falou de um tempo muito antigo, chegamos a 

fazer em um dia, no Hospital Infantil, cerca de oitenta 

procedimentos e ninguém acredita. 

 

 O SR. ANTÔNIO WILSON FIOROT - É 

verdade. 

   

 O SR. HUDSON LEAL - (PTN) - Era eu, 

você e o Eduardão, há muito tempo, não é, Gilsa? 

Parabéns pela sua filha. Tem a Luíza, também, que eu 

conheço. Parabéns, Fiorot. 

 Todo o país está vivendo essa epidemia. Eu 

posso falar epidemia, não é, Gilsa? Você pode me 

corrigir. Dessas patologias ocasionadas por mosquitos, 

então, entre eles o Aedes Aegypti. E sabemos que esse 

controle não vai ser de um dia para o outro, não é 

Fiorot? Isso já era para ter começado há muito tempo. E 

o país, o estado e os municípios vão pagar muito caro, 

Gilsa, por não ter feito isso, essa prevenção. 

 Os valores, hoje, sabemos que são inviáveis. O 

Governo do Estado gasta... Constitucionalmente, era 

para se gastar doze por cento em Saúde, mas ele gasta 

17,7% do Orçamento, dois bilhões e quatrocentos 

milhões. É muito dinheiro. E o dinheiro vemos que, por 

ineficiência contínua, só é empregado para tratar 

doenças, não se previne doenças. Prevenção, todo 

mundo sabe, é o bê-a-bá, mas ninguém faz 

efetivamente. 

 Sabemos que o controle dessa doença se dá de 

três formas. Você falou uma forma, que é a biológica. 

Há uma forma mecânica de evitar e, por isso, em grande 

parte, a população é responsável. Mas os Governos 
todos, federal, estadual e municipal, são responsáveis 

por não terem controle. Está sendo feita essa panaceia 

de correr, de Dilma ir atrás, outros irem atrás, mas isso é 

para vender jornal e para dizer que estão fazendo 

alguma coisa. A coisa tem que ser efetiva. Concorda, 
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Fiorot?  

 

 O SR. ANTÔNIO WILSON FIOROT - 
Concordo. 

 

 O SR. HUDSON LEAL - (PTN) - Então há 

essa parte mecânica, que acho que é a mais importante; 

a biológica, que já é feita há décadas nos Estados 

Unidos, seriam os inseticidas e larvicidas biológicos; e 

os químicos, que são complementares. São esses 

inseticidas que há por aí, que só servem para uma coisa: 

matar o mosquito na forma adulta. Estamos falando 

para uma população de médicos, e é diferente: sabemos 

que usando antibiótico haverá resistência, pelo uso do 

antibiótico. Ali é pior. Não é resistência que irá adquirir. 

Os mosquitos têm cepas que são resistentes e o 

inseticida não fará nada, e as gerações vindo delas serão 

mais resistentes. A Gilsa sabe isso melhor do que eu, 

porque está nisso há muito mais tempo.  

 E o país se atentou para esses larvicidas, que 

são esses inseticidas biológicos, dos quais você está 

falando, agora. Isso você, o Ministério da Saúde, o que 

tem é só os Estados Unidos para entrar. Não sei se tem 

registrado na Anvisa. Acho que tem que ter na Anvisa 

para você usar em escala industrial, e no começo ficará 

muito mais caro. 

 Então, Fiorot, acho que ainda há tempo, apesar 

desse problema. Você identificou o que pode ser uma 

coisa inédita. Existe outro, mas isso é da nossa 

população, esse inseto que faz esse combate. Que 

aproveitemos isso. 

 Gilsa, vou ser bem direto: tenho certeza de que 

a Sesa só vive ali para tratar de doença. É gente que está 

na UTI, é complicação de doença, de diabetes, de 

hipertensão. Acho que a Sesa tinha que trabalhar na 

prevenção. Acho que a Gilsa não poderá falar, mas 

posso falar: tenho certeza de que o montante que vai 

para a prevenção, para a vigilância epidemiológica... 

Acho que ela é da epidemiológica. São três que você 

coordena? 

 

 A SR.ª GILSA RODRIGUES - Na minha 

gerência são oito. 

 

 O SR. HUDSON LEAL - (PTN) - São oito? 

Estou desatualizado. Eram três, e colocaram mais cinco. 

 

 A SR.ª GILSA RODRIGUES - Vigilância 

epidemiológica, sanitária e ambiental, saúde do 

trabalhador, SVO, Lacen, Toxcen e o sistema de 

informação. 

 

 O SR. HUDSON LEAL - (PTN) - Estou 

falando mais da epidemiológica, para que haja um 

investimento. Que a Sesa pense isso em médio e longo 

prazo, Fiorot. Investir nessa forma de tratamento. 

Desenvolver isso será demorado, mas vamos começar, 

vamos pegar um estudo em um local e ver se ali 
funciona.  

 E você está fazendo a coisa científica. Então 

está no caminho certo. Parabéns. Fico feliz, Fiorot. Para 

mim você era só cirurgião. Para mim, eu só anestesiava 

e você só operava. Não sabia que você trabalhava com 

essa parte também. E parabéns, Luana e pessoal da 

Emescam, pelo trabalho.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - V. Ex.ª só não falou que o 

nosso querido Fiorot é também craque de futevôlei.  

 Alguém quer usar a palavra agora? Gilsa? 

(Pausa) 

Doutor Hebert?    

 

 O SR. HEBERT CABRAL - Bom-dia a todos. 

Cumprimento o Senhor Deputado Doutor Hércules e, 

em seu nome, cumprimento todos.  

 Ontem recebi um convite do nosso diretor, o 

professor Flávio Kataoka, que infelizmente não pôde 

estar presente e me pediu que representasse a Emescam, 

em especial o Centro de Pesquisa, do qual sou o 

coordenador. 

 O Centro de Pesquisa da Emescam hoje é 

estruturado em uma interface sempre voltada para os 

cursos de graduação e pós-graduação. Somos hoje um 

centro que conta com vários professores. Temos, 

inclusive, a presença de dois professores 1A do CNPq, 

que são os professores de alta produtividade. Para vocês 

terem uma noção, temos hoje no estado três 

pesquisadores 1A, dos quais dois estão no nosso Centro 

de Pesquisa.  

O Centro de Pesquisa foi uma iniciativa 

inicialmente da professora Isabel, que infelizmente não 

está mais conosco, era esposa do professor Danilo. 

Professor Danilo que teve a audácia de receber essa 

encomenda do Fiorot e de tocá-la sempre de bom grado, 

sempre de coração aberto, de tentar apoiar como um 

representante da Emescam em todo esse processo. Um 

professor-doutor, uma pessoa que tem uma 

representação muito importante dentro da nossa 

instituição. Foi meu professor, inclusive, também tenho 

sangue verde, fui professor de Luana, foi minha aluna 

na Clínica Médica, no internato. Acho que esse 

compartilhamento de gerações é muito importante para 

darmos sucessão àquilo que é feito. 

 Quando assumi o Centro de Pesquisa, temos 

hoje um programa de Mestrado em Políticas Públicas e 

Desenvolvimento Local, o professor César Albenes é o 

coordenador, trabalha diretamente comigo. E o 

desenvolvimento local é uma das premissas do nosso 

programa de Mestrado. Falo muito aos professores que 

trabalham conosco que não adianta nada fazerem as 

pesquisas lindas e guardarem na biblioteca arquivadas 

se elas não têm aplicabilidade pública. Se vocês não 

levarem a extensão do conhecimento à sociedade, não 

fez nada! E não queremos pesquisa para descobrir que o 

diabético tem glicose mais alta do que o outro, já 

sabemos disso. Queremos saber como fazer para 

resolver. 

 O americano está à nossa frente há muito 

tempo. Ele criou um indicador chamado ROI, Retorno 

de Investimento, é um cálculo muito interessante. Para 
que tenham noção, uma campanha de vacinação tem um 

ROI de 3,5 dólares, ou seja, cada dólar que você 

investe, ele volta 3,5 dólares. Os processos de 

prevenção em saúde mental são de ROI de 4,5 dólares, 

o processo de prevenção em doenças infecciosas é de 
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seis dólares de investimento. 

  É uma conta matemática, não tem porque não 

fazer. Temos um problema sério no Estado, temos 

pessoas para tentar nos ajudar, é um investimento, é 

uma via de mão dupla, você gasta um pouco agora para 

economizar no futuro, e temos parar de corrigir 

problemas depois que eles acontecem. Esse é um 

processo muito importante. 

  A Medicina evoluirá bastante e os programas 

de Mestrado e Doutorado a partir do momento em que 

possamos ser incentivados a construir programas de 

prevenção.  

 É assim que pensamos, é assim que 

interpretamos. Nos processos seletivos do Mestrado 

deixamos muito claro para todos os candidatos de que 

nosso interesse é de que tenham temas locais, temas que 

possam desenvolver a população e que possam trazer 

para as pessoas as benfeitorias de um estudo que 

normalmente demora dois anos. 

 Em nome da Emescam e do Centro de 

Pesquisa, temos estatísticos, temos dez professores de 

alta produtividade científica, temos uma estrutura física 

muito bem montada, temos laboratórios, vamos montar 

o primeiro laboratório de células tronco agora do 

Estado, com introdução, inclusive, de células tronco em 

pacientes crônicos como pacientes portadores de 

cirrose, pacientes portadores de AVC, numa parceria 

que será feita com a Santa Casa. Estamos capacitando 

nossos professores para fazerem pesquisa clínica, 

porque a pesquisa clínica hoje traz muito fomento para 

desenvolvimento de fármacos, desenvolvimento de 

medicamentos, que possam ajudar populações 

portadoras de doenças, que até então não temos um 

horizonte muito bem definido. 

 A Emescam hoje tem procurado parcerias, a 

Fapes tem nos ajudado muito com os editais que têm 

sido abertos. O número de bolsas de iniciação científica 

tem reduzido por um processo que todos vocês 

conhecem melhor do que ninguém. 

 Para nós, é um prazer ter um médico, uma 

pessoa que tem um poder de observação, porque parte 

do pressuposto que o grande elemento de um 

pesquisador é o poder de observação. Observamos para 

formar hipóteses e para construir métodos, porque o que 

diferencia ciência de não ciência é ter métodos corretos. 

A partir do momento que o método for implementado, 

para podermos identificar quantas larvas por volume 

cúbico, qual a forma de implementação, quais os 

impactos biológicos da introdução dessa larva na cadeia 

como um todo, para entendermos melhor isso, não 

tenho duvida nenhuma que conseguiremos fazer um 

projeto que possa ser mais um, como ele bem terminou 

a fala, dos elementos que possam combater essa 

situação tão grave que temos hoje relacionada ao Aedes 

aegypti. 
 Pela Emescam, agradeço o convite. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES - PMDB) - Obrigado doutor Hebert 

Cabral. 

 Concedo a palavra ao doutor César Albenes 

Mendonça Cruz, coordenador do Mestrado em Políticas 

Públicas e Desenvolvimento Local da Emescam. 

O SR. CÉSAR ALBENES MENDONÇA 
CRUZ - Bom dia, Doutor Hércules; bom dia, Doutor 

Hudson; Deputado Almir. Bom dia a todos aqui 

presentes. 

Queria dar uma palavrinha apenas: eu tenho a 

honra de ser o orientador do doutor Antônio Wilson 

Fiorot. Além de ser um grande pesquisador, cientista, 

um grande amigo, tenho acompanhado a sua trajetória, 

não só na Academia, como na prefeitura de Pedro 

Canário.  

Acho que é muito interessante. Acompanhamos 

a Amunes, Deputado Hércules. Tenho participado de 

vários eventos da Amunes, e você ouve só os prefeitos 

reclamarem. Há pouca criatividade nas prefeituras, 

pouca iniciativa para resolver os problemas; é só 

reclamação, é só vem a nós, cobrança do Governo 

Estadual, do Governo  

Federal e pouca iniciativa. E o caso de Pedro Canário 

me chamou a atenção já há algum tempo. Um município 

pequeno, um dos mais pobres do Espírito Santo. A 

administração do Fiorot tem dado alguns exemplos 

interessantes para o estado do Espírito Santo. Eles 

foram campeões no futebol de areia sem ter praia. 

Bicampeões. Agora a partir dessa pesquisa, a 

contribuição de Pedro Canário para o mundo. É muito 

interessante, Doutor Hércules, que várias pessoas, 

inclusive a Fiocruz, que é o maior instituto de pesquisa 

na área de saúde pública do Brasil, tem se interessado 

por essa pesquisa. E temos acompanhado. Essa pesquisa 

será desdobrada no mestrado do nosso amigo Wilson 

Fiorot. E essa contribuição que queremos dar por meio 

da Emescam, do nosso mestrado em Políticas Públicas e 

Desenvolvimento Local, para esse problema. Não é isso 

só que vai ajudar a resolver, mas, com certeza, é uma 

grande contribuição.  

Temos até conversado com o Fiorot para fazer 

uma experiência na Grande Vitória. Vamos colocar 

alguns tanques de experimento na Emescam, no Centro 

de Pesquisa, e vamos ver qual município topa começar 

essa experiência com a ajuda do Governo do Estado. 

Mas é preciso também, e aí vou aproveitar a 

oportunidade de colocar para os senhores: diante da 

crise, a questão do corte da pesquisa, do dinheiro da 

pesquisa. A Fapes, hoje - toda a situação do Brasil -, 

também tem cortado recursos para pesquisa. E 

precisamos de mais recursos no nosso Fundo de 

Amparo à Pesquisa do Estado do Espírito Santo. Além 

disso, temos tentado com a Esesp e o Instituto Jones 

criar um observatório de políticas públicas. Não temos 

ainda no Espírito Santo para acompanhar experiência 

como essa, de poder divulgar e catalogar essas 

experiências.  

Então, também estamos tentando contribuir 

para que o Estado do Espírito Santo avance nas políticas 

públicas e acreditamos que essa pesquisa possa 

contribuir. Vamos desdobrar agora, inclusive nessa 

parte de como essa pesquisa poderá ajudar no avanço da 

política pública de saúde no Espírito Santo; quiçá seja 
uma possibilidade de espalhar isso pelo País afora e 

para o mundo. 

Estamos à disposição, Doutor Hércules, como 

sempre na Emescam, aberta à Assembleia e ao 

incentivo à pesquisa no Espírito Santo, que é 
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fundamental, pesquisas como essa para que possamos 

resolver grande parte dos problemas que afligem a 

nossa população. Um grande abraço a todos e muito 

obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES - PMDB) - Concedo a palavra à senhora 

Gilsa Pimenta Rodrigues, que é da Secretaria de Saúde, 

excelente servidora, com muitos anos na nossa 

Secretaria de Saúde. Gerente de Vigilância em Saúde.  

 

A SR.ª GILSA PIMENTA RODRIGUES - 

Bom dia Doutor Hércules; Doutor Hudson, Deputado 

Almir; bom dia Fiorot. Bom dia a todos. 

O Fiorot esteve na minha sala têm uns três, 

quatro meses. Não é, Fiorot? Falando comigo da 

experiência, mostrando no telefone um pequeno vídeo, 

e eu, na hora, telefonei para o nosso Núcleo de 

Entomologia, tentando pensar quem do nosso grupo, da 

nossa equipe poderia colaborar efetivamente com essa 

atividade nova que o Fiorot estava apresentando, 

propondo, pedindo colaboração. Ele citou o nome do 

Mauro e do Élder, que estiveram lá e continuam à 

disposição. Nesse momento eles estão fazendo parte da 

força-tarefa que estamos fazendo na região Sul em 

relação à dengue, porque são os municípios que lideram 

o ranking de maiores incidências de dengue hoje no 

Estado. Então, eles estão também na região Sul. 

Mas queria dizer o seguinte. Falar para o 

Hudson que essa preocupação - tenho liberdade de 

chamá-lo de Hudson, porque quantas vezes 

compartilhamos trabalho no próprio Hospital Infantil -, 

sou enfermeira de formação e tenho data de 

aposentadoria agora pelo estado. A Seger informou-me 

que posso me aposentar em 22 de abril de 2017. Então, 

passei pelo Hospital Infantil durante muitos anos e estou 

na Sesa nessa gerência, conforme já falei aqui antes, 

com oito núcleos importantes onde a maior preocupação 

é prevenção.  

Ao citar os bilhões que se gasta na saúde é uma 

questão histórica de anos e anos, faltando atenção 

primária de qualidade, faltando serviços de portas 

abertas para atender seu João e dona Maria na hora que 

eles precisavam, e vão procurando um Pronto 

Atendimento, um Pronto-Socorro, e a situação vai 

ficando cada vez pior para os nossos cidadãos.  

Tenho orgulho em dizer que o programa de 

imunização está na minha gerência e é excelente. É de 

excelência. As nossas coberturas vacinais nos 

municípios - o próprio Fiorot poderia falar sobre a 

cobertura vacinal do município dele -, não medimos 

esforços na área de prevenção, naquilo que temos 

trabalhado tentando diminuir, tentando descobrir 

precocemente os pacientes da tuberculose, da 

hanseníase, do HIV; as hipertensões, o diabetes. 

Primeiro o melhor seria não adoecer; segundo seria 

descobrir precocemente e inseri-los num programa de 

tratamento de qualidade. Essa ainda é a melhor coisa, e 
para anos de vida para este paciente, para este nosso 

cliente isso é muito bom. 

O programa da dengue é um programa que vem 

depois de anos tentando controlar esse mosquito. Agora 

o Ministério da Saúde está planejando uma mudança de 

programa. Aquilo de visita casa a casa ininterrupta, 

independente do risco que oferece parece que será 

mudado. Uma coisa que já vínhamos tentando pensar, a 

casa que precisa visitar é aquela que mais oferece risco. 

O lugar que precisamos direcionar esforços é aquele 

lugar onde tenho sempre encontrado foco, onde sempre 

tenho encontrado criadouro.  

De toda forma Fiorot, temos usado larvicida; 

mobilizado a população porque o agente do governo 

não pode estar na casa de cada capixaba vinte e quatro 

horas por dia, cuidando do criadouro dela. Quem tem 

que cuidar disso sou eu, você e o próprio morador. Mas 

ainda precisamos de, talvez, pessoas das ciências sociais 

que consigam pensar melhor em convencer o morador, 

convencer o outro a essa mudança de comportamento 

tão necessária neste momento; que é assumir o 

problema como meu: Faço parte, sou o responsável, eu 

produzo lixo, tenho que dar conta dele. Não posso 

contar com o agente público na minha casa para fazer o 

serviço que me cabe.  

Então, no momento estamos nesse embate, 

estamos numa verdadeira guerra contra esse mosquito. 

Este ano já temos óbitos confirmados de dengue; temos 

casos confirmados de chikungunya, mas são 

importados, todos estiveram fora do Estado do Espírito 

Santo. Temos muitos casos de Zika avançando a 

trezentos quilômetros por hora, dentro do estado para 

chegar a todos os municípios. E já há muitos registros 

de microcefalia, que é uma das grandes preocupações 

no momento; bebês nascidos com microcefalia quando 

a mãe apresentou um sinal de doença exantemática 

durante a gravidez.  

Então, se esse inseto que não sei nem como é o 

nome dele puder nos ajudar, puder diminuir número de 

casos de dengue, zika e chikungunya; puder diminuir a 

população de Aedes Aegypti da natureza, se puder 

colaborar em qualquer quantidade, em qualquer 

percentual, já será uma grande ajuda. Acredito que é 

preciso avançar nos estudos, e avançar muito, pensar no 

tempo de vida desse inseto, quanto tempo ele vive, com 

quanto tempo posso contar com uma unidade dele, de 

quantos eu preciso porque a fêmea do mosquito 

Aedes Aegypti sei que bota milhares de ovos e se não 

interromper esse ciclo isso vira milhares de mosquitos 

adultos e grande parte deles são fêmeas. A fêmea do 

adulto Aedes Aegypti é passível de picar as pessoas e 

transmitir doenças. Então, tudo o que pudermos somar 

de ciência, de novas ideias que puder colaborar com 

isso... Aí tenho uma preocupação com a utilização na 

caixa-d’água porque algum dejeto esse inseto deve 

liberar, alguma coisa, como pode ser a aceitação da 

população desse inseto na sua caixa d’água, aquela água 

que deve ser potável para utilização. Outras perguntas 

são: em larga escala, como poderia ser isso? São coisas 

que acho que devem fazer parte da sua pesquisa. Um 

inseto é possível que ele coma, como você mesmo 

disse, que ele destrua, que ele... quantas larvas por dia, 

por semana, por período de vida? Acho que são 
perguntas, dentre muitas outras, que podem fazer parte 

da sua pesquisa. O meu setor de Vigilância em Saúde 

está à disposição naquilo que você conseguir pensar que 

podemos ajudar. A equipe do Núcleo de Entomologia, 

como você sabe, é um grupo feroz, trabalha de dia e de 
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noite, é um pessoal animadíssimo. Muito obrigada.  

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES - PMDB) - Fiorot, antes de você 

responder, quero registrar a presença do doutor Danilo 

Nagib Salomão Paulo, que já esteve aqui em outra 

oportunidade, professor e pesquisador da Emescam; da 

Senhora Nilma Batista Dias, presidente do Movimento 

Comunitário da Chácara do Conde, em Vila Velha.  

Concedo a palavra ao Senhor Antônio Wilson 

Fiorot.   

 

O SR. ANTÔNIO WILSON FIOROT - 

Quero apenas falar para a Gilsa que ela é uma guerreira. 

Reconhecemos isso, não é Deputado Hudson Leal? Eu e 

o Deputado Hudson Leal temos uma história depois da 

história com Danilo, que foi meu professor e me 

ensinou a operar muito bem com outros. Mas nós dois 

chegamos a fazer oitenta cirurgias em um dia em 

crianças. Então, Gilsa não é estranha, é uma guerreira 

ao nosso lado e nós ao lado dela.  Não sei o quanto 

pudemos fazer para juntos... Sei que, como você falou, 

lutar contra doenças é uma guerra, e guerreiros e 

guerreiras precisam estar aí, não é doutores Danilo, 

César e Almir? São guerreiros e guerreiras.  

Gilsa, neste momento tenho uma resposta para 

te dar. Você falou: Quantos ... Olha só que o nosso 

método definitivo vai já implicar em aumento da oferta 

de larvas, então já vamos saber se durante um dia e ao 

décimo dia depois do método que o Doutor Hércules 

falou bem, que diferencia uma suposição de uma 

ciência de validada é o método. E já fizemos um plano-

piloto com metodologia de um projeto-piloto que se 

revela com resultados, que prova que ele dá sua 

eficiência e, sem dúvida, que temos que estudar a 

espécie local, se ele modificou a boca, a pata; ele é uma 

espécie local que receberá um nome, tem a família, o 

gênero, a espécie, a subespécie, tem essa condição que 

ainda precisamos dos serviços de entomologia. Mas 

agradeço a você, Gilsa - isso é mais importante - porque 

você está numa posição que te vejo quase sufocada tem 

hora, de tantas coisas que... tendo que correr atrás das 

emergências porque o Brasil não fez o seu papel 

preventivo. Então, neste momento, dentro das suas 

perguntas, já de pronta mão teremos respostas 

metodologicamente científicas. Então, podemos te 

responder algumas coisas como quantas larvas vão 

comer que, pelo menos, vamos oferecer o máximo. É 

um novo teste. Poderemos responder isso, como você 

falou, será que ele se multiplica? Nós não tínhamos uma 

piscina vazia nenhuma presença do predador. Com a 

deixada da água temos a presença do predador se 

multiplicando muito sabe, doutor Almir Vieira? O 

predador então... Os ovos ficam ali provavelmente tem 

resistência sabe, Gilsa? Nesse momento que falei estou 

com a caixa de água coberta que eu comprei e coloquei 

lá. É um investimento. Não tem jeito e sou obrigado a 

fazer porque temos a Emescam, que tem a ilha lá, e tem 
Pedro Canário como extensão rural. Então, temos a 

Emescam no seu processo científico, que é um centro de 

pesquisa e temos aqui Doutor Hércules, o Danilo está 

aqui e o César, há outras pessoas que não estão aqui, 

mas também são pessoas que estão juntas e não são 

poucas. Tem estudantes e estou acostumado a fazer 

pesquisas na linha de cicatrização em pele e na 

Emescam somos o primeiro no mundo a medir 

volumetria em feridas. Então, já demos contribuição ao 

mundo vindo da Emescam em pesquisas nas quais eu 

me debrucei muito para poder fazer uma leitura de sair 

de área para volume, quer dizer, bidimensional para 

tridimensional. Então, as contribuições são grandes. 

Sabemos o quanto de pessoas, a quantidade de pessoas.  

Voltando para as respostas, só existe uma 

forma de dar resposta: fazer os métodos científicos e 

entendê-los na observação clara fazendo, apesar das 

imagens não serem imagens, porque estou usando hoje 

aparelho celular e etc, etc e jogando para vídeo 

contando com a presença, no caso, da minha filha e de 

outras pessoas na comunidade. Não estou vendo-os 

aqui, mas tenho o Elson, que é líder comunitário e vai lá 

e olha para mim; outro que... Então, são essas coisas. 

Mas se a gente agora se integra em conjunto na capital 

com o município e acho que esse é um desafio, Doutor 

Hércules, Doutor Almir Vieira e Doutor Hudson Leal, 

que a gente pode ter, provado com a condição que já 

espalhamos o predador. Não tínhamos muito. Era uma 

colônia pequena, só que ela está se multiplicando. 

Então, hoje você vê que passa uma rede parece pulga. 

São filhotes do notonectidae. Daqui a pouco ele está lá 

limpando a água. Penso que é só uma questão de 

realmente estarmos juntos e entendermos o quanto a 

gente investe e até o ministro - posso me adiantar? - da 

educação, mas é um ministro, o Mercadante elogiou o 

nosso trabalho e já colocou o gabinete à disposição para 

o Ministério da Saúde adotar a pesquisa de tal forma 

que ele chegou a ter conhecimento de alguns fatos. A 

Fiocruz parece que já também e não vou falar nada 

demais porque a gente não tem nada oficial. Eu penso 

que a gente pode sair de um tempo, mas podemos 

contribuir muito porque esse predador limpa. Uma hora, 

Gilsa, terei o capricho de te levar ao campo e Doutor 

Hércules, o Doutor Danilo e o Doutor Hudson Leal. 

Então, acho que o Doutor Hércules é empolgado 

também e o Deputado Almir Vieira está aí e está 

convidado para a gente ir lá olhar. O que é um 

bebedouro? É uma caixa de água desse tamanho. Não é 

um tanque pequeno e que ninguém vai visitar. Está se 

fazendo educação, por exemplo, dentro da casa na caixa 

de água. Subi à caixa de água e demonstrei para o 

morador que ele estava com a doença dentro de casa 

porque foi assim que descobri esse predador. Foi junto 

com o serviço de epidemiologia e indo às residências. 

Assustei quando vi 13.6 sendo que o indicativo do 

Ministério da Saúde é 0.8 de focos residenciais. Teve 

bairro com 13.6, com 10.4. Eu falei: pronto, vai morrer 

todo mundo aqui e aquilo me perturbou. Isso lá atrás. 

Conclusão: hoje essas perguntas que você faz já 

podemos  responder a algumas e já temos respostas. É 

claro que tem outra. É o ciclo biológico. Quantos que 

uma mosquita, vamos dizer, um inseto, que é um 

animal, o inseto da família notonectidae da espécie tal 
que talvez a gente tenha que colocar o nome da espécie, 

já que ele é mutante vamos colocar espécie, o nome 

nosso. Talvez a gente tenha que dar essa contribuição 

para o mundo. Vão ver. É uma coisa que não 

concluímos, mas temos que concluir também e a partir 
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daí vamos dizer que ele multiplique na proporção do 

Aedes. Vamos dizer que a gente não vá colocar nas 

caixas de águas, porque ele vive nas caixas, por causa 

dos resíduos, claro, todo ser tem um resíduo. Temos a 

análise físico-química e microbiológica para poder ter 

uma água de consumo próprio. E está lá o laboratório 

também em sua mão. 

 Podemos colocá-lo em um jardim. Vamos 

acabar com nossos jardins e nossas bromélias? Vamos 

acabar com os bebedouros de água e deixar os bois, o 

gado morrendo de sede; ou vamos colocar larvicida, que 

depois pode contaminar a água que boi bebe? 

 Estamos em uma época em que sabemos que a 

sustentabilidade é comando central. Então, penso que 

agregaremos essa ideia. E a capital, Gilsa Pimenta 

Rodrigues, como você já falou, o Mauro, o Helder, 

desculpe-me citar os nomes deles, mas são guerreiros, 

como guerreiros têm em Pedro Canário, o Alemão. 

Preciso, pronta mão, e não é fácil ter pessoas. 

 Você vem à Emescam, tem lá o Flávio, nosso 

colega, cirurgião também, e vocês. A esse time, chamo 

de guerreiros e guerreiras; e a você, chamo de guerreira, 

Gilsa. 

 Também chamo de guerreiro o Doutor 

Hércules, apesar de sua idade, ele estava falando isso, 

mas não é. Temos que falar a verdade sobre nós. Temos 

nossos pontos fracos, não é Hudson Leal? No momento 

em que respiramos aquele ar da sala de cirurgia para 

operar no final de um dia e tinham que colocar duas 

macas, porque só tinha uma e tínhamos que dar conta de 

oitenta crianças.  

 Então, às vezes você passa um aperto danado 

aqui no Brasil por ser filho da terra e por ser um 

profissional responsável. Mas, o juramento feito, está 

feito! Então, ficam algumas interrogações para 

respondermos, não é Doutor Hércules, César Albenes 

Mendonça Cruz, Danilo Nagib Salomão e Luana Castro 

de Rezende Fiorot? Ficam as interrogações para que 

tenhamos métodos adequados. E agora já temos 

métodos e eles estão aqui. Apesar de essa bolsa ser 

pequena, está tudo aqui dentro.  

Faremos o seguinte: Na extensão da ilha - o 

Doutor Hércules não conhece, mas o doutor Danilo 

conhece -, que é um espaço em que fazemos pesquisa 

natural com trezentos e sessenta graus em mata. Você 

só olha o céu, como se estivesse olhando essas 

lâmpadas, e o resto são paredes de mata verde. É o 

microcosmo. Lá serve para pesquisa e é uma extensão 

da Emescam. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Qual a área que tem lá, 

Fiorot? 

 

 O SR. ANTÔNIO WILSON FIOROT - São 

cento e quarenta mil metros quadrados de área, e se 

compõe um medicamento que até já pesquisamos na 

Emescam, que veio de lá. 
 Temos outras maneiras juntos, está o doutor 

Danilo aqui também. Não é fácil, você faz trajetos 

longos e volta. Mas Gilsa, te agradeço, ao final, pela sua 

qualificação, por você vir aqui nos qualificar. Desde lá 

de trás te notei ansiosa - consigo notar a ansiedade das 

pessoas - e aflita com outras coisas, porque a 

emergência é assim. E não a culpo. Ela está em um 

fogaréu. Todo mundo vem, o jornal pergunta, tem que 

ter respostas. Se não tem respostas, desaba meio mundo. 

Naquele momento te vi muito aflita, muito ansiosa, e 

disse: Tenho que avançar.  

E os meninos, o Mauro e o Helder, disseram 

que estavam olhando e pedi que me desse pelo menos 

uma dica, se é um mutante. Ele falou: É! Não se parece 

com os outros, a boca está alargada, as pernas são 

diferentes e estamos diante, então, de um mutante, que 

podemos simplesmente estudá-lo melhor. E nisso 

vamos precisar intensa e vilmente do serviço de 

entomologia do Estado, sem dúvida da Emescam, e 

vincular isso ao Fiocruz, etc. Lembrando que no Reino 

Unido, quem comanda o mundo em estudo está lá. Os 

Estados Unido, que são colônia do Reino Unido, e o 

Canadá já falaram sobre o assunto, mas não da forma 

como falamos. Eles vão querer saber das nossas 

respostas, se formos realmente fieis aos estudos e aos 

resultados. 

  

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Hudson Leal. 

 

 O SR. HUDSON LEAL (PTN) - Só para 

finalizar, Fiorot. Fiz até um questionamento. Os únicos 

que podem resolver as coisas aqui são um prefeito, um 

governador, uma presidente. Vocês têm a caneta na mão 

para fazer, com todas as limitações e depois o Tribunal 

de Contas em cima. Nesta Casa de Leis, estamos 

simplesmente para fiscalizar o Executivo de todas as 

suas maneiras, os secretários e o governador.  

Na minha primeira legislatura, estou fazendo 

isso de maneira que não falo mais, evito falar, Fiorot. V. 

Ex.ª sabe o que é um vereador pedindo informações e 

ser obrigado a responder porque, senão, responde por 

improbidade.  

Estou pedindo informações ao secretário e falo 

de carteirinha que, do governador Paulo Hartung, eu 

voto com tudo. Mas não posso concordar com o que 

está acontecendo dentro da Sesa, em tudo, Gilsa. Como 

ser humano e como médico, doutor Danilo Nagib, não 

posso falar que a saúde está uma maravilha neste 

Estado, porque não está. 

 Sabemos que os municípios não têm dinheiro. 

Vocês tem o menor IDH, Pedro Canário... 

 

 O SR. ANTÔNIO WILSON FIOROT - 

Fomos o menor IDH, mas, agora, estamos com o IDH 

médio, de média riqueza. Mudamos agora, nesse 

período. 

 

 O SR. HUDSON LEAL - (PTN) - Mas o 

município, onde vivem as pessoas, não tem dinheiro. O 

Governo Federal, que tem dinheiro, não coloca o 

dinheiro no Espírito Santo. Então, é como diz o outro: 
cai tudo para o Governo do Estado. É o Governo do 

Estado que, infelizmente, tem que responder. Quando 

fala que é dever do estado, o estado, quando fala, é o 

município, o estado e Governo Federal. Então, peço 

informações.  
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Causou-me surpresa um dia desses, Fiorot, e 

não sei se V. S.ª sabe, Gilsa, que compraram inseticida 

em uma modalidade chamada de urgência. E pedi 

informações sobre essa compra à Sesa. Não é V. S.ª, sei 

que são outras pessoas que compram. Mas sabe quanto 

que compraram agora, Hebert, de inseticida? E é um 

método só para adulto, mas foram quatro milhões. Isso 

é muito pequeno para a Sesa, quatro milhões. É muito 

pequeno em um orçamento de dois bilhões e 

quatrocentos milhões, 0,15% não significa nada. 

 Vou sugerir ao Senhor Deputado Doutor 

Hércules que esta Comissão vote, pois só podemos 

pedir e contar com a sensibilidade. Tenho certeza de 

que o ordenador é o secretário e o subsecretário, e V. S.ª 

só é operadora e deve ser gerente também de deliberar 

alguma coisa. 

Mas que façamos um pedido, Senhor Deputado 

Doutor Hércules, para que olhem com carinho isso 

porque pode ser uma solução. Estão fazendo a parte 

científica, pega dois projetos piloto e pega o município 

de Pedro Canário. Difícil é falar um município da 

Grande Vitória, mas pega um bairro específico e grande 

para ter um projeto piloto, e a Sesa se sensibilizar e 

ajudar. 

 V. S.ª já falou que está ajudando com pessoas 

de dentro da área de entomologia. Tudo bem, pois isso é 

muito importante, mas demanda dinheiro, custo 

financeiro. Não chegará muito perto se for ver o valor 

que precisarão. Isso é agora. A saúde não espera, como 

diz o Senhor Deputado Almir Viera: a saúde não pode 

esperar. 

 Então, é o momento e o Espírito Santo pode ser 

um retrato. Já damos um exemplo da economia para 

todo o Brasil, que é o governador Paulo Hartung, que 

sabe fazer isso. Sei que esses assuntos não chegam ao 

governador, mas podemos dar esse exemplo para o 

Brasil. 

 Minha sugestão, Senhor Deputado Doutor 

Hércules, é que votemos em fazer uma solicitação à 

Sesa para olharem esse projeto com carinho, porque não 

podemos mandar nada, a gente só pede. E o Senhor 

Deputado Doutor Hércules, tenho certeza, com a 

experiência e a habilidade que tem, sensibilizará a Sesa 

para isso. Obrigado. É isso que eu tinha para falar. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Já estivemos com o Fiorot na 

semana passada, levando esse pleito ao secretário de 

Saúde.  Estamos aguardando, naturalmente, as 

providências que S. Ex.ª poderá tomar. O Fiorot não 

saiu muito animado, mas insistiremos nessa questão 

porque o S.S.ª tem sido um missionário, nesse trabalho, 

muito importante. 

 Uma pesquisa é muito cara e não pode, o 

Fiorot, continuar tirando dinheiro do bolso e fazendo 

tudo, com a boa vontade que tem, com a missão que 

tem, porque também tem limite financeiro. É uma 

questão muito cara, mas é uma coisa que o governo tem 
que tomar as rédeas e fazer alguma coisa com relação 

até ao Ministério da Saúde, à Fiocruz, alguma coisa no 

sentido de auxiliar essa pesquisa. O Fiorot já foi até 

muito longe do que poderia chegar com seus recursos e 

dedicação e com esses abnegados que estão presentes, e 

com alguns outros que não estão, principalmente de 

Pedro Canário. Então, temos que cobrar mais e faremos 

isso. O secretário demonstrou boa vontade, mas ficamos 

meio preocupados.  

 Concedo a palavra ao Senhor Deputado Almir 

Vieira, vice-presidente da Comissão de Saúde. 

  

 O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) - Bom dia a 

todos. Cumprimento o presidente desta Comissão, o 

Senhor Deputado Doutor Hércules, o deputado saúde; o 

Senhor Deputado Hudson Leal; o prefeito de Pedro 

Canário, o doutor Antônio Wilson Fiorot; e todos os 

pesquisadores que fazem parte desta importante 

pesquisa. 

 Parabenizar o Fiorot por esta pesquisa, porque, 

hoje, o inimigo número um, vamos dizer, é esse terrível 

mosquito, tão pequenininho, mas que causa um mal tão 

grande. Faço um apelo aos Governos Estadual e Federal 

para que invistam em pesquisas, investindo assim na 

prevenção de todas essas doenças que esse mosquito 

vem trazendo e de todo esse desconforto para a 

população. É de conhecimento de todos que a 

prevenção é o melhor remédio para todos os males. 

 Fica o apelo ao Governo do Estado e ao 

Governo Federal para que invistam mais nas pesquisas, 

principalmente nas que visualizamos claramente que 

serão de grande resultado para a população. 

 Não podemos ficar somente esperando pelo 

governo. Acho que cada um de nós tem que fazer a sua 

parte. Sempre tenho feito um apelo a toda a população 

para que comecem a fazer uma vistoria mais rigorosa 

dentro do seu domicílio. É um copo com água, às vezes, 

deixado num canto... Que façamos essa vistoria em 

nossos domicílios porque sabemos que mais de setenta 

por cento dos focos estão dentro das nossas próprias 

casas. Então, a maior combatente nesta guerra é a 

população que, se fizer a parte dela, com certeza, 

venceremos esta guerra. 

 Doutor Hércules, na saúde, no momento, não 

podemos só nos prender à questão do Aedes Aegypti. No 

último domingo houve um acidente em Arerá, 

comunidade do interior do município de Anchieta, com 

quatro vítimas, que estão nos corredores do São Lucas; 

isso até ontem. Outro estava precisando de UTI 

cirúrgica, mas havia muita dificuldade para conseguir 

esta UTI. 

 Então, o desespero da família, que nos vem 

procurar no dia a dia para que possamos tentar resolver 

esses problemas, essa demanda, é muito grande. 

Recebemos aqui uma denúncia de que a UTI do 

Hospital Santa Úrsula foi fechada pela Vigilância 

Sanitária. 

 Gostaria, neste momento, de deliberar uma 

visita ao Hospital Santa Úrsula, para olharmos aquela 

UTI, verificarmos in loco, se as adequações exigidas 

pela Vigilância Sanitária foram cumpridas e o motivo 

de a UTI ainda não ter sido aberta, haja vista a grande 

demanda do setor. 
 Gostaria de deliberar esta visita, para que 

pudéssemos verificar, in loco, o problema que levou ao 

fechamento dessa UTI e o que se pode fazer para que 

essa situação se normalize o mais rápido possível, haja 

vista a grande demanda que temos no setor.  
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 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES - PMDB) - Em votação.  

 O Senhor Deputado Hudson Leal vota a favor 

da visita? 

 

 O SR. HUDSON LEAL - (PTN) - Estamos 

com a nossa agenda, Senhor Deputado Almir Vieira, 

quase toda... Tudo que está chegando, estamos 

resolvendo. Realmente, há duas ou três semanas... Acho 

que para deliberar... O tempo de todos aqui é curto, 

Senhor Deputado Almir Vieira. 

Temos uma reunião da Comissão de 

Cooperativismo e acho que poderíamos fazer essa visita 

hoje e aproveitar, já que é uma coisa de vigilância, já 

que chegou aqui, Gilsa você deve conhecer, irmos até 

lá, porque estamos visitando in loco. Todas as 

denúncias chegam, vamos lá... Somos cobrados da 

população. Aqui somos cobrados. Acho, Senhor 

Deputado Almir Vieira, que depois poderíamos ver o 

horário e fazermos isso hoje. É o dia que posso ir; e 

aproveitar que somos três.  

 Sou favorável. Não tenho nem dúvida. 

Só lembrar, Senhor Deputado Doutor Hércules, 

que pedi para deliberamos também sobre mandarmos 

um documento para o secretário de Saúde, desta 

Comissão, sobre isso aí. Esse documento pode deliberar 

também, já que estamos em três, sobre esse assunto.  

 Sou favorável, Senhor Deputado Almir Vieira.  

 

 O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Eu gostaria também de 

aproveitar a presença da senhora Gilsa, para que, se 

pudesse, nos acompanhasse nessa visita. Acho que seria 

interessante.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Combinamos de sair daqui 

por volta de 11h30min, 12h, logo em seguida à reunião 

da Comissão de Cooperativismo, e irmos ao hospital 

Santa Úrsula. Então não tem problema para nós. Se a 

Gilsa puder ir nos acompanhar, tudo bem. Se não puder, 

ok.  

  

 O SR. HEBERT CABRAL - Só deixar 

registrado que não podemos perder o timing disso, 

porque se perdermos outro vai pegar esse timing. E aqui 

no estado tenho observado, junto à Coordenação de 

Pesquisa, que sobre várias das problemáticas que hoje 

estão à nossa frente têm sido desenvolvidas pesquisas 

fora do estado. Vejo isso acontecer toda hora. Vejo isso 

ligado à temática do pó preto, vejo isso ligado ao 

acidente de Mariana e vejo instituições de fora do 

estado fazendo os projetos que acho que são do nosso 

estado. Causa-me muita tristeza, como coordenador de 

pesquisa, ver uma grande quantidade de recursos, sejam 

públicos ou privados, sendo investidos em instituições 

de fora, sendo que temos um corpo capacitado de 

pessoas para fazer as coisas. 
 Eu queria pedir a vocês, se puderem, que nos 

ajudem nas decisões de que, por ventura, os senhores 

participem, para que o nosso estado seja contemplado 

com as necessidades do nosso estado, porque senão 

continuaremos sendo o estado do Sudeste que não 

aparece.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES - PMDB) - Obrigado. 

 Vamos fazer o ofício. Já fizemos a visita, mas 

vamos acatar a sugestão da Mesa, do Senhor Deputado 

Hudson Leal. Vamos fazer esse apelo ao secretário - 

todos assinaremos na Comissão - e pedir para que o 

Espírito Santo não fique para trás.  

 Recebi do doutor Edson um convite: 

Estratégias de Combate a Epidemias Causadas pelo 

Mosquito Aedes Aegypti: Zika, Dengue, Chikungunya. 

Será no dia 31 de março, quinta-feira, às 19h30min, no 

Bristol Century Plaza. A entrada é franca. É um 

trabalho da ES Brasil, o debate. 

Doutor Edson, obrigado pela lembrança. Então, 

será no dia 31 de março, quinta-feira, à noite, no Bristol 

Century Plaza.  

 Também teremos, no dia 31, quinta-feira, às 

15h, uma audiência pública. Estamos convidando, 

através da nossa Comissão, para o lançamento estadual 

do projeto Clínica-Escola para o Autista. Pouca gente 

conhece o que é autismo, mas isso está no meio das 

nossas famílias e é bom que participem. Mais uma vez, 

dia 31 de março, quinta-feira, às 15h, na Assembleia 

Legislativa, para debater sobre o autismo.  

 Agradeço a todos. Gostaria de estender nossa 

reunião por mais tempo, mas infelizmente temos outras 

agendas a cumprir. Agradeço especialmente ao nosso 

missionário Fiorot, agora deixando também a Luana 

seguindo os mesmos passos - parabéns, Luana - no 

sentido de fazer esse trabalho, gastando tempo e 

gastando dinheiro, para ajudar o próximo. Você é um 

missionário e você é uma missionária. Parabéns pelo 

trabalho de vocês. Contem com nossa comissão. 

Envidaremos esforços. Além, Senhor Deputado Hudson 

Leal, de enviar ao secretário de Saúde, enviaremos 

ofício também ao governador do Estado para lembrar à 

S. Ex.ª da importância desse trabalho. 

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 

reunião e convoco os Senhores Deputados para a 

próxima, à hora regimental, no Plenário Rui Barbosa. 

Muito obrigado e bom-dia a todos. 

Está encerrada a reunião.  

 

Encerra-se a reunião às 10h31min. 

 

_____________________________________________ 

 

COMISSÃO DE SAÚDE E 

SANEAMENTO. SÉTIMA REUNIÃO 

ORDINÁRIA, DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 29 

DE MARÇO DE 2016. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Havendo número legal, 
invocando a proteção de Deus declaro abertos os 

trabalhos desta Comissão.  

Hoje temos a visita do nosso amigo, sempre um 

missionário, batalhador, sempre presente com a nossa 

luta em relação à prevenção da Aids, Dario Sérgio Rosa 
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Coelho, coordenador da Rede Nacional de Pessoas 

Vivendo com HIV e Aids, que fará uma explanação 

sobre o seguinte tema: A luta no combate à Aids. 

Devemos nos lembrar de que mais importante do que 

tratar - e o Dario sempre fala isso - é evitar. A 

prevenção é o melhor remédio para qualquer tipo de 

doença. 

Passarei a palavra para o Dario, para ele fazer a 

sua explanação sobre esse combate à Aids. Pois não, 

Dario, com a palavra.  

 

O SR. DARIO SÉRGIO ROSA COELHO - 

Bom-dia, Senhor Deputado Doutor Hércules.  

Mais uma vez obrigado por essa parceria que 

surgiu há alguns anos, por poder contar com a sua 

pessoa nesta Casa em tudo o que é demanda das pessoas 

que vivem com HIV/Aids no Estado do Espírito Santo. 

Bom-dia, senhoras e senhores, assessores, 

parlamentares que estão acompanhando pela TV Ales, e 

que também precisam conhecer sobre a temática do 

HIV/Aids.  

Todos os dias temos ouvido falar do avanço da 

epidemia, quando vivemos em tempos em que é 

perfeitamente possível reduzir ou brecar esse avanço, 

diante das novas tecnologias, de prevenção, que é o 

caso da profilaxia pós-exposição. Para quem não sabe o 

que é profilaxia pós-exposição, é uma medicação que é 

utilizada durante vinte e oito dias caso um preservativo 

se rompa, ou você tenha um acidente perfurocortante. 

Você deve procurar uma unidade de saúde mais 

próxima no prazo de setenta e duas horas, e você vai 

entrar com uma medicação durante vinte e oito dias que 

reduzirá praticamente a zero a chance de você se 

infectar com o vírus HIV.  

Lembrando que o melhor método de prevenção 

ainda é o preservativo, que não só previne o HIV/Aids, 

mas também previne as hepatites virais, a sífilis, que 

está aí - estamos vivendo uma epidemia de sífilis em 

nosso estado - e outras doenças sexualmente 

transmissíveis.  

Precisamos, Doutor Hércules, tirar esse medo 

da Aids. Não tem que se ter medo da Aids; tem que se 

ter responsabilidade em relação à Aids para que você 

não se contamine, porque Aids mata; mas hepatite mata; 

sífilis, se não cuidar, ela mata. Então a mesma 

preocupação que temos que ter com a Aids, temos que 

ter com as outras patologias, porque precisamos tirar o 

estigma da patologia de Aids, para que as pessoas 

também aprendam a conviver com a patologia, aquelas 

que são diagnosticadas.  

Hoje temos o teste rápido. Em quinze minutos 

você sabe se está infectado com HIV, hepatites e sífilis. 

Você precisa procurar. Qualquer pessoa que teve 

qualquer relação sexual desprotegida em algum 

momento da vida é passível de estar infectada com HIV, 

com hepatite ou com sífilis. Então, é preciso que se faça 

o teste, porque qualquer uma dessas doenças, quanto 

mais cedo diagnosticadas, maiores as chances de cura 

da hepatite e da sífilis, e de qualidade de vida para quem 

tem HIV porque ainda, infelizmente, não temos a cura 

da Aids. Apesar de que acredito que estejamos muito 

próximos dessa conquista. Mas, mesmo que alcancemos 

essa conquista, não deixaremos de lutar pela prevenção 

da Aids, porque temos a cura da hepatite, temos a cura 

da sífilis, e a epidemia ainda continua aí. Então, mesmo 

que a cura surja, continuaremos tendo pessoas 

infectadas, e pessoas precisarão ser conscientizadas para 

que elas tenham responsabilidade nos atos, nas atitudes 

da vida delas. 

Infelizmente ainda hoje temos crianças 

nascendo com HIV/Aids. Em Vila Velha tive a notícia 

que teve dois casos este ano já, de transmissão vertical. 

É preciso que as maternidades façam testagem antes do 

parto, que tenham essa consciência; e que as gestantes 

também, ao receberem o resultado de gravidez, façam o 

teste de HIV no início da gravidez, façam o pré-natal e, 

ao final da gestação, também façam outro teste para 

saber se estão infectadas ou não e, assim, evitar que 

esses bebês nasçam com uma patologia tão 

estigmatizada  para que essas crianças não sofram o que 

os adultos sofrem em relação ao estigma e ao 

preconceito. 

 Recentemente, Senhor Deputado Doutor 

Hércules, V. Ex.ª como médico, não sei se ficou 

sabendo, não sei se foi uma norma técnica do Conselho 

Federal de Medicina ou uma resolução, não estou 

recordando o nome exato, mas saiu alguma 

recomendação do Conselho Federal de Medicina de que 

os testes de HIV, sífilis e hepatite passem a fazer parte 

dos exames de rotina como colesterol e triglicerídeos.  

Excelente atitude do Conselho Federal de 

Medicina, mas o que me preocupa são os serviços ainda 

desestruturados e a escassez de infectologistas. Só a 

campanha do Ministério da Saúde do Teste e Trate já 

superlotou os serviços. Então, temos serviços 

superlotados e pacientes que estão aguardando em 

média oito meses para que se tenha intervalo entre uma 

consulta e outra. Há bem pouco tempo era de três em 

três meses. Hoje já há serviços nos quais é inviável uma 

consulta de três em três meses. Então, perde-se a 

qualidade do serviço, perde-se o título do Brasil como 

referência mundial em tratamento de HIV/Aids. Cuba 

recentemente zerou a transmissão vertical. 

 Nossa outra preocupação é que com esse 

avanço de diagnósticos... Não digo nem avanço da 

epidemia porque as pessoas já estão infectadas, não 

estão usando preservativo e não têm noção, ou têm 

noção de que viver com Aids hoje é tranquilo, que não 

há problema nenhum e que a vida da pessoa que vive 

com Aids é normal ou bem próximo a isso. Deveríamos 

ter campanhas que para além de tratar a prevenção, de 

fato, em relação à patologia, tratasse também o estigma 

e o preconceito. Ainda temos aquela propaganda da 

década de 90 de que Aids mata, evite Aids. De um ano 

para cá começamos a ter algumas campanhas com 

propagandas dizendo: Faça o teste. Se você reduzir a 

carga viral CD4 não infectará outra pessoa. É esse tipo 

de propaganda que queremos para que se tire o estigma 

e para que as pessoas tenham interesse em conhecer 

essa patologia.  

Quando se tem conhecimento, freamos não só o 

avanço da patologia, mas também avançamos no 

combate ao preconceito e ao estigma. Preconceito nada 

mais é do que o conceito daquilo que você não conhece. 

Ainda hoje temos pessoas que falam: Fulano tem Aids. 
Não beba água no copo dele. Não o abrace. Ainda hoje 
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temos pessoas que ao receberem o diagnóstico tentam 

suicídio. Tivemos um caso esse ano aqui em Vitória de 

um adolescente que tentou suicídio ao receber o 

diagnóstico. Então, também é outra preocupação. 

 Devido ao custo do exame CD4, saiu uma 

resolução agora do Ministério da Saúde que só poderão 

fazer exame CD4 uma vez por ano. Para quem não sabe 

mede as células de defesas do organismo, células CD4. 

Era feito de três em três meses ou quatro em quatro 

meses, mas só teremos direito de fazer a cada ano. De 

forma intransigente, sabe, deputado? Isso sem diálogo 

com as comunidades de Medicina e sem diálogo com o 

movimento social. De forma intransigente este Governo 

Federal tem tomado atitudes impositivas. Pelo que 

vemos na mídia, não é de se esperar nada diferente. Já é 

de se esperar. 

Ficamos tristes porque há bem pouco tempo 

tínhamos um serviço de referência de qualidade e hoje 

temos serviços desmantelados em uma tendência de que 

isso parará nas unidades básicas de saúde, com médicos 

não treinados, que não querem treinar e que se tiver 

treinamento será à distância.  

Temos interação medicamentosa, dietas, coisas 

específicas de quem vive com HIV e esses profissionais 

estarão instruídos por meio de um protocolo: Está 

infectado? Uma pílula três em um por dia. Mas o que 

posso tomar com essa pílula três em um? É bem 

simples. Três em um tomará uma pílula por dia. Já está 

disponível e é excelente. Mas e se eu tiver otite, 

estomatite ou problema cardíaco, porque vivemos com 

HIV, mas também temos outras patologias.  

Qual a medicação que posso tomar com essa 

medicação? O que dará interação medicamentosa? Por 

exemplo, uso Omeprazol e não posso tomar Omeprazol. 

Será que esses médicos das unidades básicas de saúde 

estão preparados para lidar com a patologia HIV nessas 

unidades? É uma dúvida que fica.  

Sem contar o que eu já disse aqui sobre a 

territorialização: Você é de uma unidade de saúde e não 

pode consultar em outra unidade. Ali está o agente de 

saúde da sua comunidade, ali estão os funcionários que 

moram em sua comunidade. Há pessoas que não 

querem, e têm o direito de manter o sigilo em relação a 

sua patologia, e os profissionais de saúde pecam muito 

ainda em relação à ética profissional. Transgridem, não 

respeitam, e muitos nem sabem o que é ética 

profissional. Comentam em casa, com o filho, com o 

primo, e vaza para a rua. Isso pode trazer resistência ao 

tratamento, e uma pessoa que esteja com seu 

psicológico abalado, nem quero imaginar o que isso 

pode causar.  

Temos o problema do passe livre do Transcol. 

Já pedimos ao senhor governador, que ainda não 

entendeu. Se algum assessor do governador estiver 

assistindo, precisamos do passe livre do Transcol para 

as pessoas que não têm condições de acesso ao serviço 

de saúde. Não é passe livre para qualquer pessoa que 

vive com HIV. É passe livre para quem não tem o 
dinheiro para ir à consulta, para buscar sua medicação, 

para fazer consultas com outras patologias e isso exige 

critério de renda. Temos isso funcionando no município 

de Vitória. Se o Estado quiser, pegue o modelo e nos 

ajude com a implantação desse passe livre. São Paulo, 

Salvador, Rio de Janeiro já têm, e Vitória ainda não 

quer nem partir para o diálogo, nem entender. É o que 

eu entendo. Então, Senhor Governador Paulo Hartung, 

Vice-Governador César Colnago, deputados da base 

aliada que estejam assistindo, fomentem esse debate. 

Precisamos também que as pessoas com HIV 

sejam vistas e não invisibilizadas. Nos programas 

habitacionais dos municípios, que elas tenham critérios 

de equidade, que tenham mais acesso, porque uma 

pessoa que economiza o dinheiro do aluguel pode 

investir em alimentação. Alimentação é um 

complemento muito importante para a dieta das pessoas 

que vivem com HIV. Elas poderão ter acesso à 

atividade física, que é outro complemento, um 

tratamento coadjuvante para as pessoas que vivem com 

HIV. Precisamos que a assistência social também 

enxergue e dê prioridade às pessoas que vivem com 

HIV. HIV não é só medicação, não é só serviço médico. 

HIV é um complemento. É uma rede que precisa 

atender essas pessoas de forma que se sintam bem, que 

se tratem, que tenham qualidade de vida. Porque se 

tiverem qualidade de vida, elas se tratarão, reduzirão 

carga viral, reduzirão CD4, e vão zerar a chance de 

infectar outra pessoa, mesmo que aconteça um acidente 

perfurocortante, ou mesmo que ela tenha uma atitude de 

irresponsabilidade.  

Nosso grupo tem reuniões mensais, sempre 

batemos nisso. Tivemos assessores do senhor, doutor, 

que estiveram presentes na reunião. Sempre falamos de 

prevenção positiva, mesmo que eu saiba que não tenha 

chance de contaminar outra pessoa hoje, não tenho que 

usar preservativo por causa de outra pessoa. Tenho que 

usar preservativo porque me amo, porque não quero 

outra doença, não quero ter sífilis, não quero ter 

hepatite. Porque se me amo, automaticamente amarei o 

próximo. Não amo o próximo sem me amar. Então, 

parto desse princípio.  

Recentemente tivemos uma reunião com a 

coordenação estadual, com a doutora Sandra Fagundes, 

que disse terem sido implantados três centros regionais, 

Sais regionais, aqui no estado. Existe uma ordem na 

Secretaria de Saúde: Tudo que for da AIDS com recurso 

federal, que for com um lembrete na capa do processo, 

que for comprado com recurso federal, terá livre acesso. 

Tivemos esse avanço, mas ainda temos a dificuldade 

com a cirurgia de lipodistrofia, que a Santa Casa acabou 

de se descredenciar desses procedimentos, que são 

cirurgias corretivas para quem tem efeitos colaterais 

com a medicação. São os desvios de gordura, 

lipodistrofia e hipodistrofia. São cirurgias plásticas 

corretivas para quem tem reações. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES - PMDB) - Dario, por gentileza, só 

explicar para as pessoas de casa o que é distrofia porque 

muita gente não sabe o que é. Então, só para as pessoas 

ficarem cientes. Por gentileza. 

 

 O SR. DARIO SÉRGIO ROSA COELHO - 
Lipodistrofia e hipodistrofia são desvios de gordura no 

corpo da pessoa devido às medicações que toma, é uma 

reação. As pessoas ficam com o rosto dissecado, com 

abdômen gorduroso, mas de uma gordura dura, que dói. 
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Perdem glúteo, criam giba que é uma gordura na região 

lombar, dissecam braços. Ainda há pessoas muito 

deformadas que evitam até sair de casa. Hoje, graças a 

Deus, as medicações têm um efeito menor.  

Quem são essas pessoas? Aquelas mais antigas 

em tratamento de HIV. Essas pessoas ainda necessitam 

dessa cirurgia. A Santa Casa se credenciou em 2004, 

recebeu o material cirúrgico, médicos foram para 

Brasília se capacitarem, e só em 2013 conseguimos que 

essas cirurgias fossem realizadas, no final de 2013. E, 

estranhamente, três médicos que faziam essa cirurgia 

disseram que tiveram acidente com perfurocortante, 

todos os três médicos, e devido a isso deixaram de 

fazer, não têm interesse de fazer. É muito estranho os 

três profissionais terem acidentes com perfurocortantes, 

mas vale lembrar que temos a PEP, profilaxia pós-

exposição, que é acesso à medicação, e só pode passar, 

pela normativa, pelo protocolo, por essas cirurgias, 

quem está CD4 acima de 500 e carga viral indetectável, 

o que praticamente zera a chance de infecção pelo HIV. 

Enfim, não quiseram fazer a cirurgia, devolveram para a 

Sesa semana passada, lembrando que foi no final de 

2014 que eles pararam.  

E aí fica a pergunta: onde ficarão os manipos, 

os canos de lipoaspiração, os aparelhos que eles 

receberam, tudo que foi comprado com essa verba? 

Onde ficará esse material? Ficará com a Santa Casa? Eu 

passei por uma cirurgia de ginecomastia na Santa Casa, 

que é mama, e no dia que fiz a cirurgia, quando entrei 

no centro cirúrgico, esse material tinha acabado de ser 

usado, e pode contar como uma denúncia, para uma 

cirurgia particular. 

  Então, a Santa Casa devolverá o material? 

Ficará com o material e utilizará para lucro, a 

filantrópica? Como ficará? Ou repassará para o próximo 

hospital, que será candidato a fazer esses 

procedimentos?  

 E aí, Doutor Hércules, queria que o senhor 

intercedesse no Hucam, que é o hospital que será, eles 

estão num diálogo, mas a Sesa já disse que é um 

processo longo. Então, gostaria que o senhor entrasse 

nesse diálogo com o Hucam para que pudéssemos 

agilizar esses procedimentos, e, quem sabe, sensibilizá-

los. 

 O preenchimento com metacrilato, o 

preenchimento facial para quem tem o rosto dissecado 

por lipodistrofia, está suspenso na Santa Casa, porque 

não estão encontrando o produto metacrilato. Segundo a 

doutora Sandra, só um laboratório vende, não tem no 

mercado. 

 Vivemos, Doutor Hércules, em tempos 

sombrios. Do que já vivemos, o que vivemos hoje são 

tempos sombrios. É alegada falta de infectologistas no 

mercado, os salários dos infectologistas não são 

atrativos, não há interesse de um incentivo por parte do 

Governo federal, como há nas unidades básicas de 

saúde, para infectologistas, porque eles querem jogar 

isso nas unidades básicas de saúde, e nós ficamos de 
mãos e pés atados. Sei que não é culpa, cem por cento, 

do Estado, grande culpa vem do Governo federal, que 

os limita, mas também não queremos nada imposto. 

 Quero dar um bom-dia ao nosso amigo, 

deputado Almir Vieira, a quem agradeço também. 

 É isso aí, Senhores Deputados. Quando tivemos 

uma reunião com os gestores da saúde dos municípios, 

na Escola de Saúde de Vitória, o que ouvi foi um muro 

de lamentações. Todos os gestores e coordenadores dos 

municípios estão espantados com a falta de profissional, 

com a falta de estrutura, com tudo isso. E aí ficamos 

falando de gestor para usuário, mas sem encontrar uma 

solução. E sabemos que toda essa problemática não 

acarretará em mim, que já estou infectado, pode ser 

num filho do senhor, no seu filho, no seu neto, no seu 

vizinho. Porque quando não se fala e não se faz, a coisa 

avança. Essa é a nossa preocupação.  

Como sempre falo, eu poderia estar em casa, 

escondido, tomando a medicação e tendo a qualidade de 

vida que tenho, e que é muito boa. Mas me preocupo 

com as pessoas que estão por se infectar e o que 

podemos fazer em conjunto para que essas pessoas não 

se infectem. Precisamos sensibilizar os gestores, 

sensibilizar o governador do Estado, os prefeitos. Que 

se comprometam.  

Nós tivemos um relato da doutora Sandra, que 

alguém do interior teve um acidente perfurocortante e 

foi procurar a PEP, que é a profilaxia pós-exposição. 

Não sei se foi um acidente perfurocortante ou uma 

relação sexual desprotegida, mas teve que sair do 

interior para vir a Vitória, porque no município não tem. 

Concordo que todo município tenha o procedimento de 

PEP, que é a medicação de vinte e oito dias; concordo 

que a testagem tenha que ser feita nos municípios, mas 

dando a liberdade a quem não quer se testar no 

município de ir a outros municípios fazer.  

O que quero assegurar - e contando com a sua 

parceria e desta comissão -, é que os serviços de 

atendimentos especializados de consulta a pessoas 

vivendo com HIV/Aids sejam mantidos e aumentados 

nos municípios. Que seja por regiões, como foi feito por 

regionais no sul, no norte; ótimo! Que seja um centro 

em Cachoeiro, um em Venda Nova, um em Colatina, 

que já tem; excelente! É o que não queremos que acabe, 

que tenhamos que nos consultar na unidade básica de 

saúde. 

Essa é a realidade hoje. Essa é a nossa 

preocupação. Precisamos aumentar a discussão de 

HIV/Aids nas universidades - nas universidades 

federais, nas universidades privadas -, para que os 

jovens e adolescentes comecem a falar. Precisamos 

incentivar as universidades, as escolas de saúde, 

universidades que formam profissionais de saúde, sejam 

eles quais forem, que tenham uma disciplina, ou que 

tenham um tema, ou que tenham uma formação que 

tratem das doenças sexualmente transmissíveis, para 

que eles aprendam a lidar quando chega um paciente ao 

seu consultório, para que não tenham uma postura de 

preconceito, que saibam como tratar.  

Isso tudo são coisas que viemos lutando desde 

2009 e que não conseguimos avançar e que gostaríamos 

de contar com o apoio desta Casa. Acho que é mais ou 

menos isso. Se ficar falando, vou chorar o dia inteiro, 
porque não é fácil.  

Por exemplo, o Ministério da Saúde agora dizer 

que é um exame CD4 por ano. Eu poderia falar: Olha, 
vamos manter um exame CD4, mas o médico tem que 

ter autonomia de pedir três, quatro se for necessário. 
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Não, é só um. A princípio, o discurso era de que não 

seria nenhum, mas o movimento social se manifestou. 

Eles voltaram atrás, consentiram um exame CD4 por 

ano. Mas, onde fica a autonomia do profissional de 

medicina ou médico infectologista de pedir ou não?  

Poderia ter sido feito esse diálogo. Não se tem 

diálogo; tudo que vem é de forma imposta, como eu já 

disse. E essa é a realidade das pessoas que vivem com 

HIV/Aids.  

Dizem que não têm recursos. Somos 

aproximadamente seiscentas mil pessoas que vivem 

com HIV/Aids neste País, que pagam impostos - uma 

carga tributária que nem preciso dizer, que todos vocês 

conhecem. Se pegasse o imposto dessas seiscentas mil 

pessoas e fizesse um cálculo básico, daria para termos 

um atendimento digno. Mas se chegasse de fato o 

recurso, porque acredito que o recurso que sai de 

Brasília para esse atendimento é suficiente. Só que 

sabemos das goteiras que existem, dos canos que vazam 

do recurso público. Estamos vivendo num período de 

grandes escândalos no que tange a recursos de saúde, 

educação, merenda escolar. E quem paga somos nós que 

estamos na ponta com serviços desestruturados, com 

desvios de verba, com grandes escândalos.  

Não tenho vergonha de dizer que sou brasileiro, 

mas tenho vergonha de muitos políticos deste País. 

Muitos políticos. Acho que a população precisa 

aprender a votar, precisa conhecer o seu candidato. 

Estamos num ano eleitoral, não poderia deixar de falar 

isso. Estamos num ano eleitoral e precisamos saber em 

quem vamos votar nas eleições municipais, porque é 

essa eleição municipal de vereadores, de prefeitos que 

vai eleger nosso presidente daqui a dois anos, se não 

tiver uma eleição antes. E é aqui debaixo que 

precisamos. Quem é o seu candidato? O que ele faz? O 

que ele fez? Qual é o seu passado? Se já está eleito, 

procure saber o que fez durante o seu mandato.  

Tenho orgulho de dizer, estava falando agora 

do senhor, Doutor Hércules, que, quando nos 

aproximamos do senhor, em 2009, 2010, começamos a 

ter um diálogo com o governo do Estado, para o qual 

nem tínhamos as portas abertas. Então, agradecemos 

muito por esse espaço, a esta comissão e a todos vocês.  

E vamos analisar e avaliar. Precisamos 

melhorar a educação neste País, adentrar nas escolas 

com a discussão de diversidade sexual, sexualidade, 

porque os nossos adolescentes estão praticando sexo 

com doze anos. Isso é natural, é do ser humano. E não 

temos como monitorar um adolescente de treze, 

quatorze anos vinte e quatro horas por dia, não 

conseguimos adentrar no espaço escolar que é o espaço 

adequado para falar não de apologia ao sexo, isso a 

rádio já faz, a televisão já faz e ninguém fala nada. 

Queremos ter uma conversa de responsabilidade com os 

adolescentes e não se consegue por causa de uma 

bancada conservadora, fundamentalista religiosa e que 

contribui para o aumento de casos de Aids entre 

adolescente de treze a vinte e nove anos: adolescentes e 
jovens. É o público que mais cresce. Mas como 

conversar com eles na escola? Não tem como. É como 

se não falássemos não praticariam. Como já disse: a 

televisão, as músicas já fazem isso muito bem de aflorar 

a sexualidade. Temos música como Pele na Pele, que 

incentiva o sexo de forma vergonhosa, sem 

preservativo, que deveria ser proibida, e a bancada 

religiosa não consegue acessar. Deveria censurar isso aí: 

Pele na Pele, Debaixo do chuveiro, Vão sem 

Camisinha. Isso aí não consegue chegar aos ouvidos 

dos nossos jovens: Quem ama faz sem camisinha. Na 

verdade, quem ama faz é com camisinha. 

Doutor Hércules, o que propus na última vez 

que estive aqui, no final do ano, uma reunião com todas 

as comissões para que pudesse falar para a Comissão de 

Educação, para a Comissão de Saúde, para a Comissão 

de Segurança Alimentar, para a Comissão de Cidade e 

Habitação; todas as comissões precisam entender dessa 

temática e saber o risco que corremos.  

Enquanto os demais países avançaram no 

enfrentamento à epidemia, o Brasil regrediu; no Brasil 

tem aumentado. O governo federal diz que é porque na 

campanha de testagem é outra atitude; muito legal, mas 

de forma sem planejamento. Vamos testar todos, vamos 

testar todos; ótimo. Quanto mais cedo souber melhor. 

Vamos estruturar os serviços e depois vamos testar 

todos para que todos tenham atendimento. Não foi feito. 

Foi feito de trás para frente. Testaram, superlotaram. 

Temos médicos atendendo a oitocentos pacientes por 

mês. Oitocentos pacientes por mês, mas não estão 

dando mais conta.  

E agora, com esse novo protocolo ou resolução 

do Conselho Federal de Medicina, de exame de rotina, 

até acreditamos que alcançaremos, aproximadamente, 

um milhão de pessoas com HIV no Brasil. E aí? Onde 

serão atendidas as pessoas? Como essas pessoas lidarão 

com a doença? Como daremos atendimento psicossocial 

a essas pessoas para que elas se aceitem? Para que as 

famílias as aceitem? É uma coisa que apesar de ter 

avançado, ainda é muito marcante o preconceito. Ainda 

hoje vivemos como já disse também, aqui nesta Casa: 

na clandestinidade. 

Se você falar que tem HIV não consegue 

trabalho. A Polícia Militar do Estado do Espírito Santo 

ainda exige teste de HIV para prestar concurso, o que é 

um absurdo. É proibido pela Organização Internacional 

do Trabalho a testagem para admissão ou demissão após 

o conhecimento do diagnóstico, mas a Polícia Militar 

ainda faz isso. As Forças Armadas ainda fazem isso.  

Então, é um desafio enorme que, infelizmente, 

de quinze mil pessoas - não tenho o número exato no 

estado, acredito que seja mais, mas não falarei, pois, 

temos que falar do que é dado -, de quinze mil pessoas 

no estado trinta, setenta pessoas têm coragem de se 

mostrar. Porque se colocarmos quinze mil pessoas na 

frente do governo do estado teria outro resultado. Não 

conseguimos, porque temos medo ainda; temos medo da 

reação da família, dos nossos vizinhos, do que poderá 

acarretar em cima de um sobrinho, de um filho, um 

preconceito de que não estamos preparados. Então, só 

aquele que vive sabe a dor que sente e sabe a dor que é 

viver com HIV/Aids. 

No mais, agradeço a esta Comissão, mais uma 
vez. Quero poder contar com os Senhores enquanto aqui 

estiverem. Preocupo-me quando o Doutor Hércules fala 

que vai se aposentar; dá medo. Quem vai nos abraçar? 

Quem vai nos acolher?   

O que queremos, Doutor Hércules, é saúde, 
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saúde, saúde, como o Senhor sempre fala: é saúde. Mas 

saúde de qualidade, saúde que faça jus aos nossos 

impostos; saúde que nos atenda em rede porque moradia 

é saúde; alimentação é saúde; pavimentação pública é 

saúde; esgotamento sanitário é saúde. Tudo se resume 

em saúde. O meio ambiente é saúde. Saúde resume 

tudo. É isso que queremos: queremos viver bem em um 

país digno e que a gente tenha prazer em contribuir com 

o imposto de renda; que a gente tenha prazer em 

contribuir com os nossos impostos e quem dera se 

pudesse reduzir um pouco, mas se for e ainda tiver um 

retorno. A gente não tem retorno. O retorno que a gente 

tem é o que está na mídia: desvio de milhões, bilhões e 

não é partido A, B ou C. Agora saberemos todos os 

partidos envolvidos e não queremos entrar nesse mérito. 

Quero viver em um país que me dê dignidade e 

orgulho de ser brasileiro. Tenho orgulho de viver em 

uma terra linda que tem todas as riquezas, que não tem 

necessidade nenhuma, é autossuficiente e ao mesmo 

tempo tem uns políticos muito comprometidos com o 

nosso país, mas em sua maioria são políticos que só 

olham para o próprio umbigo, que não têm o mínimo de 

comprometimento, de vergonha na cara e estão lá 

ocupando os espaços. Mas isso não é culpa deles. É 

culpa de quem não sabe votar. Então, mais uma vez 

vamos analisar quem são os nossos candidatos para 

vereador, para prefeito neste ano, para deputados no 

próximo mandato, próximo pleito, se não tiver uma 

eleição geral porque já está um burburinho aí, mas que a 

gente analise. Só a gente. O poder de mudança neste 

país está no meu título de eleitor. Sou eu que posso 

mudar a historia do meu país. Não se vendam por cesta 

básica, por dinheiro, por muro ou por casas. Não se 

vendam. Comprem a esperança de um país melhor. Se a 

gente comprar essa esperança de um país melhor, votar 

por convicção e não por benemerências, conseguiremos 

mudar este país. Caso contrário, corrupto não é quem 

está lá em Brasília. Corrupto sou eu que vendo meu 

voto. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Dario, obrigado. 

Quero registrar, com satisfação, a presença de 

Ricardo Ewald, do Hospital Evangélico. Quero também 

agradecer porque está sempre presente nessas lutas o 

nosso amigo Bartolomeu, representante do Ministério 

da Saúde. Naturalmente falará depois. Tem os amigos 

que vieram ver o nosso vice-presidente e nosso amigo 

Deputado Almir Vieira. A Andrea Cristina Lage e 

Alfredo Bispo de Andrade, que vieram aqui visitar o 

nosso querido Deputado Almir Vieira.  

Dario, você falou uma coisa interessante que 

tenho que fazer muita reflexão sobre isso. Não vou 

aposentar tão cedo porque sou muito jovem ainda para 

aposentar. Mas existe um clamor de várias entidades e 

ONGs que têm me procurado e que não sou eu, a nossa 

comissão fez uma referência nessa luta de mostrar a 

realidade que muita gente não vê. 
Teremos na quinta-feira, dia 31 de março, uma 

audiência pública sobre o autismo, às 15h Lançamento 

Estadual do Projeto Clínica Escola para o Autista. É 

isso que muita gente não sabe o que é. Essas ONGs têm 

feito apelo para não ser candidato a prefeito e continuar 

aqui. Isso é uma coisa realmente a ser estudada porque 

temos desenvolvido o mandato com uma direção boa, 

ouvindo todas as entidades, dando espaço para mostrar 

essa realidade. Dia 01 de dezembro é o Dia Mundial da 

Luta Contra a Aids e você tem sido o baluarte e através 

de você que temos mostrado essa realidade aqui, assim 

como dia 31 de maio também é o Dia de Combate ao 

Tabagismo. Estaremos aqui na frente da Assembleia, na 

entrada do shopping fazendo um movimento que 

fazemos todos os anos nesse sentido porque não é 

possível vermos tantas pessoas morrerem de câncer de 

pulmão, de boca, de laringe, de faringe, em virtude do 

tabagismo, do cigarro, do cachimbo, do charuto, etc. É 

uma inversão muito...  

Em 2014, Bartolomeu, lembro-me de que tinha 

esses dados e o Brasil arrecadava de imposto do fumo 

nove bilhões por ano, mas gastava vinte e dois bilhões 

para tratar dessas doenças. Na verdade, é preciso 

que alertemos à população para, primeiro, não fumar. O 

que traz de benefício o cigarro, o fumo para uma 

pessoa? Se alguém provar que traz algum benefício, 

vem falar conosco porque divulgaremos isso. Mas não 

traz, isto é, só traz prejuízo. 

 Antes de ouvir o Bartolomeu Lima, queria que 

você falasse um pouco, Dario Sérgio Rosa Coelho, 

sobre o carimbo porque muita gente não sabe o que é 

isso. Ele explicará o que é o carimbo, que não é o de 

carimbar, aquele que se coloca à mesa, por favor. 

 

O SR. DARIO SÉRGIO ROSA COELHO - 

No início do ano passado o Fantástico levou ao ar uma 

matéria, inclusive dei entrevista à Rede Gazeta, que é 

transmissora da Rede Globo aqui do Estado, falando de 

pessoas que propositalmente tinham relações sexuais 

desprotegidas e, quando não eram desprotegidas, 

furavam o preservativo com agulha, com a intenção de 

infectar outra pessoa. Fui entrevistado. Isto é o clube do 

carimbo: pessoas que, de forma intencional têm relação 

sexual com outra pessoa a fim de infectá-la com o HIV. 

Só que o discurso que tenho é que nós todos e 

todas somos corresponsáveis quando aceitamos ter uma 

relação desprotegida. Todo mundo conhece de HIV. Em 

todos os dezembros e carnavais da vida todo mundo 

ouve falar de Aids e qualquer adolescente de periferia, 

se você chegar para ele e perguntar como se pega Aids, 

vai responder que sexo sem camisinha. 

Quando tenho uma relação sexual desprotegida 

com o meu parceiro, ele está assumindo o risco de que 

pode ser um candidato a se infectar e eu também, se não 

tivesse vírus. É uma questão de corresponsabilidade. 

Doutor Hércules, nem sei como está a situação 

do jovem que foi preso no Norte do estado, se ainda está 

recluso, acusado de ter infectado propositalmente sua 

esposa ou namorada. 

Primeiro, tivemos uma audiência pública aqui, 

Bartolomeu Lima, uma reunião, não é Doutor Hércules? 

Chamamos um representante, o assessor de um juiz, e 

falou que a lei tem um olhar seco, olha na lei. Mas, já é 
hora de o Judiciário também se apropriar da temática 

HIV/Aids porque também temos um enfrentamento à 

criminalização. Não posso ser criminalizado por uma 

coisa que ninguém tem prova se fui eu ou não. Porque, 

uma pessoa que transa comigo sem preservativo, com 
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certeza transa com outros. Aí, precisa ser levada em 

consideração a questão da carga viral, se é CD4. Vamos 

supor, no meu prontuário no Hucam tem todo o meu 

histórico de carga viral CD4 detectado desde 2004. Meu 

CD4 é de mil e cem, melhor do que muitas pessoas que 

não têm HIV. Então, a chance de eu contaminar outra 

pessoa é zero, só que a Justiça não entende isso. E se 

alguém teve uma relação, o preservativo estourou com 

outro e por raiva falar que ele ou ela me infectou, essa 

pessoa, infelizmente, vai para trás das grades e nem 

precisa entrar no mérito de sistema penitenciário do 

estado que, recentemente, foi considerado o melhor do 

Brasil, mas acho que a pessoa que avaliou não está em 

sã consciência.  

Fui visitar um presídio esses dias, porque 

trabalho na Gerência de Direitos Humanos do 

município de Vitória, e pensei que se isso é qualidade, o 

que... Não vejo diferença nenhuma dos contêineres, em 

relação principalmente ao calor de cinquenta graus lá. 

Enfim, não estou aqui para falar do sistema 

penitenciário. De que adianta pegar uma pessoa 

infectada e colocar atrás das grades para que tenha 

depressão e talvez possa até ser morta lá dentro se 

alguém descobrir que é infectada Pois em rebelião, os 

primeiros que morrem são os que têm HIV. 

Precisamos levar esse debate também Doutor 

Hércules e talvez V. Ex.ª se conseguisse marcar alguma 

agenda com o Presidente do Tribunal de Justiça, 

seríamos gratos, para conversar, dialogar com ele, para 

despertar pelo menos o interesse de conhecer sobre a 

temática. Seria muito interessante. Isso é o clube do 

carimbo. 

Mas as pessoas que deram entrevista ao 

Fantástico aparentemente estavam em boa qualidade de 

saúde e fica a incógnita: será que realmente transmitiu? 

O debate tem que ser o seguinte: sexo não pode ser feito 

sem preservativo, e aí não é só por causa do HIV, 

afirmo. Hepatite, sífilis e HPV, que causa câncer de 

colo do útero, câncer de ânus e câncer de pênis. A 

última vez que vi sobre o HPV, a cada semana uma 

pessoa tem o pênis amputado no Santa Rita por causa 

do HPV. Imagina para um homem hétero e pai de 

família, perder o pênis porque teve uma relação 

desprotegida por causa do preservativo? É isso o que eu 

digo, precisamos tirar o estigma do HIV. As pessoas, 

quando pensam no HIV, pensam que agora tem 

tratamento e por isso, Bartolomeu, não tem sido feito o 

uso do preservativo. É por isso, porque só se 

estigmatiza o HIV. Outra questão é porque não 

conseguimos entrar no espaço escolar e nas academias 

para falar de HIV e de sexualidade, como se as pessoas, 

e já falei aqui, não praticassem sexo.  

Precisamos entrar nas escolas, precisamos ter 

esse debate, precisamos avançar no debate e tirar o 

estigma de que a Aids mata, deixando invisível todas as 

outras doenças. Vamos falar de Aids, mas vamos falar 

de hepatite, sífilis, HPV e de HTLV, que são doenças 

sexualmente transmissíveis. Quantas pessoas morrem de 
câncer de útero? Quantas pessoas morrem de câncer de 

ânus? Quantas pessoas morrem de câncer de pênis? 

Tudo isso por causa do HPV. Precisamos desmistificar 

essa questão do HIV. 

 Se eu for fazer sexo e furar o preservativo com 

uma agulha, garanto que tem noventa por cento de 

chance desse preservativo estourar, porque se ele tem 

um fluxo, na hora da fricção, ele estourará. Se estourar, 

o que eu tenho que fazer? PEP. Procura um serviço de 

saúde, qualquer PA de Vitória, Vila Velha e Cariacica, 

ou maternidades, porque qualquer um tem essa 

medicação ou vai te encaminhar para o serviço de 

saúde, e você freará e evitará essa transmissão. 

 Então, não justifica essa questão da 

criminalização do HIV. Inclusive, Senhor Deputado 

Doutor Hércules, o Grupo Pela Vida Niterói, se puder 

anotar, promoverá um debate no Rio de Janeiro e seria 

muito interessante se V.Ex.ª pudesse ir. Será no mês de 

abril, na OAB do Rio de Janeiro, sobre a criminalização 

do HIV/Aids. Provavelmente, irei também contribuir. 

Seria muito interessante se V.Ex.ª pudesse ir e, 

inclusive, tem bolsas. Não sei se para parlamentar tem 

bolsa, mas conseguimos bolsa para ir. 

 Então, o clube do carimbo é isso, mas cai por 

terra quando eu digo das novas tecnologias de 

prevenção. Precisamos avançar: avançar na PEP, 

avançar nessa questão de conhecer que a carga viral é 

CD4, tirar o estigma só de cima do HIV e também saber 

que outras doenças matam, que a hepatite mata. Temos, 

agora, uma medicação que tem noventa e oito por cento 

de chance de cura da hepatite, se não estou enganado, 

que é uma medicação nova que está aí, isso da hepatite 

C, porque a hepatite B tem cura se diagnosticada 

precocemente, pois, tardiamente, não tem. 

 Temos que nos apropriar do que tem disponível 

no mercado. O Brasil precisa aprender muito ainda, e 

avança nesse sentido. Temos um movimento social 

muito comprometido, pois nós temos representações no 

mundo inteiro, temos o comitê de vacinas, na qual tudo 

que é de estudo de vacinas, estamos por dentro.  

Senhor Deputado Doutor Hércules, temos o 

suporte do Departamento de HIV/Aids e hepatites virais 

no que tange passagens e encontros. Isso nós temos. 

Queremos isso, mas também queremos, principalmente, 

o serviço. Se eu não tiver saúde, não adianta. De que 

forma vamos alcançar isso? De forma tripartite. 

Precisamos dialogar e precisamos avançar, porque os 

serviços, hoje, estão desmantelados. Posso afirmar isso 

porque conheço pelo menos o estado do Espírito Santo, 

e estão desmantelados, e tenho notícia do Rio de Janeiro 

também.  

 No Rio de Janeiro, muitas unidades de saúde 

também já estão atendendo pessoas com HIV/Aids. No 

Paraná, não deu muito certo e estão voltando. Temos 

contato com o Brasil inteiro e precisamos pensar em 

estratégias e, talvez, estudar Israel, não porque são 

judeus - pois existe homossexual em Israel, tem parada 

gay em Israel, tem tudo isso lá -, mas porque o índice de 

infecção por HIV é baixíssimo. Então, qual é o segredo? 

Será que é a circuncisão? Existe uma defesa de que a 

circuncisão reduz e muito a questão da transmissão de 

doenças sexualmente transmissíveis. 

 Continuaremos essa luta até quando Deus 
quiser. Fiquei feliz em saber que V.Ex.ª não pensa em 

se aposentar, mas não é por idade, Senhor Deputado 

Doutor Hércules, é porque, às vezes, a pessoa cansa. 

Lutar, lutar e lutar. Às vezes um parlamentar quer muito 

uma coisa, mas não consegue avançar. Isso desestimula. 
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 Estive em um encontro, agora, com o Roberto 

Freire e o senador de Brasília, que me esqueci do nome, 

e estavam falando que pensavam em se aposentar. Mas 

então, conversando entre si, falavam assim: Como é que 

abandonamos o Brasil. Neste momento, a gente precisa 

avançar. E é isso aí, não abandona a gente não, Senhor 

Deputado Doutor Hércules? 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES - PMDB) - Obrigado. Com certeza, não 

vamos te abandonar. Eu peço que você venha sempre e 

em dezembro estaremos também em nossa campanha.  

Registro, com satisfação, a presença do doutor 

Rodrigo Fermo Vidigal Stefenoni, advogado renomado 

do nosso Estado. Obrigado pela presença. 

 Dario, o senhor falou sobre o HPV. Eu sou 

ginecologista e, então, lidao com essa doença. É um 

vírus que invade o colo do útero e se não tratar, acaba 

virando câncer de colo e câncer de útero, que é uma 

doença terrível. A mulher morrer com o câncer de útero 

é um sofrimento, uma coisa terrível e não justifica, no 

mundo em que vivemos, não fazer a prevenção. E a 

melhor prevenção, você já falou aí, naturalmente é o 

preservativo, tanto o masculino quanto o feminino. 

 O senhor falou também sobre sífilis e HIV. Há 

pouco tempo que estamos fazendo. Na última consulta, 

fazíamos geralmente na primeira consulta do pré-natal. 

Ultimamente, o Ministério da Saúde tem dado esse 

suporte, também, para fazer na última consulta ou no 

oitavo mês de gravidez, novamente o VDRL, que é o 

teste para sífilis, e também o teste para HIV. Uma coisa 

muito interessante é quando essa paciente entra na 

maternidade e já tem o exame na mão para ver se tem 

que tomar as providências logo, antes de a criança 

nascer.  

Hoje, existe o cartão de pré-natal, que não 

tínhamos. Eu sou de um tempo que não tinha o cartão 

de pré-natal. Hoje, chego a uma sala de cirurgia ou sala 

de parto, eu peço a uma técnica ou a uma enfermeira: 

Traz-me um pinar. Pinar é um cara, um francês que 

inventou o estetoscópio de pinar, aquele que geralmente 

era de madeira e você bota no ouvido e na barriga da 

paciente e ouve o neném e quantos são os batimentos 

cardíacos. Hoje, todo mundo tem um aparelhinho e isso 

é muito bom, porque você vai controlar melhor o 

batimento cardíaco da criança, do neném intrauterino. 

 Houve outras evoluções. Agora, por exemplo, 

estamos trabalhando com a tabela do lado, ultrassom 

com a circunferência craniana, que não mexíamos com 

isso. Agora, por causa da microcefalia, estamos fazendo 

isso. 

 Então, vivemos estudando e se atualizando. 

Infelizmente, estamos lidando com doenças medievais. 

Sífilis é uma doença medieval. Então, infelizmente, 

estamos lidando com isso outra vez. 

 Agora, esses exames todos aqui: 

citomegalovírus, rubéola, hepatite A, B e C, 

toxoplasmose. E é bom falarmos para quem está em 
casa, também, da importância do exame de urina na 

grávida.  

 Trouxemos a esta Casa, no dia 10 de março, 

que é Dia Mundial do Rim, o doutor Lauro 

Vasconcellos. O doutor Lauro é um estudioso, um 

missionário e mostrou um caso de uma menina que 

nasceu sem os dois rins e está viva, é uma moça, hoje. 

Então, são evoluções que precisamos trabalhar nessa 

direção. 

 A infecção urinária na grávida passa para a 

criança e ela pode ser um doente renal crônico, no 

futuro. Então, são coisas simples que temos de olhar, 

como um exame de fezes, quantos tipos de parasitas. 

Quase não se faz exames de fezes, hoje, não se pede, 

mas é preciso fazer, especialmente na grávida, fazer o 

EAS, cultura e antibiograma. É preciso fazer, continuar 

nesse trabalho. 

 O ultrassom, agora, nem se fala mais, porque é 

imperioso o acompanhamento com ultrassom, 

exatamente por causa da microcefalia. 

 Antes de passar a palavra ao nosso querido 

amigo e Deputado Almir Vieira, pergunto ao 

Bartolomeu ser quer fazer algum pronunciamento sobre 

o assunto. O Bartolomeu, para quem não sabe, é o 

representante do Ministério da Saúde e tem sido um 

orgulho para o Espírito Santo. Qualquer evento que 

fazemos com relação à saúde ele está presente lutando 

por uma saúde pública melhor, apesar das dificuldades 

que também encontra.  

 

 O SR. BARTOLOMEU LIMA - Bom dia, 

Senhores Deputados Doutor Hércules e Almir Vieira; 

bom dia Dario. 

Dario, você fez uma exposição muito boa; 

domina a matéria, conhece bastante e participa do 

movimento social em prol disso. 

Temos algumas dificuldades muito grandes 

porque o Ministério constrói campanhas, atua, e o 

mercado negro pornográfico destrói tudo. Essa 

acessibilidade, principalmente na Rússia, onde ficam 

hospedados esses sites, em segundos deseduca. A 

verdade é essa. 

Precisávamos alertar os nossos jovens para 

isso. Aquilo ali é uma mentira. Aquelas pessoas estão 

desprotegidas, mostrando uma grande mentira, que é 

muito legal fazer... E aquilo ali desconstrói todo um 

processo educativo. E o Carnaval fica parecendo que é o 

dia da exceção. Vai acabar o mundo e aí todo mundo 

pode fazer o que for. E no outro dia, ou nove meses 

depois, uma série de situações acontece. Mas, 

infelizmente, é assim e temos que saber lidar com isso.  

De fato, Senhor Deputado Doutor Hércules, 

também vivemos algumas reações medievais. Além do 

tratamento, a própria reação social medieval com 

relação ao preconceito. Conheci uma das primeiras 

pessoas com Aids. Trinta anos de serviço público, 

Doutor Hércules, e há trinta anos eu vi um rapaz que 

trabalhava do meu lado, tomávamos água, dividíamos 

pão, e isso realmente não passa Aids. Ele faleceu com 

Aids, mas antes teve sífilis. Eu me lembro bem disso. 

Há trinta anos. E continua a mesma coisa, praticamente; 

os mesmos processos de contaminação, a mesma 

situação.  
Só que piorou porque tem uma divulgação na 

TV pública, Doutor Hércules, que é concessão pública, 

dos bailes de Carnaval. E dão aquele flash, mas naquela 

obrigatoriedade. Eles têm tempo para tudo. Para cultos 

religiosos, a madrugada inteira, a vida inteira, mas não 
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vão falar em DST/Aids no culto, não pode. Mas é uma 

realidade que temos que debater, que temos que 

conviver. Se em Israel o índice é menor... Sou judeu; se 

a circuncisão favorece... Árabes também fazem 

circuncisão, que chamamos de blit milá. Isso aí também 

não é uma desculpa para se expor, nem pensar.  

Temos feito os investimentos, têm ocorrido as 

transferências do Fundo Nacional de Saúde para as 

secretarias de estado da saúde, elas podem ser 

conferidas, visualizadas por todos os cidadãos através 

do site do Fundo Nacional de Saúde: 

www.fns.saude.gov.br, em transferências fundo a fundo. 

A população tem, então, acesso a verificar, Dario, 

quanto foi. Eu não sei se você já conhece isso. Mas, não 

importa só transferirmos isso. É importante fazer o que 

o Dario tem colocado. Acompanhar a execução, porque 

muitas vezes você vai ver, foi transferido, mas olha e 

está na conta parado o recurso, não foi utilizado o 

recurso do governo. Tem que ter isso. O Conselho 

Estadual de Saúde também tem que verificar isso, tem 

que ter uma atuação.  

 Você falou uma coisa do presídio e temos que 

lembrar, Doutor Hércules, da questão da saúde 

prisional. Porque nos presídios capixabas é proibido 

entrar preservativo. Não é verdade Dario? Você sabe 

disso, né? Para o Ministério da Saúde a questão é saúde, 

não é questão de segurança pública. Então, tem que se 

discutir isso aí, Doutor Hércules. Por que essa proibição 

da entrada dos preservativos no sistema prisional? 

Como contornamos isso? Isso é uma realidade. É um 

ponto que temos a colocar para a sociedade. Aí você 

fala: Corre-se risco lá dentro? Corre-se muito risco! Não 

só para quem está lá, mas para quem está do lado de 

fora. Essas pessoas têm esposas, namoradas, e 

continuamos um processo, como falei, às vezes se 

comportando de modo medieval.  

 Muito agradecido pela oportunidade. Espero 

estar presente na quinta-feira também. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES - PMDB) - Obrigado, Bartolomeu.  

 Estamos com a nossa querida Senhora 

Deputada Eliana Dadalto, futura prefeita de Linhares. 

 Antes de conceder a palavra ao Senhor 

Deputado Almir Vieira, colocarei em votação algumas 

deliberações, porque faltam cinco minutos e temos que 

deixar o plenário para outra comissão.  

 Senhor Deputado Almir Vieira e Senhora 

Deputada Eliana Dadalto, precisamos deliberar sobre a 

visita, na terça-feira, dia 05 de abril, da Lourdilene dos 

Santos Mozer, que vem fazer uma explanação sobre a 

manutenção de implantes cocleares. A Lourdilene tem 

uma filha, a Talita, que é implantada coclear.  

 Deliberar também sobre uma visita. No dia 12 

de abril, terça-feira, em vez de fazermos a reunião da 

Comissão, irmos ao Hospital Jayme Santos Neves para 

uma visita e olharmos as instalações, o tratamento, 

enfim, o funcionamento do hospital. 
 Outra coisa: deliberar sobre audiência pública, 

no dia 16 de maio, às 10h, sobre ensino técnico e de 

graduação à distância, por solicitação do presidente do 

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, o 

senhor Wilton José Patrício.  

 Deliberar também sobre o cancelamento da 

reunião do dia 31 de maio, para fazermos um 

movimento em frente à Assembleia Legislativa, na 

entrada do Shopping Vitória, como fazemos todos os 

anos, em referência ao Dia de Combate ao Tabagismo.  

 Coloco em votação todas essas deliberações. 

 Como votam os Senhores Deputados?  

 

 O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) - Pela 

aprovação.  

 

 A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - Pela 

aprovação.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Muito obrigado. 

 Concedo a palavra ao Senhor Deputado Almir 

Vieira. 

 

 O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) - Bom dia a 

todos. 

 Cumprimento o Senhor Deputado Doutor 

Hércules, presidente desta Comissão, o doutor Saúde. 

Cumprimento também a Senhora Deputada Eliana 

Dadalto, o Bartolomeu, o Dario, o Alfredo, a Andréia, o 

Ewald, e a minha filha, que também está presente. 

Enfim, cumprimento todos os presentes.  

 Dario, quero somente rebater um ponto que 

você falou, sobre a aposentadoria do Senhor Deputado 

Doutor Hércules. Como você vê, a própria população é 

contra essa aposentadoria, porque sua missão ainda não 

terminou, Senhor Deputado Doutor Hércules. Temos fé 

que V. Ex.ª ainda fará de Vila Velha uma cidade 

modelo neste país. A sua aposentadoria ficará para um 

pouco mais tarde. É o que todos nós esperamos de V. 

Ex.ª.  

  

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Permite um aparte? 

 O povo de Anchieta também está ansioso que 

V. Ex.ª seja o futuro prefeito de Anchieta, assim como 

Linhares, espera a Senhora Deputada Eliana Dadalto. 

 

 O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) - Muito 

obrigado. 

 Mas, Dario, prestei muita atenção às suas 

palavras sobre a questão das eleições. Foi muito bem 

colocado, porque realmente a questão da saúde depende 

das eleições, depende dos gestores. E esses gestores 

somos nós que colocaremos. Então realmente temos que 

conhecer aqueles a quem delegaremos o poder para que 

nos representem. Penso que temos que tirar aquelas 

pessoas que fazem da política seu meio de vida. 

Realmente temos que conhecer aqueles a quem vamos 

delegar o poder para nos representar. Então, muito bem 

colocada a sua visão disso. Só nós podemos mudar este 

país. Só nós que temos esse poder, escolhendo aqueles 

que vão nos representar, e escolhendo bem.  
 Eram essas as palavras que queria deixar, 

Senhora Deputado Doutor Hércules.  

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Concedo a palavra à Senhora 

http://www.fns.saude.gov.br/
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Deputada Eliana Dadalto. 

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - 

Bom-dia. Cheguei agora, infelizmente não deu para 

chegar antes, mas sei da preocupação do nosso 

deputado, presidente desta comissão, em todas as 

questões da saúde, e também do nosso colega Senhor 

Deputado Almir Vieira, que também tem prática 

nessa área. Precisamos fazer com que a saúde 

realmente aconteça em nosso estado, precisamos 

fortalecer todas as áreas da saúde.  

Parabenizo mais uma vez o nosso deputado 

presidente, que está sempre abrindo as portas desta 

Casa de Leis para essa discussão. Muito obrigada. 

Deus abençoe. Que possamos ter nosso estado do 

Espírito Santo cada vez mais cuidado. Que o nosso 

povo seja mais cuidado, porque a saúde é um cuidado 

que precisamos ter para com a população. Muito 

obrigada. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Obrigado, deputados Eliana 

Dadalto e Almir Vieira. Obrigado Bartolomeu, mais 

uma vez. O nosso amigo Dario, esse missionário 

lutador, que tem sua doença controlada, mas está 

lutando para que outros não fiquem doentes, ou que 

também possam se tratar com dignidade. Abraço a 

nossa futura médica, filha do nosso Almir Vieira. Se 

Deus quiser, será uma colega.   

Quero mostrar mais uma vez esse cartaz. 

(Pausa) Convido todos para dia 31, próxima quinta-

feira, às 15h, para este movimento: Lançamento 

Estadual do Projeto Clínica Escola para o Autista. 

Será uma audiência pública no plenário Dirceu 

Cardoso. Quem não sabe o que é autismo tem que ver 

isso. Tem que ver. A presidente dessa ONG fala: Meu 

filho soprou uma vela pela primeira vez no 

aniversário de quatro anos. A primeira vez em que eu 

ganhei um beijo dele sem pedir, ele tinha sete anos. 

Tem gente que não sabe o que é essa doença. 

Algumas tribos na África matam a criança porque a 

criança não obedece. A criança autista não interage 

ao meio. Por isso temos que mostrar que existe 

tratamento para diminuir o sofrimento dessas 

pessoas. É isso o que fazemos. 

Mas também, Deputados Almir Vieira e 

Eliana Dadalto, não podemos conviver com isso. 

Especialmente V. Ex.ª, que o rio Doce passa em 

Linhares. Dê um take aqui, por favor. (Pausa) Não é 

possível conviver com isto: Peixes do rio doce têm 

alto teor de metais. E aqui, também, novamente essa 

matéria do jornal A Gazeta de ontem. (Pausa) E a 

Comissão de Saúde não pode ficar de braços 

cruzados. Temos que cobrar também das autoridades 

envolvidas, especialmente do Ministério Público, 

para tomar providências com relação a isso. 

Agradecendo mais uma vez a todos, à nossa 

equipe, à Comissão de Saúde, ao cinegrafista, a todos 

os servidores. 

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 10h04min. 
 

_____________________________________________ 

 

COMISSÃO DE SAÚDE E 

SANEAMENTO. OITAVA REUNIÃO 

ORDINÁRIA, DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 05 

DE ABRIL DE 2016. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Havendo número legal, 

invocando a proteção de Deus declaro abertos os 

trabalhos desta Comissão. 

Estamos com a presença de Antônia Lourdilene 

dos Santos Mozer, mais conhecida por Lourdilene; e do 

nosso amigo José Carlos Siqueira, de Vila Velha, 

competente jornalista e batalhador pelas pessoas com 

deficiência, meu amigo de muitos anos, a quem vamos 

passar a palavra para discorrer sobre implante coclear, 

assunto da reunião de hoje. 

 

O SR. JOSÉ CARLOS SIQUEIRA - Bom 

dia. Para falar de implante coclear com mais sabedoria é 

preciso algumas análises em âmbito de nossa sociedade 

nos dias atuais para que entendamos como está a 

situação não só do implante coclear, mas também de 

toda a política de gestão da pessoa com deficiência.  

Primeiramente, gostaria de evidenciar que há 

muito tempo, nos últimos trinta anos, as instituições em 

nosso país estão com problemas de gestão e de se 

constituir em uma entidade e uma sociedade organizada. 

O clamor popular, que vem das ruas, que 

começou em 2013, demonstra uma tomada de posição, 

de consciência da população que ainda as autoridades 

competentes deste país não entenderam. E aí, para que 

tivessem nova visão pública do que é fazer gestão 

pública para a população... 

A população quer uma resposta mais efetiva de 

todas as questões e reivindicações que faz aos órgãos 

públicos, em âmbito federal, estadual e municipal. A 

população descobriu que muito mais que cidadã, ela é 

contribuinte e é ela que constrói a riqueza econômica do 

país. 

Em nível de arrecadação de impostos, ela não 

tem o seu retorno em termos de questões de 

atendimento público, tanto na saúde, educação, 

segurança, acessibilidade e todas as questões do nosso 

dia a dia. Essa descoberta da população, de que ela é 

contribuinte, faz com que esbarre nas respostas efetivas 

que afetam a todos, principalmente a pessoa com 

deficiência. 

Nos últimos anos, todas as ações que foram 

respeitadas diante do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, das questões referentes ao atendimento à 

população, foram através de liminares judiciais.  

O novo Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

implantado agora e votado no ano passado, teve seis 

meses para entrar em vigor, começou a efetuar o seu 
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direito de uso a partir de 06 de janeiro, é muito 

avançado. É mais dentro de uma realidade avançada, 

mais do que o anterior. Aí, a comunidade de pessoas 

com deficiência Brasil afora está levantando a seguinte 

pergunta: Se antes havia um desrespeito por parte das 

instituições públicas diante do cumprimento do Estatuto 

da Pessoa com Deficiência, agora que ele é muito mais 

avançado, corre-se o risco de não termos respeitado o 

direito da pessoa com deficiência?  

 Chamo a atenção para dois artigos colocados 

diante do novo estatuto e que antes era uma questão da 

própria gestão econômica para atendimento da política 

pública, no que se refere à Calçada Legal, a 

acessibilidade do piso podotátil - aquele piso colorido 

que tem nas calçadas -, que no estatuto anterior era um 

direito do cidadão, da comunidade, da população, e que 

a execução da obra para a construção do piso podotátil, 

da Calçada Legal, era do proprietário do imóvel. Hoje, 

no novo estatuto, esse é um encargo que passou de 

responsabilidade do proprietário do imóvel para as 

prefeituras. Ora, numa crise econômica que estamos 

vivendo, tirou-se do proprietário e transferiu-se para o 

município a construção da Calçada Legal, vai colocar 

esse orçamento dentro do município e isso vai onerar 

muito e vai ameaçar a execução dessa questão.  

E a questão do implante coclear propriamente 

dito, que é um implante para a pessoa surda, em nível 

de Estado do Espírito Santo... Vou citar um caso de uma 

aluna de Vila Velha, para entenderem o que estou 

falando. Ela tem nove anos e desde os três anos ela tem 

um implante coclear utilizado como forma de auxiliar 

na sua audição. Recentemente, no final do ano passado, 

o aparelho que ela usa deu defeito e não tem 

recuperação. E a mãe dela, preocupada com o ano 

letivo, entrou com o pedido em outubro do ano passado 

para que fosse substituído o aparelho. Fizeram todo um 

processo e esse processo,  até o dia de hoje, até este 

momento, está depositado na mesa da doutora Patrícia, 

em Vila Velha, para que seja autorizada a compra do 

aparelho de implante coclear.  

 Fiz uma visita à doutora Patrícia, que me disse 

que estava sob sigilo de Justiça. Disse a ela que no novo 

Estatuto da Pessoa com Deficiência não tem esse artigo, 

prevalece o artigo que as condições para atendimento à 

pessoa com deficiência tem que ter prioridade diante da 

lei. Há cinco meses está para ser decidido, e a criança 

está com nove anos, está em fase de depressão. Vai à 

aula só para ter presença, não participa das atividades 

escolares. A criança está vivendo sob regime de 

remédio. Acho que é sentenciar essa criança ao 

desespero. A mãe fica o dia inteiro policiando a criança, 

porque ela pode, de uma hora para outra, surtar. Ela 

falou: você está querendo obstaculizar a Justiça? O 
senhor é advogado? Falei que não era advogado, que 

sou jornalista, conselheiro estadual dos direitos da 

pessoa com deficiência, e tinha ido lá só para saber qual 

era o encaminhamento, para tentar entender o processo. 

Ela falou: Então o senhor faz o seguinte: fale com a 
mãe da criança para procurar o defensor público que 

está no processo, porque é ele que tem que dar o 

encaminhamento.  
 Foi comunicado à mãe, que foi à Defensoria 

Pública de Vila Velha, e o defensor estava de férias! É 

uma situação ridícula. Esse é o retrato de todas as 

questões da pessoa com deficiência.  

 Para trazer mais tristeza à vida da pessoa com 

deficiência, mais humilhação, há questão do TFD, 

Tratamento Fora de Domicílio. As pessoas, não só as 

com deficiência, utilizam essa ajuda de custo do Estado 

para fazerem tratamento fora do estado do Espírito 

Santo. Em plena inflação, em plena crise econômica, 

não entendemos esse valor dado à pessoa com 

deficiência e ao seu acompanhante para fazer o 

tratamento fora do domicílio. Passaram a diária de cento 

e cinquenta reais por pessoa para setenta e oito reais. Se 

antes já era difícil a pessoa com deficiência utilizar o 

seu direito de cidadania, hoje fica muito mais difícil. Só 

um doido, uma pessoa insensata, sai do Espírito Santo e 

vai para São Paulo fazer, por exemplo, um tratamento 

de implante coclear, com uma diária que antes era de 

cento e cinquenta e hoje é de setenta e oito reais. Se 

antes a pessoa passava humilhação, tinha que ficar bem 

distante do local onde é feito o tratamento em 

Campinas, tem que pegar ônibus, tem que comer, há 

toda uma estrutura. Se com cento e cinquenta reais era 

difícil e perigoso, agora se torna uma loucura! É uma 

missão quase impossível! E essas coisas se colocam 

diante de um quadro que tratamos como insustentável. 

 No próximo dia 24, os vinte delegados do 

Espírito Santo, eleitos na Conferência Estadual dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência, representarão o 

Estado do Espírito Santo na 4.ª Conferência Nacional 

em Brasília. Estamos um pouco apreensivos, porque os 

delegados que representam o poder público até este 

momento não têm compradas as suas passagens para no 

dia 24 saírem daqui e participarem. Hoje já são 05 de 

abril, e o encontro é dia 24.  

Preocupados com essa situação econômica que 

a própria resolução do Governador Paulo Hartung 

determinou, no artigo 7.º da resolução que trata da 

contenção de despesas, em seu artigo 7.º está bem claro 

que em condições excepcionais as obrigações do 

Estado, tanto econômicas ou financeiras, para bancar as 

políticas públicas no estado têm que ser obrigadas a 

serem assumidas pelo Governo do Estado. Ora, se 

vamos representar o Estado do Espírito Santo em uma 

conferência, e essa conferência, como o próprio nome 

sugere, é uma conferência do que está sendo realizado 

no estado e do que não está, essa situação é tão ridícula 

que nós, do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência, orientamos a organização da 

Secretaria de Assistência Social há três meses de que 

havia uma promoção de passagens aéreas a cinquenta 

reais e que, se já estava prevista a ida dos delegados 

com data marcada, dia de embarque, hospedagem, toda 

a situação de ida e volta, seria de bom grado comprar a 

passagem na promoção para os delegados. E, agora não 

sei qual é o encaminhamento que está sendo dado, 

porque não nos foi comunicado, mas corre-se o risco de 

não ser comprada a passagem aérea e os delegados 

chegarem lá de ônibus. Como será a representação 
desses delegados na conferência? Qual é o ambiente?  

Estou citando todas essas questões para dizer 

do cumprimento das legislações e das gestões para as 

pessoas com deficiência; tanto a nível estadual quanto 

municipal elas não estão sendo cumpridas, a não ser que 
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o sejam por liminares judiciais. Agora, se for seguido 

esse modelo com bastante assiduidade, todas as vezes 

que alguma pessoa se sentir ferida no seu direito, ela só 

ser atendida através de liminares judiciais, para que 

existe então o Estatuto da Pessoa com Deficiência? Para 

quê? Para iludir? E diante dessa conclusão, volto a dizer 

o seguinte com relação à abertura que fiz, de que o 

Brasil vive hoje uma expectativa muito grande a 

respeito das instituições públicas no atendimento a seus 

direitos de cidadão: Se as autoridades não perceberem 

que existe um novo reclame da população e que a 

população está consciente do seu papel, que além de 

cidadão é contribuinte, eles podem perder o controle 

social. Indiferente da decisão no Congresso Nacional a 

respeito do impeachment ou não, a população está 

ordeira e as manifestações que não são contra o 

impeachment, que são a favor do impeachment, não têm 

bandeira partidária, política partidária. E o cidadão 

ficará na rua e na rua permanecerá. Então, a questão do 

respeito às organizações registradas, às entidades 

registradas, tem que ser respeitada, por quê? Porque 

senão o povo buscará os direitos que tem como cidadão 

e contribuinte. 

Uma coisa se destaca em todo esse processo: A 

conivência do Ministério Público, que é o guardião das 

leis, que tudo vê, tudo olha e não toma uma decisão, não 

faz prevalecer o seu direito de guardião da lei. O art. 6.º 

do novo Estatuto da Pessoa com Deficiência tem bem 

claro: Se não houver cumprimento das legislações do 

direito da pessoa com deficiência é para procurar um 

juiz para que... Olha só, o novo estatuto é muito mais 

rigoroso. E a partir do momento que ele é mais rigoroso, 

tem que ser observado como lei. O Juiz tem que 

determinar ao Ministério Público a ação. O outro 

estatuto, que saiu de circulação, dizia só que o 

Ministério Público era o responsável pelo cumprimento 

da lei. Esse novo estatuto é mais rigoroso. Ora, se é 

mais rigoroso e não é cumprido, então é mais 

desmoralizado. Aonde chegaremos? O implante coclear 

é importantíssimo para a pessoa que tem deficiência 

auditiva. E não só o implante coclear, mas todo o 

sistema de atendimento.  

Em Vila Velha temos a Escola Oral e Auditiva 

Professora Alecia Ferreira Couto, uma das primeiras do 

estado do Espírito Santo. A primeira foi a de Vitória. E 

no Governo, acho que de Chiquinho, foi instalada a 

escola Alecia Ferreira Couto. (Pausa) 

Não, o terreno foi dado naquela época. 

O governo Max Mauro construiu uma nova 

sede da escola Alecia Ferreira Couto, que diante do 

quadro das pessoas com deficiência auditiva de Vila 

Velha, atendia. Com o passar do tempo, a Escola Alecia 

Ferreira Couto ficou acanhada, as instalações. 

Por volta de 2010 houve uma manifestação do 

Conselho Municipal pedindo ao governador que estava 

assumindo, Casagrande, que reformasse o prédio da 

escola para que fosse construído, pois a comunidade 

estava necessitando, um centro de referência ao surdo 
da Grande Vitória. 

Era nossa capacidade de perceber que o número 

de pessoas com deficiência auditiva havia aumentado. 

Só em Vila Velha existem cinco mil pessoas com 

deficiência auditiva, que é crônica. Nosso projeto era 

construir um centro de atendimento onde houvesse uma 

complexidade para a pessoa surda, tanto aos seus 

familiares como à comunidade, que queria aprender até 

a linguagem de Libras. A obra foi atendida pelo 

governador e dois anos depois estava concluída, com 

orçamento de seiscentos e oitenta mil reais. A 

comunidade que luta por essas condições melhores da 

pessoa com deficiência auditiva ficou maravilhada. 

Agora só necessitava do corpo docente da escola ser 

aumentado para atender às questões da pessoa com 

deficiência: Laboratório audiovisual, aprendizado de 

Libras para a família... 

Olha o desespero que quem é surdo como, por 

exemplo, uma garota de quinze anos com problema 

ginecológico. Como ela conversará com um médico que 

não sabe Libras? Será que ela levará a mãe? O problema 

se torna tão complexo que até nisso pensamos. Quando 

foi nossa surpresa, começou a ser ventilado pelos 

corredores da escola que a Superintendência da 

Educação do Estado do Espírito Santo, Sedu, estava 

cogitando ocupar a reforma do nosso prédio da escola. 

Sabedores que somos de que aconteceu isso na Escola 

Oral e Auditiva de Vitória, que hoje está quase sendo 

expulsa do local, onde ficou instalada durante anos, por 

uma creche com a qual divide o espaço, que é da escola 

e não da creche, não é municipal. A Secretaria de 

Educação da Prefeitura de Vitória invadiu o local e 

agora está ameaçando expulsar a Escola Oral e Auditiva 

de Vitória. 

Sabedores dessa situação, pois lá está 

acontecendo isso, conversaremos com as autoridades 

competentes para saber o que está acontecendo e 

garantir nosso espaço. Não conseguimos essa situação. 

No dia 31 de dezembro, na virada do ano, a 

Superintendência Estadual... De 31 de dezembro de 

2014 para 2015... 2013, não é? Houve uma invasão, 

como se fosse assim, de Saddam Hussein. O Estado 

Islâmico invadiu a escola, mudou de mala e cuia para lá 

e ficamos sem a nossa situação.  

 No final do mandato, bem no final do mandato 

do Governador Casagrande, diante dessa situação, já 

tínhamos protocolizado várias denúncias, vários 

encaminhamentos, e percebemos que poderíamos 

denunciar numa instância maior, no âmbito de 

cumprimento dos direitos da pessoa com deficiência. 

Colocamos em votação e discussão no conselho de Vila 

Velha e foi votado por dezesseis votos favoráveis e 

apenas um contrário, diante dos documentos que 

tínhamos, que denunciamos a Secretaria Estadual de 

Educação no âmbito da Organização das Nações Unidas 

- ONU. 

 Por que fizemos isso? Primeiro, era uma 

estratégia que utilizamos. Se fizéssemos, depois de 

longa discussão com o Governo de Casagrande e a 

Secretaria da Educação, para retirada da 

superintendência, como estava finalizando o ano e o 

mandato, percebemos o seguinte... No dia 22 de 

dezembro enviamos para a ONU esse documento. Só 
que para chegar uma denúncia efetiva na ONU, tem que 

ser esgotadas todas as instâncias da denúncia, da 

incapacidade do Estado de não atender às 

reivindicações. E percebemos que tínhamos todo o 

protocolo atendido, toda a denúncia montada em termos 
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de documentos e esgotamos aqui no Brasil todas as 

formas. E, estrategicamente, pensamos o seguinte: o 

Governo Paulo Hartung estará assumindo daqui a nove 

dias, era dia 22. Corremos o risco de esperar o novo 

mandato, do novo Governador, para atender e, mais 

uma vez, tentarmos a negociação. Então chegamos à 

seguinte conclusão: não, não deveríamos esperar, 

porque viria com a aquele célebre frase de que ele 

estava assumindo o Governo naqueles dias e teria que 

tomar pé da situação.  

Mais do que isso. Toda essa situação de 

insegurança para a Escola Professora Alecia Ferreira 

Couto, foi colocada com a seguinte conclusão: foi 

gerado pelo segundo mandato do Governador Paulo 

Hartung e pelo seu secretário de Educação Haroldo 

Rocha, que é o atual. 

 Sabedores de tudo isso, do perigo que 

estávamos correndo, levamos à frente nossa proposta e 

estamos aguardando.  

Recentemente, recebemos uma convocação da 

doutora Maria Cristina, promotora da Vara da Educação 

de Vitória, e ela nos convocou para amanhã, para 

fazermos uma reunião com as suas assistentes sociais e 

colocar em dia qual é nossa situação diante das 

reivindicações que fizemos para a criação do Centro de 

Referência do Surdo em Vila Velha. Será amanhã, às 

duas horas da tarde.  

 Não sabemos se é por força do nosso processo 

que tramita na ONU. Não sabemos se é isso. Mas 

indiferente a tudo isso, Doutor Hércules, é muito 

lamentável que as instituições no Espírito Santo tratem 

a pessoa com deficiência diante de um quadro tão 

caótico e, ao mesmo tempo, com leis definidas e 

constitucionalizadas, que é direito pétreo de cada 

cidadão. E a cláusula do estatuto da pessoa com 

deficiência é um direito constitucional que é um adendo 

à Constituição Federal e, portanto, tem que ser 

respeitado.  

É ridículo que tenhamos que fazer nossos 

direitos prevalecerem através de liminares judiciais. 

Isso demonstra a falência do Estado. Recentemente, 

ouvi uma frase na Globo News, de um pensador, que 

disse o seguinte: Pobre o país que precisa de um herói e 

de jurisprudência para fazer valer os seus direitos 

constitucionais. Ele estava se referindo - o herói - ao 

juiz Moro e às liminares que são colocadas diante do 

abuso, da falta de respeito aos direitos do cidadão e, 

propriamente dito, que faz parte desse momento, dos 

direitos da pessoa com deficiência. É lamentável que 

isso aconteça.  

 Os canais de entendimento, acho que não estão 

funcionando também. O nosso ouvidor, ou seja, o 

oráculo, o ouvido dos representantes eleitos está 

precisando de um implante coclear. É redundante, mas é 

verdade. Os direitos da pessoa com deficiência estão 

deficientes e as políticas para as pessoas com 

deficiência também estão deficientes. O nosso sistema 

está deficiente. 
 Para terminar, gostaria de dizer que, 

comparando uma estatística do último senso do IBGE, 

Vila Velha tem uma população de quase quatrocentos 

mil habitantes e tem também uma população de quase 

cem mil pessoas com deficiência. São dados do IBGE, 

não sou eu quem está inventando. Em termos de 

comparação, o que representa?  Não temos uma 

comparação para sabermos qual é o valor de cem mil 

pessoas com deficiência em Vila Velha. Então, vou 

buscar uma imagem que é muito rica: nós temos setenta 

e oito municípios no nosso Estado. Desses setenta e 

oito, apenas dez têm uma população acima de cem mil 

habitantes. Então, em termos de visão, a população de 

pessoas com deficiência em Vila Velha é maior que a 

população de sessenta e oito municípios capixabas. O 

que temos que fazer para fazer prevalecerem os nossos 

direitos, se existem leis que nos regulamentam, temos 

direitos e deveres? A questão do implante coclear dessa 

criança é um exemplo e existem outros exemplos. 

Existem muitas situações que prejudicam a nossa 

população de pessoa com deficiência.  

É interessante observar que em muitos casos 

até extrapolamos do direito constitucional de ser 

conselheiro estadual que é apenas fiscalizatório em 

termos bem definidos. Não temos poder de polícia e, 

muitas vezes, chegamos a uma situação em que a 

realidade tem de ser tomada e você tem que impor 

alguma condição lógica e racional para que a coisa não 

prevaleça. Sei, eu sei, só não extrapolei. 

Mas quando estive com a doutora Patrícia, se 

eu fosse um pouco mais decisivo com  ela, correria o 

risco de ouvir a seguinte frase: Vou mandar te prender. 
Será que quando temos o direito de reivindicar o direito 

que é nosso, é correto ouvirmos essa frase? Chegarmos 

ao limite. Só fui até a fronteira; não extrapolei. Quando 

ela perguntou: o senhor é advogado? Disse que não. 

Então, o que o senhor veio fazer aqui? Disse a ela que 

fui apenas saber como está o processo. Ela perguntou: 

mas é advogado?  Eu falei que não, mas tinha na minha 

bolsa todo o encaminhamento do processo. Tenho o 

encaminhamento e quero uma decisão, está na mesa da 

senhora, a criança está sendo sacrificada. Talvez não 

seja a audiência que temos aqui agora a favorável para 

fazer uma plenária mais positiva. Mas acho que alguma 

medida tem que ser tomada porque a legislação nos 

garante.  

Estamos nesse espaço agora, o Deputado 

Doutor Hércules representando a Comissão de Saúde e 

nós representando a sociedade organizada. Estamos 

conversando democraticamente, mas será que amanhã 

teremos esse espaço para conversar? Preocupo-me 

muito com isso, Doutor Hércules. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Siqueira, muito obrigado pela 

sua fala. Já ouvi isso outras vezes, agora com o Dario, 

Sérgio, que é portador de HIV, a preocupação de não 

termos daqui a algum tempo alguém a quem se dirigir 

nesta Casa de Leis. É uma preocupação que tenho que 

avaliar com muito carinho.  

Ouvindo você agora, que é um antigo amigo de 

Vila Velha e conhece a nossa luta desde o nosso 

primeiro mandato de vereador, e a sua luta também é 
um momento de reflexão.  

No dia 06 de junho completará seis meses o 

Estatuto da Pessoa com Deficiência. Temos que 

realmente brigar mesmo.  

Siqueira, lembro-me de que no dia 25 de 
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fevereiro passado houve uma reunião na Secretaria de 

Saúde com o secretário Ricardo de Oliveira; o doutor 

Cleto, que está no lugar do doutor Dazzi; Lourdilene 

está presente, Siqueira também já falamos, Leila é a 

supervisora da nossa comissão e o doutor Marco 

Antônio, promotor de Viana. Desde essa ocasião ficou 

estabelecido que: o doutor Marco Antônio pergunta ao 

secretário sobre a possibilidade da Sesa voltar com o 

valor da tarifa anterior, a TFD. Em resposta, o secretário 

mostra um levantamento das tarifas em todo o Brasil 

com valores menores. Em contrapartida, o doutor 

Marco Antônio fala que, com todo o respeito, não pode 

ser usado como comparação e que o assunto tem que ser 

apurado e é de necessidade do usuário; lembra que o 

Espírito Santo, mesmo com toda crise, foi o primeiro 

Estado a fornecer repelente para as mulheres grávidas. 

Palavras do doutor Marco Antônio.  

 O Secretário Ricardo de Oliveira se 

compromete a tentar rever a TFD, em especial para os 

deficientes, já que é uma tarifa geral e que por meio do 

fórum organizar usuário para se discutir a qualidade do 

atendimento.  

 Temos feito, Siqueira, a nossa parte aqui; só 

que não temos a caneta para decidir, mas nem por isso 

desanimaremos, mas continuaremos cobrando. Já tinha 

escrito que íamos oficiar ao Ministério Público 

novamente e ao secretário cobrando isso aqui, 

anexando, Leila, uma cópia desse relatório de vinte e 

cinco de fevereiro.  

 Uma coisa por que temos lutado muito durante 

esses nove anos de mandato, Siqueira, é que essa 

cirurgia pode ser feita aqui; pode ser feita aqui e fizeram 

algumas no Vitória Apart Hospital em decorrência de 

um TAC. O Ministério Público fez um acordo com o 

hospital devido a uma dívida e foram feitas várias 

cirurgias e podem ser feitas. Estava bem encaminhado 

em determinado tempo para serem feitas no Hospital 

Infantil de Vila Velha, no Himaba, em parceria com a 

UVV, não é isso, Lourdilene? Mas tem uma série de 

burocracia que estabelece o seguinte: tem que fazer 

primeiro com o hospital universitário, com o hospital-

escola; segundo, com o hospital da rede, hospital 

próprio do Estado; terceiro, com o hospital conveniado; 

quarto, não pôde fazer com a UVV porque se trata de 

uma universidade particular.  

Então, essa burrice da lei prejudica a criança ou 

a pessoa que precisa desse tratamento. Sabemos que - 

você falou muito bem - cada vez mais acontece o 

bullying. Essa aqui sabe como já sofreu e sofre com a 

Talita até hoje que fez há quanto tempo o implante 

coclear em Campinas, não é isso, Lourdilene?  

Esse convite de amanhã, Siqueira, a Wânia está 

presente representando a ilustre Deputada Eliana 

Dadalto e gostaria até de passar esse convite para a 

Wânia para acompanhar pela Comissão de Assistência 

Social cuja presidente é a Deputada Eliana Dadalto que 

a preside tão bem, mas também nos trazer o relatório 

para a Comissão de Saúde.  
Teremos bastante tempo para Lourdilene falar 

também, pois hoje não haverá reunião da Comissão de 

Agricultura.  

Lembro também que o Terceiro Setor ... 

criamos essa Frente aqui e é a primeira vez que a 

Assembleia fala em Terceiro Setor, que são essas 

pessoas, essas ONGs que trabalham de graça para o 

governo de todos os níveis, ou seja, o municipal, o 

estadual e o federal. O Terceiro Setor não tem sido bem 

aceito, não tem sido visto com os  olhos que deveriam 

ter pelos nossos governantes. Daí, a Emescam, a nosso 

pedido, junto com o Vitória Apart Hospital e com o 

Instituto de Cidadania, que funciona lá dentro com sala 

cedida também pelo hospital, fizemos uma parceria com 

a Emescam. O doutor Flávio Kataoka, diretor da 

Emescam, está destinando duas salas para capacitar 

essas ONGs, mesmo porque a Lei n.º 13.019 veio dar 

uma regulamentação melhor para essas entidades e ao 

mesmo tempo veio criar algumas dificuldades. Quais 

seriam essas dificuldades? Dificuldade de se organizar e 

se capacitar para poder receber recurso pelo poder 

público. 

Então, teremos em breve um seminário, 

Siqueira, aqui na Assembleia em que vamos debater 

com mais vigor e com mais vitalidade - vigor, já falei, 

praticamente é sinônimo - essa questão de o poder 

público olhar melhor para o terceiro setor.  

Há pouco falava com o Rafael, que é meu chefe 

de gabinete, sobre a Profis, uma entidade que já esteve 

aqui falando sobre fenda palatina e roubaram até o 

carro. É uma casa, Deputado Hudson Leal, que a 

prefeitura de Vitória destinava para essa entidade para 

receber as pessoas com fenda palatina do Estado inteiro. 

Lábio leporino ou fenda palatina. O que aconteceu? 

Roubaram, desfalcaram, sumiram com o aparelho. Até 

um veículo que era dessa entidade sumiram com o 

veículo e depois continuou chegando multa desse 

veículo. Não é possível que roubar... Não tem sentido. 

A corrupção mata e tenho dito isso. Roubar uma pessoa 

deficiente é muito difícil.  

Na verdade, Siqueira, vamos trabalhar no 

sentido de fazer com que tenhamos dias melhores. O 

Júlio Pompeu deverá assumir a secretaria de Direitos 

Humanos que será criada pelo governador Paulo 

Hartung, e com certeza teremos um canal melhor para 

discutirmos essas questões. 

 Eu gostaria de saber se o Senhor Deputado 

Hudson Leal quer falar antes ou depois da explanação 

da  Lourdilene.  

 

O SR. HUDSON LEAL - (PTN) - Posso falar 

agora? 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Pois não. Concedo a palavra 

ao Senhor Deputado Hudson Leal. 

 

 O SR. HUDSON LEAL - (PTN) - Bom dia, 

Deputado Doutor Hércules, Senhora Lourdilene. Senhor 

José Carlos Siqueira e a todos que nos assistem. 

Você falou algumas  coisas, primeiro da 

questão da judicialização. As secretarias reclamam, 

principalmente a Sesa, da judicializaçao. O orçamento 
mínimo constitucional para a saúde são doze por cento. 

O Espírito Santo aplica 17.7 e quando o secretário vem 

falar aqui para nós, deputados, ele enche que estamos 

ultrapassando o valor. Eu não vejo dessa maneira 

porque a maioria dos estados aplica próximo de doze. 
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Ele aplica quase cinquenta por cento a mais, mas você 

disse uma coisa que eu bato nessa tecla: existe uma má 

gestão crônica da Sesa. Uma má gestão crônica. Quando 

você vê uma passagem a cinquenta reais que não 

compra, tinha que usar os instrumentos rápidos para 

fazer essa compra. Acho que talvez porque seja mais 

caro ir de ônibus e mais cômodo. As pessoas não têm 

vontade de trabalhar e isso é muito triste. Então, quando 

você vem reclamar da judicialização que consome 

quase oito por cento, mas tem que ver aquele paciente 

que está esperando por UTI e ninguém faz nada. É 

necessário sim a justiça; como você não consegue fazer 

a coisa certa é necessário ter interferência do Judiciário, 

sim, a bem do cidadão. Tenho certeza que se fosse para 

comprar alguma coisa cara ou construir, a Sesa correria 

muito rápido porque envolve muito dinheiro. Quando é 

pouco dinheiro eles não têm interesse nenhum. 

Existem excessos nas liminares? Acho que sim, 

mas às vezes é necessário, é necessário. Então, quando 

você fala que as pessoas têm necessidade e entram com 

liminares é a população inteira que entra. Não são só 

vocês.  

O Deputado Doutor Hércules citou aqui alguma 

coisa de repelente para gestante. Eu, em uma das... 

quando ele falou aqui que ultrapassou e a juíza o 

questionou, eu digo que estou ultrapassando minha 

função de deputado. Tenho só que fiscalizar, somos 

limitados, como bem disse o Senhor Deputado 

Doutor Hércules, só fiscalizamos, encaminhamos e 

cobramos. Estou chegando ao limite de minha 

função. Não tenho que investigar; tenho que 

fiscalizar e, às vezes, é necessário investigar. Quem 

tem que investigar é o Ministério Público e tem de 

ser muito mais atuante aqui no Estado do Espírito 

Santo em relação à saúde. Estamos no limite de 

acontecer uma Lava Jato dentro da Sesa. São palavras 

duras, mas são verdadeiras. A Sesa comprou agora 

inseticida, quatro milhões e pouco. Pedi investigação, 

pedi para ver esse processo, estou achando muito 

estranho. Numa pesquisa simples que fiz em uma 

empresa, eles compraram de uma empresa que foi 

aberta há seis meses. Senhor Deputado Doutor 

Hércules, por isso estão me pressionando; mas minha 

função aqui, estou chegando ao limite, como V. Ex.ª 

diz. Só estou pedindo informações, mas eu sou da 

área. 

 Não se pode comprar de urgência. A dengue, 

a zika e o chikungunya já estavam aí há muito tempo, 

não pode caracterizar que saiu no jornal para fazer 

essa barulheira e comprar uma coisa assim na 

urgência, de uma empresa aberta há seis meses. É um 

pouco suspeito, sendo que poderia comprar o produto 

diretamente da fábrica. Foram a uma empresa de 

fundo de quintal e vou dizer o local, Vila Velha, e 

compraram. É muito perigoso isso, Senhor Deputado 

Doutor Hércules.  

O senhor falou do impeachment. Só para citar 

- não é o fórum aqui - os movimentos organizados, 

também concordo com o senhor. Esqueci-me do 

nome da pessoa que foi lá dentro do governo federal, 

na presença da presidenta Dilma Rousseff, e incitou 

claramente a violência - acho que o nome é Aristides, 

se não me engano -, de invadir a Casa dos de... Aí já 

extrapola. Acho que os movimentos são legítimos, 

mas a partir do momento em que uma mobilização de 

um país representa a cor de um partido, tem que ficar 

preocupado, isso é muito preocupante. É igual 

quando via na Alemanha a insígnia do Nazismo; e na 

Coreia as bandeiras vermelhas. Estamos em um 

momento preocupante. Acho que está preocupante. 

 Sou um deputado cri-cri, um pouquinho 

questionador. Quando o senhor fala do terceiro setor, 

sou favorável. A lei que permitiu a criação do 

terceiro setor foi feita no governo Fernando Henrique 

Cardoso. Institucionalizou porque já existia de fato. 

Mas tem que separar o joio do trigo. A primeira 

pessoa que se beneficiou com o terceiro setor foi o 

filho do Lula, o Lulinha. Disso, seguem muitas 

pessoas que se beneficiam, mas a maioria, tenho 

certeza, gasta sua vida pessoal para se dedicar.  

 O nosso governo, todos eles, federal, estadual 

ou municipal, é ineficiente na aplicação de recurso 

público. Dinheiro tem, só resta ser bem aplicado. 

Estamos junto com o Senhor Deputado Doutor 

Hércules na Comissão de Saúde para levar à frente.  

 Um pouquinho mais cri-cri, faço meus 

questionamentos por meio de requerimento da Mesa. 

O secretário tem a obrigação de responder. Falo mais 

uma vez que pedi um requerimento no dia 02 de 

fevereiro, portanto, já se passaram trinta dias. Ele tem 

o dever legal de responder. Eu acho, Senhor 

Deputado  Doutor Hércules, que está desrespeitando 

todos os trinta deputados quando não responde e está 

nos colocando em uma  posição de humilhação ao 

não responder. Tentarei mais uma vez falar, mas 

quando não responde, tem que recorrer à Justiça. 

Olha a que ponto chegamos, um deputado, 

recentemente, esperou seis meses e entrou com um 

processo. Não entrarei com um processo de 

improbidade administrativa, é claro que isso é 

improbidade administrativa. Só quero a resposta. 

Será que terei que entrar com mandado de segurança? 

 Então, o que o senhor está sofrendo, também 

sofremos, desculpe falar dessa maneira, mas sou livre 

para falar e enquanto puder, falarei. Obrigado. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Concedo a palavra à 

Senhora Antônia Lourdilene dos Santos Mozer. 

 

 A SR.ª ANTÔNIA LOURDILENE DOS 

SANTOS MOZER - Bom dia a todos. Muito 

obrigada, Doutor Hércules. Nem tenho mais a conta 

de quantas vezes o senhor abriu as portas desta Casa 

para virmos fazer reclames. 

 Resumirei o que o José Carlos Siqueira falou, 

para ver o que a Casa pode fazer. Tenho um grupo na 

Apasod, em que temos mães do Estado do Espírito 

Santo todo. São mães em que os filhos são usuários 

de implante coclear e todos fazem o mapeamento 

fora do Estado. Tenho recebido muita reclamação, 

pois diminuiu a tarifa para setenta e oito reais a 
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diária. E isso você procura o hotelzinho mais barato 

da cidade e perto da rodoviária, onde tem muitos 

viajantes, então, são lugares realmente perigosos. Com 

essa diminuição, muitas mães desmarcaram o 

mapeamento dos seus filhos porque não estão tendo 

condição financeira para viajar. Isso é muito prejudicial, 

porque o mapeamento tem que ser feito, no início do 

implante, de três em três meses, depois de seis em seis 

meses e, posteriormente, de ano em ano. A criança tem 

que fazer esse mapeamento, que está sendo fora do 

Estado. 

 Muitos têm feito empréstimo e tem pessoas que 

estão reclamando que estão endividadas, porque não 

querem perder o mapeamento, porque sabem o prejuízo 

que isso trará aos seus filhos, e estão fazendo 

empréstimo para poderem viajar. Quando estivemos 

com o doutor Ricardo de Oliveira e com a Fabíola, 

comentamos essa questão do implante coclear e 

cobrei também o seguinte: pedi para saber, por meio 

da sua Comissão, e o senhor prontamente nos 

atendeu, quantos sistemas FM, modulado de 

frequência, tinham sido entregues pela Secretaria de 

Saúde.  

O FM é um sistema que é acoplado - não sei 

se o doutor Hudson Leal conhece o problema - e o 

professor usa o microfone do sistema FM, que tem 

uma parte que é acoplado ao implante coclear da 

criança e a criança recebe o som melhor. A intenção 

seria essa. Só que os profissionais não explicaram 

bem ou não souberam bem fazer a adaptação. Então, 

por meio da Comissão de Saúde, tivemos 

conhecimento, por meio da Secretaria de Saúde, de 

que foram entregues seiscentos e quarenta FM.  

Esse sistema FM custa, aproximadamente, 

oito mil reais. É muito dinheiro. Enquanto eles estão 

tirando os cento e cinquenta e sete reais para 

viajarmos, estão investindo oito mil reais em um 

aparelho modulado de frequência, em que as pessoas, 

os profissionais tanto da educação como da saúde, 

não sabem utilizar. Com isso, as crianças 

simplesmente não usam esse sistema. 

 O Senhor Deputado Doutor Hércules pediu à 

Secretaria de Educação para saber quantos alunos 

estavam, no Estado do Espírito Santo, usando o 

sistema modulado de frequência. O senhor se lembra, 

Senhor Deputado Doutor Hércules? O senhor até 

mandou para o meu e-mail. Até liguei para a menina 

da Sedu, que é minha amiga da educação especial, 

que fez o levantamento e sete alunos do Estado do 

Espírito Santo estão usando o sistema modulado de 

frequência. Cadê os outros? São seiscentos e quarenta 

que foram dados por meio do convênio, fora os das 

liminares que entramos antes. 

 Isso é o que questiono e que acho que tem 

que ser questionado por meio dos deputados. Cadê o 

sistema modulado de frequência? Ele é um aparelho 

muito caro. Se ele tem algum benefício... Minha filha 

usou três anos na marra, porque eu falei: a mamãe 

entrou na justiça, foi muita luta para conseguir isso e 

você vai usar. Ela se recusava a usar o FM. Quando 

foi um belo dia, ela chegou em casa, colocou em 

cima da mesa e disse: eu não vou usar, mamãe. Eu 

falei: Mas por quê? A mamãe faz tudo por você. Ela 

falou: Mamãe, não é verdade que isso é bom para o 

coclear. O professor grita muito alto e vai tudo para 

o meu ouvido. Eu chego em casa todo dia com dor de 

cabeça. A professora não desliga na hora do recreio, 

fica fofocando e eu fico ouvindo tudo.  

Olhem a gravidade. Isso tem que ser apurado, 

pois é sério. Vocês estão rindo, mas isso tem que ser 

apurado. Cadê esse sistema FM? Por que ele está 

dentro da caixinha? Por que não tem pessoas que 

possam orientar? Se é que esse aparelho de fato 

funciona.  

 Liguei para a doutora Carmen Barreira-

Nielsen, Doutor Hércules, que é chefe do setor de 

fonoaudiologia da Hucam e, inclusive, é ela quem 

está formando a equipe de implante coclear, é uma 

pessoa que trabalhou dez anos em Bauru, super 

competente, e falei para ela o que estava acontecendo 

com o sistema FM. E ela falou assim: Minha nossa 

senhora, Lourdilene, pelo amor de Deus, o que você 

está me falando é muito sério. E eu falei: É muito 

sério, mesmo. 

Enquanto estão negando o dinheiro para a 

gente viajar, cento e cinquenta reais para a diária, os 

sistemas FM’s estão sendo doados, por meio do 

Ministério da Saúde, com convênio com a Secretaria 

de Saúde, e as crianças não estão utilizando esses 

aparelhos, segundo dados da própria Sedu. Então, é o 

seguinte, é sério o problema, era isso.  

Finalizando. Com relação à manutenção do 

implante coclear, existem várias crianças no Estado que 

não estão usando o implante coclear porque deu 

problema na parte externa do implante e a Sesa se 

recusa a comprar essa parte externa do implante. 

Então, várias mães me procuraram. Tem uma 

criança em Serra, o Asafe, que têm uns cinco meses que 

não está utilizando e ele chora. O pai ligou para mim e 

falou que entraria com uma liminar pedindo ao juiz para 

retirar os eletrodos, para retirar a cirurgia do menino. Eu 

falei que provavelmente não conseguiria, pois o juiz não 

faria isso, porque seria uma agressão muito grande e, 

para isso, o médico teria que dar um laudo dizendo se 

poderia retirar esses eletrodos e nenhum médico vai ter 

coragem de fazer isso, de fazer uma cirurgia 

superagressiva para retirar esses eletrodos porque o 

Estado não está dando assistência para essas crianças. 

Então, é isso, Senhor Deputado Doutor 

Hércules. O que V.Ex.ª, junto como o Senhor Deputado 

Hudson Leal, podem fazer com relação à manutenção 

do implante e com relação as nossas diárias fora de 

domicílio?  

Muito obrigada a todos e um bom dia. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Lourdilene, eu gostaria de 

sugerir, assim como temos feito algumas reuniões, igual 

a que faremos na terça-feira, no Hospital Dr. Jayme 

Santos Neves, levar a Comissão de Saúde ao hospital 

para andar e visitá-lo, que fizéssemos uma reunião, 

numa terça-feira dessas. Não podemos apreciar hoje, 

mas na outra terça-feira, se Deus quiser, com certeza. 
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Levar a Comissão de Saúde, a Comissão de 

Educação. Falar com a Senhora Deputada Luzia Toledo 

e com a Senhora Deputada Eliana Dadalto, da Comissão 

de Assistência Social. Juntar essas três comissões, 

chamar o Ministério Público e ir ao gabinete do 

secretário.  

Se for difícil para o secretário vir aqui, para nós 

não é difícil ir lá. Vamos todos lá e ver se mobilizamos 

outras pessoas, também, para irmos ao gabinete do 

secretário numa terça-feira de manhã, em dia a ser 

combinado, aprovado pela Comissão, em acordo com o 

secretário. 

Vamos marcar com antecedência e vamos 

tentar levar as três comissões e o Ministério Público ao 

secretário de Educação, para que ele responda. Nós 

temo a resposta aqui, que pedimos no dia 2 de setembro, 

de 2015. O secretário mandou a resposta que o 

Governador mandou como resposta sobre isso, mas 

também ficou só na resposta. Providência, mesmo, o 

secretário não tomou nenhuma. Essa é a nossa 

sugestão. 

Siqueira, temos tempo ainda, se o senhor 

quiser falar alguma coisa, fazer alguma 

complementação, pode fazer, uma vez que a 

Comissão de Agricultura não fará a reunião e, então, 

temos mais algum tempo para falar. 

 

O SR. JOSÉ CARLOS SIQUEIRA - 

Gostaria de fazer duas observações. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Só um minutinho. A 

Wânia, então, leva a sugestão à Senhora Deputada 

Eliana Dadalto, para decidirmos fazer essa reunião 

com o secretário de Educação. 

 

O SR. JOSÉ CARLOS SIQUEIRA - 

Gostaria de fazer duas observações que o senhor me 

aclarou e que não posso deixar passar despercebido. 

A primeira questão é com referência às 

ONG’s. Elas representam a sociedade civil. Os 

conselhos de direitos sociais, segundo a socióloga e 

professora da USP, Maria Gohen, uma escritora de 

vários temas sobre a abordagem, de livros sobre 

sociologia, sobre as organizações ONG’s e dos 

movimentos sociais, ela diz que os conselhos de 

direitos sociais que foram criados a partir da 

Constituição de 1988 representam o mais sólido 

avanço 

da sociedade civil na contribuição da democracia. 

Cada entidade tem seu papel diante da estrutura da 

sociedade. Qual é o papel dos conselhos? É fazer 

uma reflexão das políticas públicas que estão sendo 

executadas pelo Poder Público Federal, Estadual e 

Municipal.  

No Brasil temos cinco mil quinhentos e 

sessenta e cinco municípios, e pela constituição dos 

conselhos sociais cada setor da sociedade tem que ter 

um conselho em seu município. Então, pelo 

raciocínio lógico, temos que ter no Brasil cinco mil 

quinhentos e sessenta e cinco conselhos dos direitos 

da pessoa com deficiência. Essa lei da criação dos 

conselhos surgiu em 2002; temos quatorze anos de 

vigor da lei. Chama a atenção o número de conselhos 

em atividade no Brasil, poi onde deveriam ter cinco 

mil quinhentos e sessenta e cinco conselhos 

espalhados para fazer a reflexão das políticas 

públicas, como estamos aqui fazendo, 

espantosamente só existem quinhentos e setenta e 

dois conselhos municipais no Brasil. De cinco mil 

quinhentos e sessenta e cinco, temos quinhentos e 

setenta e dois.  

 Por que existe isso? Porque a condição da 

estrutura do conselho tem que ser voluntária, da 

sociedade, tem que ter paridade, ou seja, cinquenta 

por cento do Poder Público e cinquenta por cento da 

sociedade civil. E aí começamos a entender porque 

existem tão poucos. Porque diante da realidade, da 

dificuldade que se tem de fazer a gestão dos 

conselhos, de lutar... O conselheiro tem que ter um 

volume de informações e de conhecimento para 

participar das reuniões e em muitas cidades 

brasileiras não tem essa sociedade organizada. 

Mesmo aqui no Espírito Santo, onde a maior parte da 

população vive na cidade, não temos essa 

participação porque isso demanda tempo, demanda 

conhecimento, demanda ler legislações, ler um jornal, 

e a população não tem essa função. Aí, os conselhos 

ficam capengas, ficam meia boca.  

Dos setenta e oito municípios do estado do 

Espírito Santo, só doze estão com os seus conselhos 

em atividade. E aí chegamos à conclusão de que 

começa ficar muito difícil o entendimento por parte 

da sociedade na questão dos direitos da pessoa com 

deficiência. De um lado as liminares para cumprir a 

lei, forçar a lei de um direito que é do cidadão; do 

outro lado fraqueza do movimento organizado por 

parte dos conselhos. E é uma estatística muito 

violenta, que salta aos olhos, a questão da mobilidade 

no Brasil. 

Segundo o IBGE, o Brasil é o país mais 

urbano do mundo. Oitenta e cinco por cento da 

população brasileira mora nas cidades, e as cidades 

brasileiras são o que convivemos no dia a dia, a 

violência urbana. Não falarei nem da violência 

armada. Citarei a mobilidade, a dificuldade que uma 

pessoa com deficiência tem de se locomover de um 

lado para outro na cidade. Falta acesso, e esse acesso 

muitas vezes é negado, principalmente pelo poder 

público, que não tem, nas dependências das sedes das 

suas instituições, acessibilidade para um cadeirante. 

A maior parte não é acessível. Só para citar, na 

Câmara de Vereadores de Vila Velha, se algum 

cadeirante quiser conversar com um vereador, em seu 

gabinete, terá que ser carregado igual a uma criança. 

Aí fica difícil. 

 Enquanto a população brasileira, na década 

de 2000 a 2010, aumentou em vinte e dois por cento, 

a população brasileira de pessoas com deficiência 

cresceu quase cinquenta e dois por cento. A violência 

urbana, onde é lesada a pessoa que é atropelada, a 
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pessoa que usa moto, é muito grande. Cresceu, na 

última década, segundo o censo do IBGE, cinquenta 

e dois por cento, enquanto a população cresceu cerca 

de dezenove.  

 Esses números chegam a ameaçar o número 

de doenças convencionadas como doenças nos leitos 

dos hospitais, que ultimamente têm sido ocupados, 

em sua maioria, pelas pessoas que são atropeladas 

por moto, trânsito, pedestres.  

 Em 2027, segundo a projeção do IBGE, 

sessenta e cinco por cento da população brasileira 

será de pessoas com pelo menos uma deficiência.

 E aí vem a questão do orçamento municipal, 

que o Senhor Deputado Hudson Leal falou.  

 O Roberto da Matta, contratado pelo Detran, 

há pouco tempo escreveu um livro sobre a questão da 

violência urbana no Espírito Santo. Ele ficou 

estarrecido com essa violência urbana. Está 

registrado nas páginas do livro. A produção de 

pessoas com deficiência no Espírito Santo é muito 

grande. E não é só por causa do trânsito. É claro, tem 

arma de fogo, as doenças, uma série de coisas que 

contribuem. Mas a violência urbana por parte da 

mobilidade é muito grande.  

 Se temos crescimento do número de pessoas 

com deficiências, que é gerado pelo trânsito, pelo dia 

a dia na cidade, e se temos um atendimento precário, 

para não dizer meia-boca, da resposta das 

reivindicações da pessoa com deficiência, quando ela 

entra para reivindicar seus direitos e esses direitos só 

são respeitados quando têm a liminar judicial. Não 

podemos ficar calados diante dessa situação. Se nós, 

que estamos trabalhando voluntariamente com os 

conselhos, se não estão nos ouvindo, se o nosso 

conselho é um mau conselho quando você começa a 

entender isso, preocupa-nos a situação da sociedade 

capixaba.  

 Na Grande Vitória, como todos sabem, mora 

a maior parte da população capixaba. Não vi 

nenhuma proposta de prefeitos dos municípios da 

região metropolitana da Grande Vitória, já que é 

contíguo, o limite é apenas imaginário entre Vila 

Velha e Vitória, Vitória e Serra, Vitória e Cariacica; 

Viana está um pouco distante da capital, mas 

pertence à Grande Vitória. Eu não vi, em proposta 

alguma de governo de prefeito, em lugar algum, em 

dia algum uma proposta de unificar as políticas de 

direito da pessoa com deficiência a nível regional da 

Grande Vitória. Por que isso não aconteceu? Porque 

não é o foco. O foco é atender o dia a dia, do 

imaginário que está atendendo; e não atende. Tenho 

grande esperança de que isso possa acontecer um dia.  

Teremos eleições municipais em outubro, e 

gostaria de ver um candidato a prefeito colocando em 

seu programa de governo a regionalização, não só 

dos direitos da pessoa com deficiência, mas do 

transporte coletivo; a questão de um atendimento 

hospitalar metropolitano. Vim morar no Espírito 

Santo; vim de uma megacidade, o Rio de Janeiro. As 

distâncias que se faz de percurso entre um bairro e 

outro na cidade do Rio de Janeiro é quase uma 

viagem que se faz daqui à divisa com Minas Gerais, 

ou daqui à divisa com a Bahia, à divisa com o Rio de 

Janeiro, você anda dentro da cidade do Rio de 

Janeiro. Aqui as coisas são perto.  

O nosso sonho de fazer o Centro de 

Atendimento à Pessoa Surda de Vila Velha não é um 

absurdo. Eliminaria uma série de questões. Como 

agora está começando a se pensar no atendimento da 

pessoa com implante coclear no Espírito Santo, 

percebeu-se que é muito mais barato fazer esse 

tratamento aqui do que mandar para Campinas, e, 

assim, há uma série de doenças para Tratamento Fora 

do Domicílio - TFD, que poderia ser eliminado. A 

questão da pessoa com deficiência, já que o SUS é 

um sistema de atendimento universal, se você for ao 

Crefes agora, neste momento, você vai perceber 

pessoas que moram no sul da Bahia, no sudeste de 

Minas Gerais, no norte do Rio de Janeiro que vem ao 

Crefes para serem atendidas. E aí você pergunta: por 

que vêm? Porque aqui é mais próximo do domicílio. 

Mas, também temos que fazer justiça, o atendimento 

no Crefes de Vila Velha é referência em algumas 

doenças motoras da pessoa com deficiência. Então, a 

pessoa vem aqui por ser referência, e não somos o 

Sarah Kubitschek. O nível de classificação do Crefes 

é ainda o mesmo que o originou. É o nível dois. No 

âmbito de centro de referência de tratamento, de 

atendimento de Crefes pelo Brasil, quando não há um 

hospital Sarah Kubitschek, temos até o nível cinco. 

Por que não podemos aumentar o atendimento e 

melhorar o nível de atendimento do Crefes? O Crefes 

fica no terreno da escola Alecia Ferreira Couto e o 

limite que separa o terreno do Crefes do terreno da 

escola é apenas uma cerca de arame farpado. Não 

poderia cair? Não queremos que o muro de Berlim 

caia, queremos que a cerca do Crefes caia para ter um 

atendimento integrado. Quem vier fazer um 

tratamento auditivo nesse centro que sonhamos um 

dia conquistar deveria ser pleno.  

A Lourdilene já vivenciou situações, e eu 

também. Apesar de a comunidade escolar diminuir a 

cada ano da escola Alecia Ferreira Couto, existem 

mães que saem de Terra Vermelha com o dinheirinho 

contado da passagem de ônibus para trazer seu filho 

na Escola Oral e Auditiva de Vila Velha. Ela leva de 

manhã e como não tem dinheiro para ir para casa e 

depois voltar para buscar a criança, fica no pátio 

esperando o término da aula, conversando com outras 

mães que têm a mesma situação. Pois bem, o 

superintendente ameaçou um dia de chamar a polícia 

porque elas ficavam conversando. Gente, poderíamos 

resolver isso se houvesse uma integração. Enquanto a 

mãe estivesse disponível para esperar o filho a 

família seria atendida com o ensino de Libras. 

Aumentaria muito mais o conhecimento. Essa 

questão da escola Alecia Ferreira Couto é uma 

batalha muito grande da qual não abrimos mão.  

Diante dessa situação, Senhor Deputado 

Doutor Hércules, existem muitas coisas que 
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gostaríamos de contar agora. A vida, a dependência 

que tem a pessoa com deficiência... Muitas famílias 

têm ajuda que o Governo Federal dá à pessoa com 

deficiência e muitas vezes alimenta toda a família. 

Tanto isso é verdade, que o conselho presenciou em 

Vale Encantado uma situação dessa. Há pouco tempo 

fomos chamados pelo Ministério Público de Vila 

Velha para fazer uma visita à família de uma criança 

que estava ausente da escola e tínhamos que 

conversar com a família para que ele fosse à escola 

no horário de aula. Quando chegamos lá vivenciamos 

uma coisa muito violenta. A criança estava na cadeira 

de rodas perto dos irmãos, que estavam brincando 

debaixo de uma árvore no quintal. Apresentamo-nos 

e como já disse o conselho não tem poder de polícia, 

não pode fazer nada a não ser um entendimento, 

saber o que está acontecendo. Conversamos com ela, 

dissemos que a criança tinha que ir à escola, que ela 

estava prejudicando a vida futura da criança de se 

tornar um cidadão com mais conhecimento. Ela disse 

o seguinte: O senhor acha que terei direito de tirar a 

comida? O dinheiro do auxílio que ele recebe é o que 

nos alimenta. Sou uma mulher sem marido e com oito 

filhos. A única fonte de renda é o dinheiro que ele 

recebe. Se eu fizer com que ele vá à escola, terei que 

ter roupa e condições de material escolar para 

comprar. Esse dinheiro será desviado e passaremos 

fome. Pouco tempo depois voltamos e a criança 

estava na escola. Carro apertado é que canta. Não é 

isso?  

 São situações que não entendemos e 

gostaríamos de conversar por horas e horas. Mas o 

tempo aqui também é limitado. Agradecemos esse 

espaço aberto. Antes de terminar, gostaria de falar 

que com o que temos nossa vida poderia ser melhor. 

Falta qualificação dos conselheiros, falta qualificação 

do atendimento do serviço público no entendimento 

do que é a política pública para a pessoa com 

deficiência e tantas outras políticas sociais. 

Avançamos? Avançamos. Mas poderíamos ter 

avançado muito mais com o poder que temos, com a 

qualificação, porque o povo é muito solidário. 

Antes de terminar, citarei uma frase do Dom 

João Batista, que era bispo de Vitória e tem uma 

célebre frase: Só o povo socorre o povo. Diante dessa 

realidade, se Dom João estivesse vivo ainda, estaria 

espantado com a ameaça que está acontecendo a essa 

frase. Acho que nem o povo conseguirá mais ajudar o 

povo porque está todo mundo diante dessa realidade 

que vivemos. Temos que viver uma nova era. Por 

isso, para finalizar, se o povo foi à rua em 2013, o 

povo continua na rua hoje, mesmo não tendo 

movimento. Em cada local, em seu município, em 

seu trabalho, estamos com a seguinte interrogação: O 

que faremos? Qual será a próxima etapa? O 

escândalo está sendo tão grande e está atingindo um 

conceito que o brasileiro percebeu, gostou e 

entendeu: Ele é cidadão e, além de cidadão, é 

contribuinte. Essa somatória de ser contribuinte, de 

ser cidadão e de ter direitos garantidos, acho que 

temos que começar a pensar. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Muito bem, Siqueira. 

Muito obrigado. Nosso papel é fazer os 

encaminhamentos. Não desanimaremos. Lembro 

também, Siqueira, que você nos ajudou a fazer a lei 

orgânica de Vila Velha, que promulguei. Desculpem-

me falar na primeira pessoa, mas era presidente da 

Constituinte.  

Em 1988 foi feita a Constituição Federal. O 

seu art. 29 fala da importância das associações na 

administração pública, ou seja, os conselhos. O 

prefeito que não quer trabalhar com o conselho é um 

imbecil, porque o conselho é que norteia a 

necessidade daquela área, e o prefeito tem que 

trabalhar com o conselho.  

 Promulguei a Lei Orgânica em 05 de abril de 

1990, e nós fizemos essa Lei Orgânica com você, e 

não foi feita dentro do gabinete, você se lembra disso, 

era todo mundo do lado de fora para discutir essas 

questões. Lembro-me ainda, que em Vila Velha 

tinha, até o Estado tem e em quase todos os 

municípios do Brasil, Conselho Tarifário. Isso 

também é uma falta de inteligência, e nós o 

transformamos para Conselho de Transporte, por 

quê? Só se fala em tarifa, só reúne o conselho na hora 

de aumentar o preço da passagem? Não. Temos que 

saber a qualidade do transporte que é oferecido à 

população. Daí eu fazer essa emenda há muitos anos 

em Vila Velha, quando vereador ainda, e transformar 

o Conselho Tarifário em Conselho de Transporte. 

 Ainda falando para nossa querida Lourdilene. 

Você que convidou o senhor José Onofre que é 

presidente da Sociedade Editorial de Pesquisa em 

Educação e Libras. Ele tem uma filha que fez curso 

superior em Libras, passou até fome para formar essa 

filha. Falou sobre isso nesta comissão. E naquela 

ocasião tentamos fazer uma reunião com quase todas 

as comissões da Assembleia. Mandamos ofício. Só a 

Comissão de Assistência Social, da Senhora 

Deputada Eliana Dadalto que encaminhou a Vânia, 

que saiu agora há pouco. As outras comissões, 

infelizmente, não responderam até hoje. 

  

A SR.ª ANTÔNIA LOURDILENE DOS 

SANTOS MOZER- Ele me ligou antes de vir para 

cá e me pediu para cobrar de V. Ex.ª aquele assunto. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Fizemos nossa parte, 

estamos esperando. A Senhora Deputada Eliana fez a 

dela. Estamos aguardando as outras comissões. 

Na verdade estamos falando ao vivo, e as 

pessoas de casa às vezes não entendem bem o que 

estamos falando aqui, nem tem obrigação de 

entender. Quero explicar que implante coclear é um 

aparelho implantado na orelha cirurgicamente, que é 

capaz de estimular diretamente o nervo auditivo para 

fazer a pessoa ouvir. 
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O implante já é usado no mundo há mais de 

trinta anos e não é fase experimental, já é usado com 

eficiência. Mas estamos lutando ainda. Essa aqui é 

uma brava lutadora. A Thalita tem quantos anos? 

 

A SR.ª ANTÔNIA LOURDILENE DOS 

SANTOS MOZER- Tem dezesseis, sete de 

implantada. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Sete anos de implantada. 

Até hoje ela não conseguiu uma atenção melhor do 

Poder Público, mas nem por isso vamos parar de 

lutar. 

Lembro-me ainda de um encontro que 

fizemos aqui. Tive que contratar uma pessoa para 

fazer a linguagem de libras, mas tive que pagar do 

meu bolso, Siqueira, do meu bolso, porque o governo 

não paga, a Assembleia não pode pagar, não sei o 

que...  

Estou lembrando disso, porque é falta 

realmente de atenção de política pública nesse 

sentido. 

Em 2013 ainda, fiz uma indicação ao 

Governo do Estado para conceder passe livre aos 

deficientes auditivos e aos portadores de implante 

coclear e seu acompanhante, por quê? Às vezes a 

pessoa passava a ouvir por causa do implante e 

cortavam o passe livre. Vejam que coisa terrível!  

Em 2015, no ano passado, encaminhei 

requerimento de informação ao secretário de Saúde 

sobre política pública em relação aos deficientes 

auditivos que fizeram cirurgia de implante coclear. 

Em 2015, também, encaminhamos ofício pedindo 

informação ao secretário de Saúde sobre a quantidade 

de frequência modular, que está aqui - FM - que foi 

distribuída desde o inicio de sua vigência.  

Temos lutado muito. Foi muito boa a sua 

participação hoje aqui, Siqueira. Eu te conheço, você 

me conhece de longa data e não vamos desistir dessa 

luta. Então, essa sugestão, para a qual peço a 

aquiescência de vocês, de fazermos uma reunião em 

conjunto no gabinete do secretário de Educação, 

convidando o Ministério Público, convidando a 

Comissão de Assistência Social para discutir essas 

questões todas. Ok? 

 

O SR. JOSÉ CARLOS SIQUEIRA - Só me 

esqueci de um detalhe: a invasão da Escola Alecia 

Ferreira Couto se deu em desrespeito constitucional 

ao regimento do... Me esqueci do nome, mas é uma 

lei que existe, que regulamenta a vida nas escolas. E 

a estrutura organizacional da escola tem um conselho 

que se chama Conselho de Escola, que é composto de 

estudantes, professores, direção. E todas as decisões 

tomadas dentro da escola têm que passar por esse 

conselho. Pois bem, o fogo amigo do Governo do 

Estado atacou, porque a invasão da Escola Alecia 

Ferreira Couto não utilizou nem esse conselho para 

discutir que eles iriam ocupar o espaço, que é de 

direito dos alunos.  

Quando há esse bater de cabeças entre o 

poder público e o atendimento à pessoa com 

deficiência, quem sofre sempre é a família da pessoa 

com deficiência, porque toda a família participa da 

vida de um membro que tenha deficiência. Isso é 

inegável. E, aí, diante da realidade, a família também 

fica deficiente, porque todo mundo gira em torno 

daquilo. São milhares de pessoas prejudicadas, não só 

a pessoa com deficiência. 

E mais: existem outras questões da pessoa 

com deficiência quanto à escolaridade no ensino 

superior. Só cinco por cento da população de pessoas 

com deficiência que entra no primeiro ano do ensino 

básico conseguem atingir o curso técnico ou um 

curso superior. Aqui, no Espírito Santo, o surdo só 

pede fazer literatura, letras e libras. Se o aluno quiser 

ser médico, ele não pode. Advogado? Muito menos. 

Já é definida a vida do surdo quando ele nasce. Aqui, 

no Espírito Santo, é decretado: ele só pode atingir 

letras, libras ou licenciatura. É o que ele pode ser. Ele 

não pode ser advogado, não pode ser engenheiro, não 

pode ser médico, não pode ser professor em outras 

áreas, como geografia. Por quê? Porque não se tem 

conhecimento no Espírito Santo.  

Há poucos dias, conversando com o Jeferson, 

que é um integrante da nossa diretoria, da Apasod, o 

grande sonho dele é ser médico. E ele tem apenas 

dezoito anos, já terminou o ensino médio. E aí, como 

realizará isso? E onde está o direito dele de escolha, 

de arbítrio? 

 Em outros estados já temos essa conquista, 

mas aqui no Espírito Santo não. Para ele, que a 

família não tem uma situação financeira boa, será 

definido o grande sonho: ou será desestimulado a não 

estudar mais ou fazer uma faculdade que não é 

compatível com seu desejo.  

E por que temos uma fábrica de pessoas que 

são letras e libras de alunos de ensino superior, se há 

letras e libras e nessa audiência, por exemplo, não 

tem a disponibilidade de ter um intérprete de libras? 

E se tivesse uma pessoa surda aqui? 

Em várias ocasiões em que participei, na 

UVV, de solenidade, ameaçamos a direção da UVV 

de não ter a atividade porque não tinha interprete de 

libras e tinha surdos no plenário. Na mesma hora 

buscaram. Em dez minutos conseguiram. E assim 

como o senhor pagou do próprio bolso,   também já 

fizemos isso para ter garantia do intérprete de libras 

em uma reunião nossa.  

O voluntariado dessas pessoas são 

profissionais, eles não podem fazer atendimento sem 

remuneração toda hora.  

         A lei federal de licença aos meios de 

comunicação - televisão, rádio -, é de direito na lei e 

obrigatório que todos tenham a leitura de libras na 

imagem da televisão. Isso acontece? Um surdo que 

deu uma notícia na segunda edição, como ele sabe 

daquela notícia? Não sabe nada. A vida é limitada. 

Falamos assim: o surdo é uma pessoa esquisita não 
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é?  Mas tem que ser esquisito, não participa de nada! 

Qual a realidade que tem um surdo na nossa vida 

diária. Ele fica confinado. E então se fala que 

Siqueira está falando um absurdo ao dizer que oitenta 

e oito mil pessoas em Vila Velha tem pelo menos 

uma deficiência. Não vejo isso na rua não.  Em hora 

nenhuma pela Jerônimo Monteiro, pela Champagnat, 

pela Luciano das Neves. Não tem! Sabe por quê? 

Porque eles estão confinados, eles são humilhados. E 

ao longo da história da humanidade, a pessoa com 

deficiência foi desrespeitada em seu direito de vida.  

Enfim, essas duas coisas que gostaria de 

acrescentar em meu depoimento, que é a questão da 

vida dos conselhos, que estão sofrendo também uma 

deficiência, é o Conselho de Deficientes deficiente; e 

a violência urbana, que aumenta assustadoramente.  

Finalizando, gostaria de dizer que custa 

sessenta e cinco mil reais a recuperação de um 

acidentado de moto para o Estado do Espírito Santo. 

Ao passo que um implante coclear, que também fará 

atendimento e que acontece toda hora, um 

motoqueiro caindo na rua, se é atropelado ou 

qualquer coisa que acontecer na rua com referência 

ao motoqueiro, só o tratamento do  motoqueiro custa 

sessenta e cinco mil reais, isso quando ele não morre, 

quando não vem a óbito. Esses sessenta e cinco mil 

reais são tirados de onde? De um cofre só. E o que 

acontece? Diminui a condição do implante coclear, 

do atendimento para o surdo ter melhores condições,  

para a mobilidade de pessoas com deficiência 

temporária e para o obeso. E aí tem outro detalhe que 

também estava me esquecendo, a sociedade brasileira 

está envelhecendo e fazer uma cidade acessível para 

as pessoas com deficiência também é lutar por toda a 

sociedade porque a mobilidade da pessoa reduzida, 

que tem obesidade, que é idosa, há uma série de 

condições aumentando na sociedade que ainda não 

vivenciamos essa situação, aumenta 

assustadoramente toda hora e fazer uma cidade com 

atendimento de mobilidade urbana é fazer uma 

cidade humanitária para toda a população. Obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Muito bem Siqueira, 

fizemos uma hora e cinquenta minutos de reunião da 

nossa comissão, mas ainda é pouco porque as pessoas 

que estão em casa nos assistindo precisam saber que 

realmente o poder público deve muito a vocês e 

vamos fazer nossa parte e vamos brigar e continuar 

lutando.  

Lembro que o Senhor Deputado Almir Vieira 

por motivo de saúde não pôde comparecer e mandou 

nos avisar.  

Siqueira, lembro que já fiz aqui, há muito 

tempo, uma indicação para que a Casa tenha, pelo 

menos, uma sessão ordinária com intérprete de libras 

para poder falar para a população que está assistindo 

em casa, mas não obtive ainda sucesso nessa 

indicação.  

Registro que no sábado passado estive na 

Romaria dos Deficientes e vi poucos políticos 

presentes dando apoio aos deficientes pela manhã. De 

noite estive na Romaria da Família, que antigamente 

era chamada de Romaria dos Homens.    

Quero dar alguns avisos. Na próxima terça-

feira, dia doze, faremos nossa reunião numa visita ao 

hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. No dia 

trinta e um de maio, terça-feira, está longe, mas já 

estamos avisando, faremos um evento na porta do 

Shopping Vitória e da Assembleia Legislativa sobre o 

Dia de Combate ao Tabagista, faremos esse 

movimento também. No dia dezesseis de maio 

estaremos também aqui, será na segunda-feira, no 

auditório Augusto Ruschi realizaremos uma 

audiência pública sobre ensino técnico e de 

graduação à distância, por solicitação do presidente 

do Conselho Regional de Enfermagem do Espírito 

Santo - Coren-ES, senhor Wilton José Patrício. 

Agradecemos a todos.  

Nada mais havendo a tratar, declaro 

encerrada a reunião e convoco os Senhores 

Deputados para a próxima, que será no hospital 

Jayme dos Santos Neves, conforme acabei de 

anunciar. Muito obrigado e bom dia a todos.  

Está encerrada a presente reunião.  

 

Encerra-se a reunião às 10h54min.  
 

___________________________________________ 

 

COMISSÃO DE SAÚDE E 

SANEAMENTO. NONA REUNIÃO 

ORDINÁRIA, DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 19 

DE ABRIL DE 2016. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Invocando a proteção de 

Deus, declaro abertos os trabalhos da Comissão de 

Saúde e Saneamento. 

 Bom-dia a todos! Registro com satisfação, 

mais uma vez prestigiando a nossa reunião, a 

presença do vereador Leandro Thomes, de Domingos 

Martins, cidade maravilhosa. Estivemos em São 

Paulinho do Aracê, na primeira nascente do rio Jucu, 

com o prefeito Carlinhos Borboleta e Eduardo 

Pignaton, o cara que mais entende do rio Jucu no 

estado. É um missionário da luta pelas águas e 

organiza todos os anos a descida do rio Jucu, um 

alerta para a preservação do rio. Geralmente 

descemos em março, porque dia 22 de março é o Dia 

Mundial das Águas, mas este ano não pudemos 

descer, porque o rio está bastante seco. A última 

descida foi de Caçaroca até a Boca da Barra, porque 

não dava mais para descer da ponte do rio Jucu, em 

Viana, como fazíamos todos os anos. Tivemos 

também a presença da promotora Nora Ney, que nos 

acompanhou até o meio do mato, onde está a 

primeira nascente do rio Jucu. 
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Faremos outra vez o percurso do rio Jucu, a 

combinar com Eduardo Pignaton. Depois iremos 

também à Boca da Barra, para ver como a água sai 

limpinha lá de cima e vira um esgoto cá embaixo, na 

Boca da Barra. Muito antes da Boca da Barra já vira 

esgoto, especialmente quando o rio Jucu se encontra 

com o esgoto do Araças, na ponte do rio Jucu, perto 

do Boulevard Shopping.  

Na próxima vez, entrarei em contato com o 

vereador Leandro também. Infelizmente não 

pudemos entrar em contato com S. S.ª. Foi uma falha 

nossa, da Frente Parlamentar em Defesa do Rio Jucu 

e Santa Maria. Por que os dois rios? Porque 

abastecem um milhão e setecentas mil pessoas na 

Grande Vitória. 

 Convido o senhor secretário a proceder à 

leitura da ata da segunda reunião ordinária, realizada 

em 23 de fevereiro de 2016; da terceira reunião 

ordinária em conjunto com a Comissão de 

Cooperativismo, realizada no dia 1.º de março de 

2016; da quarta reunião ordinária, realizada no dia 08 

de março de 2016; da quinta reunião ordinária, 

realizada em 15 de março de 2016; da primeira 

reunião extraordinária, realizada em 04 de fevereiro 

de 2016; da sexta reunião ordinária, realizada em 22 

de março de 2016, e da oitava reunião ordinária, 

realizada em 05 de abril de 2016. 

 

(O senhor secretário procede à leitura das atas) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - A Comissão de Saúde já 

distribuiu aos demais membros cópia de todas essas 

atas, para que fossem lidas. Quando houver quorum, 

simplesmente as colocaremos em votação. Até agora, 

não recebemos nenhuma sugestão de emenda. Então, 

na verdade, não vamos votar as atas ainda por falta de 

quorum.  

 Queremos registrar a presença da Vânia, 

chefe de gabinete da Senhora Deputada Eliana 

Dadalto, suplente da nossa comissão.  

 O Senhor Deputado Almir Vieira está 

adoentado, inclusive internado com um problema na 

perna, e não pode se locomover. Queremos justificar 

- S. Ex.ª fará isso por escrito também - a ausência do 

Senhor Deputado Almir Vieira, que é o nosso vice-

presidente.  

 Senhor Deputado Hudson Leal, quer fazer 

algum comunicado? (Pausa) 

 Pois bem. Falta ler o Expediente, mas temos 

ainda que lembrar a audiência pública sobre ensino 

técnico e de graduação a distância. No dia 31 de 

maio, faremos, na porta do Shopping Vitória, aquele 

movimento que fazemos todo o ano, de combate ao 

tabagismo. 31 de maio é dia de combate ao 

tabagismo. 

Solicito ao senhor secretário, nosso servidor 

Gabriel Fraga, que proceda à leitura do Expediente.  
 

O SR. SECRETÁRIO lê:  

EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  

 

OFÍCIO SESA/GS N.º 150/2016, do Exmo. Senhor 

Secretário de Estado da Saúde, Ricardo de Oliveira, 

em atenção ao oficio CSS n.º 082/2016, em que esta 

Comissão solicita atenção para o caso da Clínica 

Santa Isabel, e encaminha em anexo, manifestação 

emitida pela Subsecretaria de Assistência em Saúde. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Ciente.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

OFÍCIO N.º 045/2016, do Exmo. Senhor Vice-

Presidente da Comissão de Saúde, Deputado Almir 

Vieira, justificando ausência na reunião da Comissão 

do dia 08 de março, por cumprir agenda em Brasília 

com a Senadora Rose de Freitas e o Presidente da 

Comissão de Finanças desta Casa de Leis, Deputado 

Dary Pagung. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Ciente.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

OFÍCIO N.º 40/2016-GABIN, do Chefe de Gabinete 

do Prefeito de Bom Jesus do Norte, Senhor Edmilson 

Carvalho de Araújo, em resposta ao Ofício CSS n.º 

983/2016, encaminhando cópia da Lei Municipal n.º 

002/2016. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Ciente.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

OFÍCIO SEDURB N.º 172/2016, do Exmo. Senhor 

Secretário de Saneamento, Habitação e 

Desenvolvimento Urbano, João Carlos Coser, 

comunicando que o Governo do Estado, por meio da 

Sedurb, celebrou, em 18/02/2016, o convênio n.º 

001/2016 com a Prefeitura de Vila Velha, visando à 

drenagem e à pavimentação do Sítio Batalha, no 

valor de R$ 2.850.896,76 (dois milhões, oitocentos e 

cinquenta mil, oitocentos e noventa e seis reais e 

setenta e seis centavos). 
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Ciente. À Comissão de 

Finanças para as providências.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

OFÍCIO SESA N.º 240/2016, do Exmo. Senhor 

Secretário de Estado da Saúde, Ricardo de Oliveira, 
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em atenção ao Of. CSS n.º 146/2016, em que esta 

Comissão solicita a verificação do caso da Casa de 

Saúde Santa Maria S/A. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Ciente.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

OFÍCIO N.º 055/2016, do Exmo. Vice Presidente da 

Comissão de Saúde, Deputado Almir Vieira, 

justificando ausência na reunião da Comissão do dia 

05 de Abril de 2016, em conformidade com o inciso 

II do art. 305 do Regimento Interno, aprovado pela 

Resolução n.º 2.700, de 15 de Julho de 2009. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Ciente.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

OFÍCIO N.º 40/2016, da Superintendente da Aebes, 

Senhora Sirlene Motta de Carvalho, apresentando o 

resultado da Pesquisa da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar, que classifica as Unidades 

administradas pela Associação Evangélica 

Beneficente Espírito-Santense, Aebes, Hospital 

Evangélico de Vila Velha e Hospital Doutor Jayme 

Santos Neves, entre as seis melhores do País. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Ciente.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

OFÍCIO N.º 012/2016, do Presidente do Consea/ES, 

Senhor Pedro Makumbumdu Kitoko, solicitando uma 

reunião entre os representantes do Fórum de 

Segurança Alimentar e Nutricional do Estado do 

Espírito Santo/Fosan/ES, o Presidente do Consea/ES, 

os Presidentes das Comissões de Agricultura, 

Silvicultura, Aquicultura e Pesca, de Abastecimento e 

de Reforma Agrária; Assistência Social, 

Socioeducação, Segurança Alimentar e Nutricional; 

de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos; de 

Educação, de Proteção ao Meio Ambiente e aos 

Animais; de Saúde e Saneamento e do Ministério 

Público, no dia 20 de abril de 2016, às 14h, na 

Assembleia Legislativa. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Ciente.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

OFÍCIO N.º 1714.0704/2016, do Exmo. Senhor 

Presidente da Amunes, Dalton Perim, encaminhando 

a relação de Municípios que possuem o Conselho 

Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

atuando, em resposta ao Ofício CSS n.º 157/2016. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Ciente.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

OFÍCIO SESA/GS N.º 244/2016, do Exmo. Senhor 

Secretário de Estado da Saúde, Ricardo de Oliveira, 

encaminhando o Ofício Aebes n.º 14/2016 em 

esclarecimento as denúncias proferidas na mídia 

sobre a conduta da Organização Social que gerencia 

o Hospital Estadual Doutor Jayme dos Santos Neves. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Ciente.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

OFÍCIO N.º 145/2016, do Exmo. Deputado Estadual 

Da Vitória, solicitando a realização de Audiência 

Pública para debater sobre o atendimento aos bebês 

com microcefalia no Espírito Santo.  

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Ciente.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

Email do Programa de Educação em Saúde e 

Mobilização Social - GEVS, informando que a 

reunião ordinária da Câmara Técnica do PESMS do 

mês de abril, foi remarcada e será no dia 29/04/2016, 

no Auditório da Imunização na Sesa, sede Beira Mar, 

em Bento Ferreira. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Ciente.  

Continua a leitura do Expediente. 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

OFÍCIO/SESA/GEVS N.º 44/2016, da Gerente de 

Vigilância em Saúde, Senhora Gilsa Aparecida 

Pimenta Rodrigues, em resposta ao Oficio CSS n.º 

155/2016, informando que foi antecipada a vacinação 

contra a gripe H1N1 para o dia 18 de Abril.  

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Ciente.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

Email do Gabinete do Prefeito de Venda Nova do 
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Imigrante, Exmo. Senhor Dalton Perim, em 

resposta ao Ofício CSS n.º 232/2016, informando 

que o município de Venda Nova do Imigrante não 

possui Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência atuando. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Ciente.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  

 

Projeto de Lei n.º 475/2015 - Análise de Mérito  
Autora: Senhora Deputada Luzia Toledo  

Ementa: Institui a Semana Estadual de Prevenção e 

Combate à Microcefalia e dá outras providências.  

 

Projeto de Lei n.º 377/2015 - Análise de Mérito  

Autor: Senhor Deputado Doutor Hércules  

Ementa: Dispõe sobre a fixação de cartaz ou placa 

em revendedoras e concessionárias de veículos 

automotores, informando as isenções concedidas às 

pessoas com deficiência e moléstias graves e dá 

outras providências.  

 

Projeto de Lei n.º 43/2016 - Análise de Mérito  

Autora: Senhora Deputada Luzia Toledo  

Ementa: Institui o dia 05 de fevereiro o Dia Estadual 

da Mamografia.  

 

Projeto de Lei n.º 49/2016 - Análise de Mérito  

Autora: Senhor Deputado Padre Honório  

Ementa: Institui o Dia Estadual de Conscientização 

pelo não desperdício de alimentos.  

 

Projeto de Lei n.º 39/2016 - Análise de Mérito  

Autora: Senhor Deputado Bruno Lamas  

Ementa: Institui o Dia Estadual de Conscientização 

do Autismo.  

 

Projeto de Lei n.º 433/2015 - Análise de mérito 

Autor: Senhor Deputado Bruno Lamas 

Ementa: Dispõe sobre a veiculação de vídeos 

educativos para a conscientização de doação de 

medula óssea nas aberturas de shows que forem 

realizados no estado. 

 

Projeto de Lei n.º 379/2015 - Análise de mérito 

Autor: Senhor Deputado Doutor Hércules 

Ementa: Dispõe sobre a permanência de veterinário 

em local de exibição ou exposição de animais de 

pequeno ou grande porte no âmbito do estado, e dá 

outras providências. 

 

Projeto de Lei n.º 313/2015 - Análise de mérito 

Autor: Senhor Deputado Bruno Lamas 

Ementa: Institui o pagamento de meia-entrada em 

espetáculos teatrais e musicais, exportações de arte, 

exibições cinematográficas e demais manifestações 

culturais e ou esportivas aos doadores de medula. 

 

Projeto de Lei n.º 396/2015 - Análise de mérito 

Autor: Senhor Deputado Amaro Neto 

Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade de as 

agências bancárias disponibilizarem um funcionário 

exclusivo para atendimento aos idosos e aos 

deficientes nos caixas de autoatendimento e dá outras 

providências. 

 

Projeto de Lei n.º 438/2015 - Análise de mérito 

Autor: Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos 

Ementa: Assegura o direito a acompanhante no 

atendimento médico nas redes públicas e privadas de 

saúde no Espírito Santo. 

 

Projeto de Lei n.º 15/2015 - Análise de mérito 

Autor: Senhor Deputado Doutor Rafael Favatto 

Ementa: Dispõe sobre o teor do aviso de que trata o 

art. 19-j da Lei Federal n.º 8.080, de 19 de Setembro 

de 1990. 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS:  
 

Projeto de Lei n.º 463/2015 - Análise de Mérito 

Autor: Senhor Deputado Marcos Bruno 

Ementa: Institui a Semana Estadual de Combate à 

Obesidade e dá outras providências. 

Relator: Senhor Deputado Almir Vieira 

Entrada na Comissão: 30/03/2016 

Prazo do Relator: 12/04/2016 

Prazo da Comissão: 19/04/2016 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS:  
Não houve no período.  

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA:  
Não houve no período. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Como ainda não temos 

quorum, não passaremos à Ordem do Dia.  

Já fizemos alguns avisos.  

Consulto o Senhor Deputado Hudson Leal se 

quer fazer algum comentário.  

 

O SR. HUDSON LEAL - (PTN) - Não, 

Senhor Deputado. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Como já anunciei, 

enviamos cópia das atas a todos os membros da 

Comissão, para serem analisadas e, se tiverem 

alguma emenda, propor em seguida, na próxima 

reunião.  

 Estamos também com a visita já aprovada ao 

Hospital Doutor Jayme dos Santos Neves. Será em 

uma terça-feira, mas está havendo conflito de horário 

com o secretário de Saúde. Ele quer prorrogar o 



Vitória-ES, terça-feira, 10 de maio de 2016 Diário do Poder Legislativo - 187 

horário, mas como Comissão de Saúde começa às 9h, 

começaremos às 9h. Se o secretário não puder 

começar às 9h, sinto muito, mas começaremos às 9h, 

assim que acertarmos a data com ele, que terá que ser 

em uma terça-feira, às 9h, no Hospital Doutor Jayme 

dos Santos Neves. 

 Muito obrigado a todos. 

 Nada mais havendo a tratar, declaro 

encerrada a reunião e convoco os Senhores 

Deputados para a próxima, à hora regimental.  

Está encerrada a reunião. 

 

Encerra-se a reunião às 10h03min. 
 

___________________________________________ 

 

COMISSÃO DE TURISMO E 

DESPORTO. TERCEIRA REUNIÃO 

ORDINÁRIA, DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 21 

DE MARÇO DE 2016. 

 

O SR. PRESIDENTE - (AMARO NETO - 

SD) - Havendo número legal, invocando a proteção 

de Deus declaro abertos os trabalhos da Comissão de 

Turismo.  

Bom dia ao Senhor Deputado Nunes que se 

faz presente nesta comissão, aos servidores desta 

Casa, aos convidados, ao público presente e aos 

telespectadores da TV Ales. 

 Iniciamos a terceira reunião ordinária da 

Comissão de Turismo, da segunda sessão legislativa 

ordinária, no Plenário Judith  Leão Castelo Ribeiro 

desta Casa de Leis.   

Convido a senhora secretária a proceder à 

leitura da ata da décima quarta reunião ordinária, 

realizada no dia 09 de novembro de 2015; da ata da 

décima quinta reunião ordinária, realizada no dia 23 

de novembro de 2015; da ata da primeira reunião 

ordinária, realizada no dia 22 fevereiro de 2016 e da 

ata da segunda reunião ordinária, realizada no dia 07 

de março de 2016. (Pausa) 

  

(A senhora secretária procede à leitura das atas) 

O SR. PRESIDENTE - (AMARO NETO - 

SD) - Em discussão as atas. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados? 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - Pela 

aprovação.  

 

O SR. NUNES - (PT) - Pela aprovação.  

  

O SR. PRESIDENTE - (AMARO NETO - 

SD) - Atas aprovadas como lidas.  

Solicito à Senhora Secretária que proceda à 

leitura do Expediente.  

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 

EXPEDIENTE:   

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  

 

OF. N° 208/2016, do Exmo. Senhor Deputado 

Nunes, justificando sua ausência na Reunião 

Ordinária desta Comissão, no dia 07 de março do 

corrente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (AMARO NETO - 

SD) - Ciente. A secretaria da Comissão para juntar o 

relatório de frequência mensal do parlamentar. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

 

Projeto de Lei Nº 481/2015 - Análise de Mérito 

Autor: Deputado Enivaldo Dos Anjos 

Ementa: “Institui o dia 14 de Dezembro o Dia 

Estadual Fut 7”. 

 

O SR. PRESIDENTE - (AMARO NETO - 

SD) - Designo para relatar o Projeto de Lei n.º 

481/2015 o Senhor Deputado Nunes. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

RELATORES:  

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA:  

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS:  

Não houve no período. 

 

O SR. PRESIDENTE - (AMARO NETO - 

SD) - Muito bem. Na Ordem do Dia, vamos deliberar 

convite ao Senhor Luiz Cláudio Ventura, Treinador e 

Pesquisador do Projeto Paralímpico do Instituto 

Federal do Espírito Santo, para participar desta 

reunião da Comissão, para que possamos falar um 

pouco sobre o esporte paraolímpico não só no 

Espírito Santo como no Brasil. 

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados? 

 

O SR. NUNES - (PT) - Pela aprovação.  

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - Pela 

aprovação.  

 

O SR. PRESIDENTE - (AMARO NETO - 

SD) - Aprovado. Muito bem breve teremos aqui a 
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presença do senhor Luiz Cláudio Ventura para falar 

do esporte paraolímpico no estado e no Brasil. 

Antes do nosso convidado, que é o China, 

para falar daquele empreendimento sensacional que 

temos nas montanhas aqui do nosso Estado que, 

como já falei algumas vezes, é o único resort 

realmente que temos no Espírito Santo. É 

impressionante como sempre falamos de turismo, 

turismo, turismo, mas se não tivermos ações como 

essas, de empresários como o China, que começou 

pouquinho e chegou a fazer um super centro de 

treinamento agora para as delegações não só na Copa 

do Mundo, como nas olimpíadas. Ficamos sempre 

debatendo e falando sobre turismo e não saímos do 

lugar. Precisamos ter participação realmente do 

empresariado e daqui a pouquinho vamos conversar 

com Valdeir Nunes, que é o nosso querido China. 

Ontem, o jornal A Tribuna publicou uma 

pesquisa - se vocês puderem dar um take aqui -, um 

trabalho que foi feito sobre o turismo no nosso 

Estado nesse último ano, da Secretaria de Turismo do 

nosso estado, ao lado do instituto Qualitest, 

mostrando que tivemos um gasto turístico maior, um 

crescimento de 41,2%. O gasto diário médio pulou de 

quarenta e seis reais e oitenta e nove centavos em 

2015 para sessenta e seis reais e vinte centavos em 

2016, apesar de termos um número menor de turistas 

aqui no Espírito Santo. 

 No ano de 2016, na época do verão, tivemos 

um milhão e quinhentos e noventa e dois mil, 

enquanto em 2015 tivemos um milhão e setecentos e 

oitenta e três mil. 

 As entrevistas foram feitas no período de 8 a 

20 de janeiro a mil e quatrocentos entrevistados. 

Queremos parabenizar a Secretaria de Turismo, que 

está tentando fazer um levantamento, em um 

primeiro momento fazendo um levantamento do que 

pode ser feito para alavancar o turismo no nosso 

estado.  

Essa pesquisa dá para, em um primeiro 

momento, dar um norte para o José Sales Filho e a 

Simone Carvalho Trancoso Modolo fazerem um bom 

trabalho na Secretaria de Turismo, nos próximos 

anos. Não me canso de falar que o turismo passa 

também pelo poder municipal, se ficarmos só 

esperando o Governo do Estado, não sairemos do 

lugar. 

 Nessa mesma reportagem, o coordenador da 

Faculdade Pio XII, que também é economista, o 

Marcelo Loyola Fraga, disse que o Espírito Santo 

ainda não é visto como potencial turístico, porque 

falta engajamento do poder público e dos políticos. 

 Acredito que engajamento dos políticos 

existe, prova disso é a Senhora Deputada Luzia 

Toledo. É impressionante como S. Ex.ª trabalha 

quanto ao turismo no nosso estado, há muito tempo. 

 Estamos chegando a esta comissão, 

buscamos alavancar os potenciais turísticos e trazer 

pessoas para cá que conheçam dos problemas e, ainda 

por cima, tentam investir de uma forma ou de outra 

para que, quando tivermos uma política de turismo 

não só nos municípios, mas também no estado do 

Espírito Santo, possam também colher seus frutos. Já 

colhem, como é o caso do Valdeir Nunes. 

 Vamos conversar com o Valdeir agora, que é 

diretor-presidente do Hotel Fazenda Parque do China 

e falará sobre o complexo hoteleiro de lazer e esse 

empreendimento que tem na região de montanhas do 

nosso estado. 

 China, bom dia e obrigado pela sua 

participação aqui na nossa comissão. Parabéns por 

tudo que já investiu, você saiu da área do comércio e 

investiu por demais. Começou pequeno, mas vemos 

que, com o passar do tempo, Deus está compensando 

você com os investimentos que tem feito no seu 

empreendimento. Obrigado pela sua participação. 

 

 O SR. VALDEIR NUNES - Bom dia a 

todos, ao deputado Amaro Neto, a minha querida 

Luzia Toledo, ao deputado Nunes e a todos os nossos 

ouvintes. 

 Para mim, foi um grande privilégio receber o 

convite para vir falar de turismo, porque gosto de 

falar de turismo. Digo, estando ao lado da Luzia 

Toledo, que gosta de turismo, que também gosto 

disso, por isso estou nesse negócio e estou aqui à 

disposição de vocês para responder o que me 

indagarem. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (AMARO NETO - 

SD) - Como foi seu pensamento, China, de largar 

tudo, seu trabalho aqui - pois era uma pessoa 

conhecida na questão de máquinas e equipamentos -, 

ir para a região de montanha e, do nada, fazer um 

empreendimento hoteleiro, que chama a atenção não 

só de nós, na Grande Vitória, ou no Norte do Estado, 

como também de boa parte da região Sudeste? 

 

 O SR. VALDEIR NUNES - Isso aconteceu. 

Tinha um projeto de vida de ficar no comércio até 

quarenta e cinco anos. Muitas vezes as pessoas têm 

isso, põem algo na cabeça e eu tinha isso comigo que 

queria ficar. Apesar de ter um bom negócio, meu 

comércio era bom, mas botei na cabeça que 

trabalharia no comércio até os quarenta e cinco anos. 

 Realmente, quando chegou um pouco antes, 

já estava no negócio. Sou da roça, fui criado na roça e 

tinha alguns sítios. Quando comprei o sítio na região, 

comecei a investir e gostei do negócio, porque gosto 

de gente. 

 Tenho dito sempre que, para gostar de 

turismo, tem que gostar de gente. E gosto de gente, 

por isso cheguei a esse negócio e comecei. Tenho 

dito que nosso projeto não é um projeto acabado, não 

foi inaugurado um dia, é um projeto em 

desenvolvimento. Esse é o grande diferencial. 

 Tenho dito nas minhas últimas palavras que, 

normalmente, quando você começa um projeto 

turístico, você começa e termina ele, você dá ele 

como inaugurado. Começamos nosso projeto em 
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1998. Entre 1998 e 2001, tivemos uma publicidade 

muito grande e uma visita muito grande de pessoas 

lá. Essas pessoas não voltaram lá e pensam ainda que 

temos o Parque do China, que era um pesque-pague, 

um teleférico e um parque aquático. Mas não é isso 

que temos; nós mudamos. Tenho dito às pessoas que 

elas precisam voltar porque hoje não temos mais o 

Parque do China, hoje temos o Hotel Fazenda China 

Parque, que é um dos maiores hotéis do Brasil, 

pertinho de nós, e há muitos capixabas que ainda não 

conhecem o Hotel Fazenda China Parque. Esse é um 

pequeno relato para que possam saber por que entrei 

nesse negócio. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (AMARO NETO - 

SD) - Quando você fala isso, do seu cliente não voltar 

a partir de 2001, vemos essa mutação. Você começou 

a mudar bastante nesses últimos anos. Você começou 

a preparar o seu complexo hoteleiro para além da 

questão que você já tinha de lotes para que as pessoas 

pudessem fazer os seus chalés, o condomínio anexo 

ao hotel. Você investiu por demais para que pudesse 

receber delegações não só na Copa do Mundo, como 

também nas Olimpíadas. Por que partiu desse 

pensamento seu e por que esse investimento? Qual 

foi a ordem, o valor desse investimento? 

 

 O SR. VALDEIR NUNES - Investir no 

futebol... O futebol, você pode abrir hoje os jornais e 

você tem, sempre, no mínimo, no Espírito Santo, 

cinco ou seis páginas nos jornais dedicadas ao 

futebol. 

No Espírito Santo tínhamos o Caderno de 

Turismo, mas ele acabou, para você ver como é o 

negócio. Já no futebol não, o futebol sempre está em 

evidência. Mesmo o Espírito Santo sendo um estado 

fraco no futebol, nosso futebol realmente é fraco, mas 

ele tem a sua divulgação mesmo dentro do Espírito 

Santo. 

 Quando se falou em Copa do Mundo, pensei 

que poderíamos dar uma alavancada no nosso 

negócio. Fui o único capixaba que acreditou nesse 

negócio, eu e Marcos Vicente, os dois malucos no 

Espírito Santo que acreditaram. Quando eu falava 

que ia preparar um... Diziam que eu era doido de 

fazer um negócio desses, mas eu dizia que faria. Foi 

quando dei entrada, no Bandes, em um financiamento 

visando a Copa do Mundo. Isso em 2011. O nosso 

projeto foi aprovado e nós transformamos o nosso 

ambiente. Recebemos cerca de seis ou sete 

delegações do mundo lá. Como ficou certo que 

Camarões, depois, no final, iria para lá, mas devido a 

nossa BR-262, que atravanca o turismo nas 

montanhas, não tivemos a oportunidade de receber 

Camarões.  

 Não fiquei triste com isso; foi bom demais. 

Tem problema não. O nosso projeto é o projeto de 

divulgação. Nós somos divulgados no mundo todo. 

Para vocês terem uma ideia, nós entramos na revista 

da Fifa no mundo todo, no Brasil todo. Hoje, nossas 

montanhas, devido ao nosso empreendimento, 

acabaram sendo conhecidas. Temos, hoje, a Ana 

Maria Braga e outros que vieram. Portanto, tem um 

ponto nosso nesse negócio, porque a Copa foi antes. 

Então, o Espírito Santo passou a ser mais conhecido, 

as montanhas capixabas passaram a ser mais 

conhecidas após a Copa. Após os dois malucos, 

Marcos Vicente e Valdeir, que acreditaram nesse 

negócio. 

 As pessoas diziam que jamais uma equipe, 

uma seleção viria ao Espírito Santo, e nós falamos 

que viria sim. Recebemos duas, só não recebemos 

três porque não tivemos apoio, na época, da 

Secretaria de Esportes. A Secretaria de Esportes 

jamais apoiou as delegações que vieram ao Espírito 

Santo. Problema político entre, na época, o secretário 

e o próprio Marcos Vicente. Isso foi muito claro na 

época, porque eles não apoiaram, então, trabalhavam 

em divergência. Enquanto um falava da Copa do 

Mundo, o outro já estava quatro anos na frente 

falando de Olimpíadas. Completamente diferente, 

mas, mesmo assim, tivemos a vitória de trazermos 

para o Espírito Santo duas boas seleções.  

O Espírito Santo ficou divulgado e viram que 

temos potencialidades. E o turismo do Espírito Santo, 

querendo ou não, tem dado uma pequena melhora 

nesses últimos anos, podemos dizer. 

 O senhor perguntou sobre investimentos. O 

investimento que fizemos nesses últimos três anos foi 

de doze milhões de reais. Nós tivemos um aporte de 

quatro milhões de reais do Bandes e oito milhões de 

reais de recursos próprios. Sou o único empreendedor 

na Montanha que aquilo que arrecada, investe no 

negócio. 

 Hoje temos um dos maiores condomínios na 

Montanha, porque não tiramos de lá, nós colocamos 

lá. Eu poderia morar fora, em Miami, como muitos 

estão morando. Arrecada o dinheiro aqui e vai para 

fora daqui... Não, aquilo que arrecadamos, investimos 

no nosso negócio. 

 Se hoje temos um projeto que surpreende... 

As pessoas que vão lá, hoje, no nosso projeto, ficam 

surpresas, por quê? Aquilo que nós arrecadamos, 

investimos lá. O Nunes esteve lá e viu o que fizemos 

para receber o Botafogo lá. Não é só chegar e dizer: 

Vou receber o time... Não, você tem que preparar a 

sua casa. 

Temos algumas imagens e vocês poderão 

observá-las para ver o que fizemos para receber o 

Botafogo. Segundo eles, não são palavras nossa, são 

palavras deles, pessoas que viajam o mundo. E a 

imprensa divulgou isso. 

 O Lopes, mesmo, disse o seguinte: Nós 

nunca fomos recebidos em lugar nenhum deste 

mundo como fomos recebidos aqui. Não pelo luxo, 

mas pelo carinho. As pessoas gostam de carinho. Não 

é só o luxo que encanta, mas o carinho encanta, o 

tratamento, entendeu? E nós procuramos atender da 

melhor maneira possível. Turismo chama-se 

atendimento, e é isso que temos feito. 
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 O SR. PRESIDENTE - (AMARO NETO - 

SD) - Prova desta questão que você falou do esporte, 

do futebol, não só o encantamento do Antônio Lopes 

que, para quem não sabe, é diretor de futebol do 

Botafogo e teve em Copa do Mundo com o Luiz 

Felipe Scolari, na Copa do Mundo de 2002, da Coreia 

e Japão. Tem aquele lance, não é China, a partir do 

momento que você investiu para receber delegações 

de futebol e teve a presença do Botafogo, acaba 

virando também uma opção frente a outros centros de 

treinamento, como: Teresópolis, Atibaia. Acaba 

entrando no circuito para que times de São Paulo, 

Minas e Bahia, possam também frequentar o seu 

centro de treinamento.  

Deputado Nunes e Deputada Luzia Toledo. 

 

O SR. NUNES - (PT) - Primeiro... 

 

O SR. PRESIDENTE - (AMARO NETO - 

SD) - Primeiro, é claro, é a Luzia Toledo. O senhor 

vai querer falar na frente?  

 

O SR. NUNES - (PT) - Eu acho que... Bom, 

se a Deputada Luzia Toledo me conceder. 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - 

Concedo, claro. 

 

O SR. NUNES - (PT) - É rapidinho. A Luzia 

Toledo é o tipo de pessoa que consegue controlar 

todo mundo aqui. Eu e o Amaro, meu amigo... 

 

O SR. PRESIDENTE - (AMARO NETO - 

SD) - Com esse jeitinho dela, não é, não? 

 

O SR. NUNES - (PT) - Esse jeitinho dela é 

fera. 

Eu só queria, primeiro, parabenizar o nosso 

presidente por ter acertado quando convidou o nosso 

amigo para estar aqui conversando um pouquinho 

sobre esse empreendimento que enche os olhos de 

todos nós capixabas. É um empreendimento que não 

deixa a desejar, em lugar nenhum, não só em nosso 

país, mas no mundo. 

Esse Parque do China, agora China Parque, 

depois eu queria que você pudesse falar um 

pouquinho qual é a diferença, por que essa mudança? 

Nós temos uma compreensão que quando é Parque 

do China, parece que é só do China. Não, mas depois 

eu acho que seria legal você falar isso, porque muita 

gente pergunta, por que essa mudança? Qual a 

estratégia usada para fazer essa alteração? Em vez de 

ser Parque do China, ser China Parque. 

Mas, enfim, é um dos mais comentados em 

nosso país, esse empreendimento. Então, penso que 

foi muito acertado, presidente, quando o senhor 

convidou o nosso amigo Valdeir para vir aqui e 

conversar um pouco com a gente e falar dessa beleza 

que temos no estado para todos nossos capixabas. 

E dizer que essa questão, quando abriu isso 

para essa possibilidade, para a questão do marketing 

com relação ao futebol, não tenho dúvidas, o Espírito 

Santo já passou da hora de ter, de fato, pessoas como 

você para investir nesse turismo ligado ao esporte. 

Temos sempre falado que é um absurdo termos, no 

Espírito Santo, bons jogadores de futebol, bons 

atletas, não só no futebol, mas também em outras 

modalidades, e não explorar isso para fora. Então, 

iniciativas como a sua, sem sombra de dúvida, para 

nós é motivo de muito orgulho.  

Era basicamente isso que queríamos 

conversar. Peço ao Valdeir para falar um pouquinho 

da diferença entre uma coisa e outra para o povo 

capixaba saber qual é a diferença de fato. Obrigado.  

 

 O SR. VALDEIR NUNES - É estratégia de 

marketing. Por quê? De alguma maneira nós erramos 

dentro do marketing quando mudamos o segmento de 

ferramentas, que era meu negócio - China Tem 

Máquinas e Ferramentas -, para colocar um 

empreendimento hoteleiro e utilizar o mesmo nome. 

Nós éramos muito fortes em ferramentas. O que se 

entende? Que você tem que matar uma marca forte 

para depois começar outra. Tive uma dificuldade 

muito grande no início. Agora não mais, com a mídia 

que aconteceu nos últimos dois anos já mudou, mas 

muitas pessoas me perguntavam, eu já com o hotel 

com oitenta suítes: vem cá, lá tem lugar de dormir? 

Se o nosso negócio é o hotel. Mas, estava envolvida a 

palavra parque, e parque com dono, Parque do China. 

Mas eu não sou dono de nada; tomo conta. Nós temos 

esse sentido. Eu tomo conta. Foi então que chegou o 

ponto. Cheguei a pensar em mudar a marca, mas já 

tinha investido muito nesse negócio, e não ira mudar. 

A marca está no meu sangue, então, não vou mudar. 

Foi quando chegamos à conclusão que deveríamos 

colocar Hotel Fazenda China Park.  

Acho que foi um nome muito bem acertado e temos 

trabalhado nele, hoje, a nível nacional, como vocês 

sabem, com todas as operadoras.  

Quem faz turismo no Brasil são as 

operadoras. Não adianta chegar em São Paulo, 

colocar propaganda em televisão e etc., que não vai 

valer nada. Se você não investir nas agências de 

turismo que estão fora daqui, porque são eles que 

vendem. Quem está no balcão é que ouve: Onde eu 

posso ir? Vai para o Espírito Santo. Mas, com a 

oferta que tem hoje no nordeste, nas serras gaúchas, 

sendo muito bem comissionados os agentes, lá o 

roteiro está pronto, é muito difícil trazer pessoas para 

o Espírito Santo. Nós chegamos atrasados. Em 1988, 

Guarapari recebia muitas pessoas. Eu não estava no 

negócio ainda, mas fui informado que Guarapari 

tinha uma boa fatia do mercado a nível nacional. O 

turismo cresceu no Brasil, mas no Espírito Santo não 

cresceu. Nem sei se ele aumentou, mas estagnou 

naquela época. Com isso as serras gaúchas cresceram 

e hoje é um mercado consolidado, e é muito difícil 

você lutar com um mercado consolidado. Você chega 

perto de alguém: Ah, eu tenho um produto! Mas, no 
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Espírito Santo eu não conheço. Eu vou para um lugar 

que eu conheço. É muito difícil.  

Por isso que esse trabalho que estou fazendo 

de divulgação, hoje, trazendo o Botafogo para o 

Espírito Santo, para ficar no nosso hotel, foi um 

negócio extraordinário. Primeiro, para mostrar que 

você tem capacidade de receber. Se eu consigo 

receber uma delegação, uma equipe como a do 

Botafogo, pessoas exigentes, você tem condições de 

receber qualquer outra equipe e receber qualquer 

família. Nós trabalhamos com famílias. Para vocês 

terem ideia, as montanhas trabalham com a 

sazonalidade muito grande. A deputada Luzia Toledo 

sabe disso, ela tem visitado lá, o sofrimento nosso é 

durante a semana. Nos finais de semana temos de 

noventa a cem por cento de ocupação nos hotéis. 

Mas, para minha surpresa, hoje, deputa Luzia Toledo, 

estamos com cento e vinte pessoas hospedadas. Não é 

grupo, são famílias. E não é período de férias. Por 

quê? Hoje, a nossa propaganda é: China Parque, 

férias o ano todo. Porque as pessoas trabalham com 

férias no mês de janeiro e julho, mas se esqueceram 

de que é uma fatia do mercado que tira férias em 

janeiro e julho. Não é isso? Outro grande contingente 

de pessoas tira férias durante o ano e estamos 

pegando isso aí. Estamos trabalhando férias o ano 

todo.  

Para minha surpresa temos conseguido 

colocar durante a semana cerca de sessenta a oitenta 

pessoas. Não estou dizendo grupos. O que é 

diferente. Reuniões corporativas. São famílias e do 

Brasil todo. Tenho estado muito feliz com o 

progresso do nosso projeto.  

 

O SR. NUNES - (PT) - Obrigado.  

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - 

Cumprimento o nosso presidente, Senhor Deputado 

Amaro Neto, que vem fazendo um belo mandato, 

grande companheiro, grande colega; o Senhor 

Deputado Nunes. Quando olhei para o rosto dele vi 

que está meio cansadinho, por este final de semana... 

mas também vi no Whatsapp que aprontou todas. 

Aprontou no sentido de trabalhar, gente. Calma! 

Trabalhou muito. 

 

O SR. NUNES - (PT) - Neste final de 

semana estava com os meus filhos, e nos esbaldamos 

um pouquinho.  

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - Pois 

é. Mas fez outras coisas também. 

Cumprimento os técnicos da comissão e 

todos os presentes. É uma alegria, Senhor Presidente, 

começar o dia com um concorrente seu. V. Ex.ª 

trouxe o China, o Valdeir, mas tem que ter cuidado, 

porque é um concorrente seu.  

Há vinte e quatro anos Valdeir, um 

rapazinho, recebia no aeroporto de Vitória o nosso 

pastor Oliveira de Araújo. Era ele que entrevistava, 

falava e anunciava, em uma alegria imensa. Ontem vi 

esse filme, e por coincidência, vi que era ele que viria 

hoje. Tínhamos aprovado, mas não sabia que era 

exatamente ele. Mas ontem à noite o Renato me ligou 

dizendo que era ele que viria hoje como convidado, e 

fiquei muito feliz, porque esse sucesso todo do 

Valdeir veio porque ele é um homem de Deus.  

 

O SR. VALDEIR NUNES - Amém. 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - Ele é 

um homem de Deus. Se vocês o vissem ontem na 

Primeira Igreja Batista apresentando, aquele 

rapazinho, o pastor Oliveira chegando ao Espírito 

Santo, optou pelo Espírito Santo, há vinte e quatro 

anos. Ontem comemoramos na Primeira Igreja 

Batista, e foi um momento extremamente rico, um 

momento cristão. Todas as religiões poderiam estar 

ali ontem. Foi um momento muito rico, porque a 

contribuição do pastor Oliveira é inestimável, não 

tem tamanho, é uma coisa mesmo de Deus, e o 

Valdeir foi quem o recebeu com o microfone na mão, 

com toda essa destreza que tem, com o microfone, 

ganha de todo mundo, e está aí mandando ver com 

essa pesquisa.  

 Mas quero te dar os parabéns, Valdeir. 

Ontem fiquei emocionada ao vê-lo rapazinho fazendo 

a entrevista, trazendo, e a surpresa do pastor Oliveira, 

vendo aquela quantidade de gente no aeroporto. Ele 

podia ter escolhido dois lugares, Brasília ou Espírito 

Santo, e escolheu o Espírito Santo e, portanto, veio 

para Vitória.  

 Sempre te chamo de tira-teima, porque você 

é um tira-teima. Quando o Valdeir começou, ele 

vendeu o que tinha, teve coragem. Senhor Deputado 

Nunes, V. Ex.ª que é um deputado novo, Senhor 

Deputado Amaro Neto, nossos técnicos, nossos 

telespectadores, a quem cumprimento com muito 

respeito e muito carinho, quero dizer que hoje 

estamos aqui com um case de sucesso. O China é um 

case de sucesso, apostando, trabalhando, levando a 

família inteira para trabalhar, a família inteira 

apoiando. Não tem cantinho na Fazenda China que eu 

não conheça. Já rodei aquilo tudo ali. A cada vez que 

vamos é uma surpresa boa. Quero lhe dar os 

parabéns. Não é questão do Poder Público. Fui a 

primeira secretária de Turismo no estado do Espírito 

Santo, com a parceria do China, parceria sempre dele, 

sempre. Sabemos perfeitamente bem que para vencer 

no turismo tem que investir. Então, o que o Poder 

Público dá? O governador Paulo Hartung fez e demos 

a ordem de serviço daquele Parque do China. No dia 

da inauguração, exultantes, inaugurando, e mais do 

que isso, cada vez que vamos ao local há um novo 

empreendimento. O que o governo fez? Fez a estrada. 

Para chegar ao Parque do China era chão, terra 

batida. Era poeira ou lama. Hoje há aquela estrada 

com dignidade. Estive lá uma vez. Ficamos em cima 

do Dnit para fazer o contorno no local para não ter 

acidente. Tenho várias perguntas, mas não farei 
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pergunta nenhuma porque sou a prova de que quando 

a pessoa realmente ama o que faz e faz com 

qualidade, buscando qualidade, é sucesso. 

Aproveito esse gancho na Comissão de 

Turismo para deixar uma mensagem aos nossos 

telespectadores. Por que o turismo no Espírito Santo 

não vai para frente? Por que as pessoas não vêm ao 

Espírito Santo? Por que as pessoas passam por aqui e 

vão à Bahia? Por quê? Exatamente porque o 

empresariado ainda não entendeu que aplicar suas 

economias, seu capital no turismo, com 

planejamento, com projetos, é dinheiro, é retorno na 

veia. Agora, claro que tem que ter essa busca. Mas 

com certeza o investimento tem retorno. E aqui o que 

acontece é isso.  

Não posso deixar de falar de Guarapari, V. 

Ex.ª tocou em Guarapari. Derrubamos um muro 

quando fui secretária de Turismo. Passamos por cima 

do prefeito. Eu, Rita Garajau e Rodrigo, que hoje é 

nosso conselheiro. Ele era vice-prefeito. Ligamos e 

falamos: Rodrigo, você topa levar uma máquina para 

derrubar o muro em torno do Radium? Respondeu: 

Topo. Derrubamos na marra. Se desse errado...  

Muitas coisas que fiz na vida, agradeço a 

Deus tudo. Mas agradeço muito pelos erros que 

cometi que não me deram consequências. Um desses 

erros foi esse. Como posso chegar a uma cidade e 

derrubar um muro? Eu, Rita Garajau e Rodrigo. É 

bem verdade que estávamos acobertados pelo vice-

prefeito, que estava lá. Mas pegar uma máquina e 

derrubar um muro dentro da cidade? 

Quero dizer que Guarapari realmente foi 

mais conhecido que Vitória. Ninguém vinha a 

Vitória. O povo que vinha de fora, ia direto para 

Guarapari porque tinha o jogo. Aquilo era uma praça 

nacional. Nacional. O que aconteceu e deixamos essa 

triste revelação? Guarapari é fruto da nossa má 

política de dentro de Guarapari porque quando 

quisemos fazer um resort... Disse muito bem o 

Senhor Deputado Amaro Neto, o único resort que 

temos, e conheci agora os apartamentos são no 

Fazenda Park. Quero dizer que realmente está pronto 

para receber qualquer turista do mundo inteiro. Está 

pronto. Está ali. Por que não conseguimos em 

Guarapari fazer um resort? Não pensem vocês que 

não tinha empresário, porque tinha. O empresário 

tinha área, tinha dinheiro, tinha tudo. Não contamos 

com a classe política local. Não conseguimos fazer  

um grande resort nas Três Praias. Projeto pronto, 

maravilhoso, lindo. Olha, quantas reuniões que 

fizemos, os senhores não têm ideia.  

Parabenizo o China por tudo que contribui e 

contribuiu com nosso estado. Aquilo é um case de 

sucesso. Você acreditou e fez. Quero dar os parabéns. 

Conheço seu empreendimento, conheço seus amigos, 

que são nossos amigos, e todos nós temos admiração 

pelo seu trabalho, além da amizade. 

 Por final, Senhor Presidente, para não 

precisar voltar a falar, queria fazer um pedido a V. 

Ex.ª e ao vice-presidente, Senhor Deputado Nunes, 

na verdade já foram aprovados os nomes para vir 

falar aqui da Rota Imperial. Mas, se puder Leandro, 

fazer uma inversão da pauta, porque dia 20 de abril, 

V. Ex.ª está convidado, juntos de braços dados, 

chegarmos ao Palácio Anchieta. 

Nosso projeto Rota Imperial hoje é uma 

realidade. Só eu sei como conseguimos essa Rota 

Imperial. Um dia conto, não será hoje, porque o 

presidente já olhou para as imagens na tela do parque 

uma dez vezes. Ele tem que ir lá, ficar um final de 

semana, para poder usufruir, tomar aquele bom 

vinho, rodar aquilo tudo.  

Queria pedir para antecipar, porque dia 20 

teremos a comemoração dos duzentos anos da Rota 

Imperial. O primeiro projeto aprovado é uma 

expedição tropeira, e chegará ao Palácio Anchieta dia 

20 de abril, ainda não tem o horário, mas seria 

importante que viesse aqui falar sobre essa expedição 

tropeira. Sairemos lá de Minas Gerais e chegaremos 

aqui no Palácio Anchieta, que é o marco zero da Rota 

Imperial. 

 

O SR. PRESIDENTE - (AMARO NETO - 

SD) - Senhora Deputada Luzia Toledo, seu pedido é 

uma ordem.  

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - Não 

é ordem. Estou pedindo com carinho, amor e muito 

respeito. 

 

O SR. PRESIDENTE - (AMARO NETO - 

SD) - Vamos deliberar e pode ter certeza de que será 

de suma importância ter a presença deles aqui 

falando sobre a Rota Imperial, antes desse evento no 

Palácio. 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - 
Maravilha. No mais, parabenizo porque hoje estamos 

abrindo a semana com esse homem de Deus, um 

cristão de verdade, que acredita. Acreditou no seu 

potencial como empreendedor, mas ele acreditou que 

Deus estava do seu lado, por isso que seu 

empreendimento é esse sucesso, e me emociono em 

falar de V. S.ª, você é uma dessas figuras hors 

concours. 

Que Deus continue o abençoando. 

 

O SR. PRESIDENTE - (AMARO NETO - 

SD) - A Senhora Deputada Luzia Toledo é sempre 

muito doce com todos nós. Obrigado pelo carinho de 

sempre. 

Gostaria que a equipe da TV Ales derivasse 

para mostrar um pouco as imagens do complexo do 

Hotel Fazenda China Parque, porque estamos 

conversando aqui, mas não conseguimos apresentar 

para o telespectador da TV Ales as imagens, tudo que 

pode usufruir o hóspede, e a pessoa que for 

frequentar, passar um final de semana ou até passar 

um dia no Hotel Fazenda China Parque. 

China, nessa reta final da nossa conversa, 
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gostaria que V. S.ª como operador do turismo, 

dissesse quais são os caminhos para o Estado 

explorar de verdade a área? O que, na sua visão, que 

faz parte do Conselho Estadual do Turismo, também 

do Montanhas Capixabas Convention & Visitors 

Bureau, depois que entrou nessa trajetória do turismo, 

é amante do turismo, vive hoje disso, pode ser feito 

para que, possamos de verdade, alcançar a excelência 

ou pelo menos entrar competitivamente na área. 

 

O SR. NUNES - (PT) - Senhor Presidente, 

acho poderíamos aproveitar. Acho que o mais 

importante também é dar essa oportunidade. Aqui na 

Comissão de Turismo, o que V. S.ª entende que nós 

como parlamentares e como comissão podemos 

também unir força para que tenhamos ainda mais 

esse reconhecimento desse turismo de montanha? 

Que nos mostre como que podemos, de certa forma, 

ajudar. Não é, Amaro? 

 

 O SR. VALDEIR NUNES - A oportunidade 

é muito boa. Tenho dito o seguinte: praias, o Brasil 

todo tem. Não é isso? Nós temos belíssimas praias, 

mas montanhas são pouquíssimas no Brasil. É nisso 

que podemos avançar muito. E, talvez, não sei, as 

pessoas não tenham descoberto isso no Espírito 

Santo. Cada vez que se apresenta o Espírito Santo, as 

pessoas ficam surpresas. Ah, não sabia que tinha 

praia! 

 Recentemente, vibramos porque o Willian 

Bonner deu o tempo de Pedra Azul. O pessoal: Pedra 

Azul, existe isso? Falou do clima de Pedra Azul. As 

pessoas não sabem disso. 

 

 A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - No 

programa da Ana Maria Braga. Quantas pessoas 

ligaram? Que não sabiam que o Espírito Santo tinha 

tanta beleza. Na mesma hora dei o título a ela. Ela 

ainda estava no programa, a menina ainda estava no 

programa, a Nádia. Eu já tinha pedido à Nete para dar 

o título a ela. Por quê? Porque foi a primeira vez que 

um artista realmente apresentou o Espírito Santo com 

aquela beleza toda. Não só a beleza natural, mas a 

nossa gastronomia por completo. Mostrou a nossa 

região de montanhas. O Brasil inteiro, quantos 

telefonemas! Gente, o que é isso? O Espírito Santo 

tem isso?  

 Enfim, acho que é isso que falta de verdade. 

É mostrar o Espírito Santo, porque ficou esquecido. 

Ficou esquecido, a verdade é essa. 

 

O SR. VALDEIR NUNES - Sim.  

Além disso aí, que são as divulgações 

nacionais importantíssimas, há outra que está 

travando as montanhas capixabas, chama-se BR 262. 

Está nesse anda-não-anda, falaram agora que diz que 

no mês de julho sai, mas eu não acredito. 

O que precisaríamos? Que essa presidência 

pudesse nos ajudar, uma vez que está demorando 

muito para sair essa duplicação, pelo menos a terceira 

via de ultrapassagem. Hoje, é uma grande 

dificuldade. Vejo o seguinte: investem cinquenta 

milhões em melhorias na rodovia. Gente, estive 

olhando alguns pontos. Se tivéssemos de Vitória a 

Pedra Azul pelo menos dez pontos de ultrapassagem, 

melhoraria e muito a nossa rodovia. E não é caro 

isso. Estive observando os pontos em que poderia se 

fazer isso, mas eles não enxergam: Não! Estamos 

aguardando a duplicação. Mas não chega, não tem 

dinheiro. Estão falando que agora, no mês de julho, 

inicia. Já é o quinto ou sexto ano passando esse mês 

de julho.  

Quem sabe podemos trabalhar nisso? Pelo 

menos o inicial, não vai se perder o trabalho. Fazer 

alguns pontos de ultrapassagem. O próprio 

superintendente do Dnit está de acordo conosco. 

Precisamos trabalhar isso, alguns pontos, que se fala 

baia, alguns pontos de ultrapassagem. E, com isso, 

melhorar esse fluxo.  

Porque entramos atrás de uma carreta muitas 

vezes em Pedra Azul e ficamos até Vitória. Aí, as 

pessoas ficam nervosas ao volante e fazem 

ultrapassagens indevidas. Aí que acontece o acidente. 

Coisas que poderiam ser mudadas. Poderíamos 

trabalhar nisso. Isso é um grande ponto para melhorar 

o turismo de montanha. 

Hoje, o nosso cliente não fica mais para o 

almoço de domingo. Ele já fecha a conta às dez horas 

da manhã. Ou ficam para segunda-feira. Estamos 

trabalhando nisso também hoje. Dar mais uma diária 

com desconto superespecial para que, se ele tiver 

possibilidade, desça na segunda-feira e saia do 

trânsito. 

Isso tem dado um prejuízo muito grande ao 

turismo nas montanhas capixabas. A falta de 

planejamento na BR 262. 

E um segundo ponto para melhorar o turismo 

nas montanhas capixabas: investir nas agências de 

turismo, nas operadoras no âmbito do Brasil. Não 

adianta investir hoje em propaganda de televisão ou 

outra coisa mais. É investir, arranjar meio dia e 

investir nas operadoras, sair nas revistas das 

operadoras. Pode abrir hoje uma revista de grandes 

operadoras do Brasil que vai encontrar Serras 

Gaúchas, vai encontrar sul da Bahia, vai encontrar 

Nordeste; Espírito Santo nada! 

Agora, isso é de graça? Não! Isso é pago. 

Sabia que isso é pago? É pago. Aquele Estado paga. 

E, lá, eles têm meios. Segundo informações, o 

Espírito Santo não tem meios de investir nisso. Tem 

que arranjar um meio. Talvez a Assembleia possa 

ajudar nisso. Arranjar um meio legal de participar. 

Ao mesmo tempo em que está se fazendo uma 

propaganda do Espírito Santo, estão mostrando o 

Espírito Santo. Os outros estão fazendo isso. Segundo 

informações, Pernambuco faz muito isso: investe nas 

revistas das grandes operadoras.  

A maior operadora do Brasil chama-se CVC. 

Têm outras, mas CVC hoje comanda também no 

Brasil mais de cinquenta por cento, cerca cinquenta 
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por cento dos turistas no Brasil. Fui informado de que 

eles querem colocar o Espírito Santo na revista, mas 

o  Espírito Santo tem de conversar com eles. Eles 

querem conversar. É um mercado novo. Eles querem 

o mercado, mas não temos meio de conversar porque 

parece que não há meios legais aqui.  

Portanto, gostaria de, por intermédio da 

assessoria da Assembleia, ver esses meios legais para 

que, então, a secretaria de Turismo possa trabalhar 

nesse sentido. Trabalhar junto com as operadoras de 

turismo no Brasil a fim de trazer o turista para o 

Espírito Santo. Aí ele virá.  

 

O SR. PRESIDENTE - (AMARO NETO - 

SD) - É um dinheiro novo do turismo não só para o 

Estado, como para o município e também para as 

operadoras. 

O que você falou é primordial. 

O Senhor Deputado Nunes falou conosco, e é 

importante, de tentarmos debater com o secretário, 

até porque trabalhou numa grande empresa, a TAM, 

por muito tempo, o que se pode debater ainda maios 

sobre o turismo. Teremos uma audiência pública do 

turismo no dia 13 de abril e seria importante 

debatermos e conversarmos nesse aspecto.  

O senhor falou das operadoras e, realmente, 

temos que ter um tripé: operadoras de turismo; 

divulgação também, porque não adianta  ter 

operadora de turismo colocando como um bom 

roteiro o Espírito Santo, se não tiver divulgação das 

potencialidades do nosso estado; e infraestrutura. 

Como você falou, tem-se um potencial incrível, que é 

o seu empreendimento, você tem a região de 

montanha do nosso estado, tem Pedra Azul, mas para 

chegar lá é uma dificuldade. Não se tem como 

chegar. É preciso logística como também 

infraestrutura, e aí entra o poder público de verdade 

com muito dinheiro. 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - 

Quero deixar uma frase que acho que calará muito 

forte no coração do nosso China. Uma constatação 

que não é brasileira, não é uma constatação no Brasil, 

e sim no mundo. As nossas autoridades ainda não 

perceberam a indústria que é o turismo. As 

autoridades que estou falando é o Ministério do 

Turismo. Ao chegar lá, o próprio ministério, você 

verá a verba que o ministério tem em relação aos 

outros ministérios, é desse tamanho. Quando, na 

verdade, é uma indústria que dá resultado 

imediatamente e não polui. É uma coisa que temos 

que fazer.  

Escutei de um norte-americano, em 

Fortaleza, quando eu era secretária, ele disse que, na 

verdade, as autoridades não colocaram, não pautaram 

o turismo como vetor de não só fazer o próprio 

turismo, mas principalmente do retorno financeiro 

para seu Estado, para seu País, enfim.   

Então, temos que continuar trabalhando essa 

política. É uma política do turismo como indústria 

que não polui e traz, realmente, divisas para o nosso 

Estado para o nosso País. É isso. 

Infelizmente, ainda não entenderam a 

importância do turismo. Estava vendo o percentual 

que frequenta seu empreendimento, cinquenta por 

cento é da Grande Vitória, isso é muito importante, 

visitar dentro do nosso estado o que temos de melhor. 

Mas por quê? Porque ele investe, tem marketing, não 

para. Então conseguiu fazer com que o capixaba 

conhecesse o empreendimento dele, mas ainda falta 

muito capixaba para conhecer. 

 

O SR. VALDEIR NUNES - Falta.   

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - É 

muito bonito e além de tudo o acolhimento feito com 

muito amor e muito carinho. 

Era o que queria falar, principalmente da 

parte da falta de crença das nossas autoridades no 

vetor turismo como indústria que não polui, mas que 

traz muito resultado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (AMARO NETO - 

SD) - Senhor Valdeir Nunes, obrigado pela sua 

participação em nossa Comissão. Deixamo-la sempre 

de portas abertas para que possamos ajudar não só no 

turismo na região de Montanhas como, também em 

seu empreendimento, por tudo o que já investiu, foi 

um visionário lá atrás na década de 1990, para que 

pudesse ter hoje esse empreendimento, o Hotel 

Fazenda China Park.  

  

O SR. NUNES - (PT) - Antes de encerrar, o 

China falou que tem um videozinho, que acho que 

poderíamos encerrar a reunião com sua exibição.  

 

O SR. PRESIDENTE - (AMARO NETO - 

SD) - Solicito à assessoria a exibição do vídeo. 

(Pausa) 

 

(É exibido o vídeo)  

 

O SR. PRESIDENTE - (AMARO NETO - 

SD) - China, parabéns! Foi o que você falou: você fez 

uma reciclagem no seu empreendimento, que cresceu 

extraordinariamente. Que Deus continue te 

abençoando para você tocar seu empreendimento 

incrível. Parabéns a você por tudo que vimos. 

Conhecia parte desse seu trabalho e agora fiquei 

ainda mais maravilhado. Quem nos acompanha aqui 

ou pela TV Ales ficou surpreso; uma surpresa 

agradável com o empreendimento que você tem. 

Obrigada pela sua participação aqui na nossa 

comissão. 

Nada mais havendo a tratar, declaro 

encerrada a reunião e convoco os Senhores 

Deputados para a próxima, à hora regimental.  

Está encerrada a reunião.  

 

Encerra-se a reunião às 10h06min. 
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