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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 

PODER EXECUTIVO 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM Nº 350/2017 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 

Legislativa 

Deputado Erick Musso 

 

Encaminho à apreciação da Assembleia 

Legislativa o incluso Projeto de Lei em que solicito a 

abertura de Crédito Especial no valor de R$ 

10.000.000,00 (dez milhões de reais), em favor da 

Secretaria de Estado da Educação - SEDU, visando 

incluir no Orçamento vigente a Ação “Cooperação 

Estado/Municípios na Implementação de Políticas de 

Educação - Ensino Infantil”, para atender despesas 

com o Pacto pela Aprendizagem no ES - PAES, 

conforme Anexo I do Projeto de Lei. 

 

Os recursos necessários à execução do 

referido Crédito Especial serão provenientes de 

anulação parcial de dotação orçamentária, conforme 

Anexo II do Projeto de Lei. 

 

Desta forma, solicito a aprovação por essa 

Casa de Leis, do incluso Projeto de Lei que permitirá 

a adequação do orçamento vigente às necessidades da 

Administração Pública Estadual. 

 

Vitória, 03 de outubro de 2017. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

PROJETO DE LEI Nº 378/2017 

 

Abre o Crédito Especial no valor de 

R$ 10.000.000,00 (dez milhões de 

reais), em favor da Secretaria de 

Estado da Educação - SEDU. 

 

Art. 1º Fica aberto o Crédito Especial no valor de R$ 

10.000.000,00 (dez milhões de reais), em favor da 

Secretaria de Estado da Educação - SEDU, para 

inclusão no Orçamento vigente da Ação “Cooperação 

Estado/Municípios na Implementação de Políticas de 

Educação - Ensino Infantil”, conforme disposto no 

Anexo I que integra a presente Lei. 

 

Art. 2º Os recursos necessários à execução do 

disposto no artigo 1º serão provenientes de anulação 

parcial de dotação orçamentária indicada no Anexo II 

desta lei. 

 

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

R$1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO META NATUREZA F VALOR

42.000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

42.101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

12.365.0721.2014 COOPERAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIOS NA 

IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO - 

ENSINO INFANTIL

Auxílios 4.4.40 0102 10.000.000     
MUNICÍPIO APOIADO 10

TOTAL 10.000.000 

R$1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO META NATUREZA F VALOR

99.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.101 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		 9.9.99 0101 10.000.000     

TOTAL 10.000.000 

CRÉDITO ESPECIAL          -          ANEXO I          -          SUPLEMENTAÇÃO

CRÉDITO ESPECIAL          -          ANEXO II          -          ANULAÇÃO

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM Nº 355/2017 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da 

Assembleia Legislativa 

Deputado Erick Musso 

Encaminho ao exame da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo, o incluso 

Projeto de Lei que Autoriza a alienação dos imóveis 

na forma que especifica. 

 

 A presente proposta objetiva obter 

autorização legislativa para promover a alienação de 

bens imóveis dominicais do Estado, constantes do 
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Anexo I, adjudicados por meio de ações de Execução 

Fiscal. 

 

A finalidade deste Projeto é desonerar 

administração pública estadual das despesas de 

guarda e conservação desses bens, assim como 

arrecadar recursos para o tesouro estadual, cujo 

produto será aplicado em despesa de investimento.  

 

Diante das considerações acima, Senhores 

Presidente e Senhores Deputados, solicito o empenho 

de Vossas Excelências no sentido de aprovar o 

presente Projeto de Lei, por reconhecer o interesse 

público que ela traduz. 

 

Vitória, 03 de outubro de 2017. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 
 

PROJETO DE LEI Nº 379/2017 

 

Autoriza a alienação dos imóveis na 

forma que especifica. 

 

Art. 1º Fica o Estado do Espírito Santo autorizado a 

alienar os imóveis indicados no Anexo I desta Lei, 

por intermédio da Secretaria de Estado de Gestão e 

Recursos Humanos - SEGER, por meio de comissão 

especial de licitação para alienação de imóveis, a ser 

constituída especificamente para esta finalidade, e 

condicionado ao cumprimento do rito descrito nesta 

lei e aos respectivos editais de alienação, elaborados 

para esse fim. 

 

Parágrafo único.  Serão objetos da referida alienação 

somente os imóveis em desuso pela Administração, 

assim declarados expressamente pelo titular do Órgão 

Gestor do Patrimônio Imobiliário do Estado, a 

SEGER, com relatório de vistoria realizado pela 

equipe especializada.  

 

Art. 2º Ficam desafetados, submetidos ao regime de 

bem dominical, os imóveis incluídos no Anexo I que 

ainda não estejam nessa condição. 

 

Art. 3º A comissão de alienação será composta por 

membros indicados pelo titular da SEGER, cuja 

presidência deverá ser exercida por servidor dessa 

Secretaria, designado anualmente. 

 

Parágrafo único. A comissão de alienação deverá ser 

composta por servidores da Administração Pública 

com atuação em gestão, alienação ou avaliação de 

patrimônio imobilizado, bem como poderá ser 

integrada por membros de outros Órgãos Públicos 

indicados pela SEGER. 

 

Art. 4º Fica facultado ao Estado do Espírito Santo 

destinar os imóveis de que trata esta Lei ou o produto 

de sua alienação a cotas em fundos imobiliários e/ou 

fundos de participação e de investimentos, 

constituídos na forma da legislação aplicável, bem 

como em fundo especificamente constituído para 

garantia de Parcerias Público-Privadas, na forma da 

Lei Federal nº 11.079, de 30.12.2004. 

 

Art. 5º O produto arrecadado com a alienação dos 

imóveis de que trata esta Lei será aplicado em 

despesa de investimento.  

 

§ 1º Fica o Poder Executivo autorizado a incluir, na 

proposta orçamentária anual, dotação específica ou 

abrir créditos adicionais à lei orçamentária anual em 

vigor, em valor equivalente ao produto da alienação 

dos imóveis tratados nesta lei, sempre vinculada a 

despesas do grupo de natureza de investimento. 

 

§ 2º As alienações autorizadas por esta Lei deverão 

ocorrer mediante leilão a ser realizado pela SEGER. 

 

Art. 6º As alienações de que trata esta Lei poderão 

ser concretizadas mesmo se imperfeita a 

regularização dos imóveis perante o cartório de 

registro geral de imóveis, Secretaria de Patrimônio da 

União, ou qualquer outro Órgão ou Entidade da 

Administração Pública de qualquer esfera, cujo 

encargo deverá ser assumido pelo adquirente, sem 

prejuízo do eventual apoio técnico do Poder 

Executivo e da outorga de poderes específicos para 

tal finalidade. 

 

Parágrafo único. O encargo da regularização plena 

do imóvel alienado será atribuído ao adquirente e 

deverá ser previsto nos editais e instrumentos de 

alienação. 

 

Art. 7º Na hipótese de imóveis contendo ocupações 

irregulares, caberá aos adquirentes promover as 

medidas e arcar com os custos para a sua 

desocupação, sem ônus ou corresponsabilidade para o 

Estado. 

 

Art. 8º Caberá à Comissão de Avaliação Imobiliária - 

CAI/SEGER avaliar os imóveis contemplados na 

alienação, elaborando o correspondente laudo, ou 

homologar laudo de avaliação realizado por empresa 

contratada pelo Estado, que definirá o valor de 

mercado do bem, o qual, obrigatoriamente, será 

utilizado como base nos procedimentos licitatórios.  
 

Parágrafo único. Para fins de alienação, o valor a que 

se refere o caput deste artigo será objeto de 

reavaliação a cada dezoito meses, sendo possível a 

respectiva prorrogação ou antecipação decorrente de 

fato superveniente justificado pela SEGER, bem 

como será objeto de redutores, conforme critérios e 

circunstâncias previstas nesta lei.  

 

Art. 9º Previamente à alienação, os imóveis de que 

trata esta Lei poderão, a critério do Poder Executivo, 
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ser incluídos em procedimentos de manifestação de 

interesse - PMI ou de licitação, para obtenção de 

propostas, especialmente em projetos relacionados a 

parcerias público-privadas e concessões. 

 

Art. 10. A SEGER obriga-se a publicar, em seu site, 

ou ainda em outros meios que entender pertinentes, 

identificação de imóveis pretendidos a alienar, com 

antecedência mínima de 07 (sete) dias úteis da data 

de publicação do lote da alienação. 
 

Art. 11. O prazo mínimo de exposição dos lotes, 

entre a publicação do edital e a realização do leilão, 

será de 15 (quinze) dias. 
 

Art. 12. O ingresso de novo lote ou novo imóvel, 

após a publicação do Edital, deverá respeitar o prazo 

disposto no art. 11. 
 

Art. 13. O valor de lance mínimo inicial do leilão 

para alienação dos bens imóveis será o valor 

previamente fixado no laudo de avaliação de que 

trata o art. 8.º, sobre o qual incidirá desconto de 10% 

(dez por cento). 
 

Parágrafo único. Para fixação do valor do lance 

mínimo do leilão, somado ao disposto no caput, 

deverão ser observados os fatores de redução 

previstos nas tabelas constantes do Anexo II, 

aplicados de acordo com a ocorrência das 

circunstâncias nelas previstas, observando-se, o que 

segue:  
 

I - as circunstâncias previstas nas tabelas do Anexo II 

desta lei deverão ser documentadas nos processos 

administrativos do imóvel, sendo vedada qualquer 

circunstância não prevista e de constatação subjetiva 

ou que implique decisão; 

 

II - o percentual redutor relativo a cada circunstância 

deverá ser o número inteiro, constante da tabela, sem 

intervalo ou alternativas;  

 

III - o fator redutor obtido nas tabelas A e B do 

Anexo II é cumulativo, devendo somar-se aos 10% 

previstos no caput do art. 13, não sendo cumulativos 

entre si, os fatores redutores da tabela B; 

 

IV - o abatimento total limita-se ao percentual de 

30% (trinta) por cento do valor de avaliação. 

 

Art. 14. Os imóveis que constam do Anexo I desta 

lei serão alienados na condição descrita no respectivo 

edital e seus instrumentos, sendo as metragens dos 

imóveis divulgadas na modalidade ad corpus, a mero 

título enunciativo. 

 

Art. 15. O Poder Executivo publicará relatórios na 

imprensa oficial e no portal da transparência 

contendo operações de que trata esta Lei, inclusive 

com indicação dos valores envolvidos. 

 

Art. 16. Fica o Poder Executivo autorizado a 

regulamentar a presente Lei naquilo que entender 

necessário.   

 

Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.  

 

ANEXO I, 
a que se refere o art. 1º desta Lei 

 

ITEM MUNICÍPIO IMOVEL ENDEREÇO 
MATRÍCULA 

/CRGI 

1 Vitória 

3 pavimentos + 

terraço (terreo 

excluido) 

Edificio Percy - Rua Barão de Itapemirim, nº 204, Centro 

10792 -  

5603 - 

16673 

2 Vitória Terreno - 1.380m²   Av. Carlos Moreira Lima, 135, Bento Ferreira 75729 

3 Vitória Terreno - 2.127m²   Av. Nossa Sra da Penha n° 455, Santa Lúcia 55624 

4 Vitória Sala comercial 12 salas no Edificio  Ouro Verde - Centro 14266 a 14277 

5 Vitória Sala comercial 02 salas no Edificio Navemar - Centro 
12587 - 

12588 

6 Vitória Sala comercial  13 Salas do Edificio Portugal - Centro  9.359 A 9.371 

7 Vitória 08 pavimentos Edificio Valia - Centro  6 
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ITEM MUNICÍPIO IMOVEL ENDEREÇO 
MATRÍCULA 

/CRGI 

8 Vitória 
Terreno - 

6.554,47m²  

Ao lado 5 pontes - Av. Alexandre Buaiz, nº 550, Ilha do  

Príncipe  
14409 

9 Vila Velha Terreno - 357,44m²   lote 1 quadra K - loteamento Vila Grinalda  2355 

10 Vila Velha Terreno 3.800m² Terreno em São Torquato 5.983 

11 Cariacica Terreno - 600m²   Rua Romário João Rodrigues, Porto de Cariacica 8173 

12 
Cachoeiro de 

Itapemirim 

Edificação (6 aptos 

+ 5 quartos) 

06 unidades no Ed Santa Catarina , na Rua 25 de Março, 

S/N 
32230 

13 Muqui Terreno 136m² Rua Luis Afonso , bairro Boa Esperança 1783 

14 Linhares Terreno 900.000m²  Av. Marginal, Jardim Laguna 

11155 - 

2899 -  

3631 

15 Muniz Freire Terreno 6.000m² Lugar denominado “Assunção” , Distrito de Piaçu 5169 

16 Boa Esperança Terreno - 554,20m²   lote na  Quadra G-1 700 

17 
Cachoeiro de 

Itapemirim 
Terreno 200m² Rua Baixo Guandu, no bairro Zumbi 8570 

18 
Cachoeiro de 

Itapemirim 
Terreno 300m² Rua Wilson Duarte Silva, s/nº, bairro Village da Luz 210 

19 Guarapari Terreno 360m² Lote nº 13, da quadra nº 36, Muquiçaba 31191 

20 Guarapari Terreno 360m² Lote nº 14, da quadra nº 36, Muquiçaba 31192 

21 Guarapari Terreno 360m² Lote nº 05, da quadra nº 35, Muquiçaba 2437 

22 
São Domingos 

do Norte 
Terreno 300m² Rua Goiânia, s/nº, Centro 1524 

23 
Presidente 

Kennedy 
Terreno 240m² Lote nº 307, da quadra 15, Praia de Marobá 9877 

24 
Presidente 

Kennedy 
Terreno 240m² Lote nº 309, da quadra 15, Praia de Marobá 9878 

25 Serra Terreno 937,50m² Lotes nºs 01, 02 e 03, da quadra 20, Bairro das Alterosas 25162 a 25164 

26 Ponto Belo Terreno 1.770m² Situado na Rod. Ponto Belo / Santa Luzia do Norte 856 

27 
Bom Jesus do 

Itabapoana/RJ 

Edificação 200m² 

(1/3 de casa) 

Rua Chico Tito, 83 740 
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ANEXO II - TABELAS DE REDUTORES 

 

TABELA A  
(aplica-se aos imóveis na condição de ocupação) 

 

Tabela A - fator redutor quanto à ocupação 

Nível de ordem Circunstância  Fator Redutor 

1º desocupado 0% 

2º ocupado 15% 

 

TABELA B  
(aplica-se em relação à quantidade de praças negativas para cada imóvel submetido à alienação) 

 

Tabela B - fator redutor por quantidade de praças negativas 

Nível de ordem Circunstância Fator Redutor 

1º 01 praça negativa 10% 

2º 02 praças negativas 15% 

3º 03 praças negativas ou mais 20% 

 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM Nº 356/2017 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 

Legislativa 

Deputado Erick Musso  

 

Submeto à apreciação dessa Casa de Leis a 

inclusa Emenda Substitutiva ao Projeto Lei nº 

327/2017 que “Dispõe sobre a concessão de 

adicional de insalubridade aos servidores públicos 

que exercem atividades no Departamento Médico-

Legal da Superintendência de Polícia Técnico 

Científica da Polícia Civil do Estado do Espírito 

Santo”, encaminhada à Assembleia Legislativa por 

meio da Mensagem n° 313/2017. 
 

No decorrer da tramitação do Projeto de Lei 

na Assembleia Legislativa, foram identificadas 

necessidades de aperfeiçoamento do texto proposto, 

tornando-o mais claro e objetivo, em relação aos 

direitos que se pretende resguardar, além da 

importância ao atendimento às demandas dos demais 

servidores que atuam na Superintendência Técnica 

Científica da Polícia Civil - SPTC/PC, também 

expostos à situações insalubres, e que não estariam 

abrangidos pela proposta inicialmente encaminhada. 

 

Importante ressaltar que haverá alteração no 

impacto financeiro, com a previsão de inclusão de 

mais 77 servidores, conforme demonstrado na 

planilha anexa. Entretanto, a estimativa foi elaborada 

considerando-se a incidência do percentual mais 

elevado, para os servidores que atuam na SPTC/PC, 

em condições que poderão ser caracterizadas como 

insalubres. Em razão desta metodologia utilizada, há 

probabilidade do impacto financeiro ser inferior à 

estimativa apresentada. 

 

Diante das considerações acima, Senhor 

Presidentes e Senhores Deputados, solicito o 

empenho de Vossas Excelências no sentido de 

aprovar a presente Emenda Substitutiva ao Projeto 

de Lei nº 327/2017, por reconhecer o interesse 

público que ela traduz. 

 

Vitória, 03 de outubro de 2017. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 
 

EMENDA SUBSTITUTIVA AO  

PROJETO DE LEI N° 327/2017 

 

Dê-se a seguinte redação ao Projeto de Lei nº 327, de 

2017: 

 

“PROJETO DE LEI Nº 327/2017 

 

Dispõe sobre a concessão de 

adicional de insalubridade aos 

servidores públicos lotados na 

Superintendência de Polícia 
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Técnico Científica da Polícia Civil 

do Estado do Espírito Santo, na 

forma que especifica. 
 

Art. 1º Será concedido adicional de insalubridade ao 

servidor público lotado na Superintendência de 

Polícia Técnico Científica da Polícia Civil do Estado 

do Espírito Santo, órgão de regime especial, 

integrante da Secretaria de Estado da Segurança 

Pública e Defesa Social - SESP, que desempenhe 

suas atividades em condições insalubres. 
 

§ 1º Considera-se insalubre o trabalho realizado em 

contato com portadores de moléstias 

infectocontagiosas ou com substâncias tóxicas, 

poluentes e radioativas ou em atividades capazes de 

produzir sequelas. 
 

§ 2º O adicional de que trata este artigo será fixado 

levando-se em consideração o grau de insalubridade 

a que o servidor público estiver exposto, cuja 

classificação será definida mediante laudo médico 

oficial, observados os seguintes percentuais: 
 

I - grau máximo: 40% (quarenta por 

cento);  
 

 

 
 

 

II - grau médio: 30% (trinta por cento); 

ou  
 

III - grau mínimo: 20% (vinte por 

cento). 
 

§ 3º O adicional de que trata o caput deste artigo será 

calculado sobre o valor constante da Tabela de 

Subsídio do Quadro Permanente - Padrão 01 a 15, 

correspondente ao Padrão 1 a 4, Nível I, Referência 

11. 
 

Art. 2º Quando houver incidência de mais de uma 

classificação de grau de insalubridade será 

considerado o grau mais elevado, sendo vedada a 

percepção cumulativa do adicional. 
 

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação 

desta Lei correrão por conta das dotações 

orçamentárias destinadas a esse fim. 
 

Art. 4º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a 

regulamentar a aplicação desta Lei. 

 

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

publicação.” (NR) 
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ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 1792 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 

 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 

alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 

janeiro de 1994, BRUNA DA SILVA 

QUINTANILHA, do cargo em comissão de 

Assessor Júnior de Secretaria, código AJS, da 

Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

09 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1793 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 

alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 

janeiro de 1994, FERNANDO DA SILVA 

RODRIGUES, do cargo em comissão de Adjunto de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

ADGRP, do gabinete do Deputado Erick Musso, por 

solicitação do próprio Deputado, contida no processo 

nº 173086/2017. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

09 de outubro de 2017. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1794 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 

alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 

janeiro de 1994, VALERIA CRISTINA DE 

ALMEIDA SCHWENCK, do cargo em comissão 

de Assistente de Gabinete de Representação 

Parlamentar, código ASGRP, do gabinete do 

Deputado Euclério Sampaio, por solicitação do 

próprio Deputado, contida no processo nº 

173088/2017. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

09 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 1795 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 

 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 

alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 

janeiro de 1994, WERLANE BRAGUNCE 

MAULAZ, do cargo em comissão de Assessor 

Júnior de Secretaria, código AJS, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

09 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 1796 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 
NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 

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

1994, ROBERTO ALDRIGUES DE AMORIM, 

para exercer o cargo em comissão de Assistente de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

ASGRP, no gabinete do Deputado Euclério 

Sampaio, por solicitação do próprio Deputado, 

contida processo nº 173088/2017. 



8 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 10 de outubro de 2017 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

09 de outubro de 2017. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1797 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 

da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 

1994, WHERRYKSOML WALMIR 

RODRIGUES DOS REIS FILHO, para exercer o 

cargo em comissão de Assessor Júnior da Secretaria, 

código AJS, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

09 de outubro de 2017. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1798 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 

INCLUIR, na relação constante no Anexo I 

do Ato nº 2222, publicado no Diário do Poder 

Legislativo de 27/01/2011, o seguinte servidor: 
 

ANEXO I 
 

SERVIDORES DESIGNADOS PARA 

ATIVIDADE DE SEGURANÇA LEGISLATIVA 

 

NOME MATRÍCULA CARGO 

LUIS FLAVIO 

DE LORETO 

ORNELLAS 

208009 

Técnico 

Legislativo 

Sênior 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

09 de outubro de 2017. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

(*) ATO Nº 1791 

 

A MESA DIRETORA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 

atribuições legais, resolve: 

 

CESSAR OS EFEITOS, do Ato nº 3120, 

publicado em 04/08/2016, que concedeu a 

Gratificação de Penosidade ao servidor ANDRE 

LUIZ NASCIMENTO - matrícula nº 205649, 

ocupante do cargo em comissão de Técnico Júnior 

de Gabinete de Representação Parlamentar, código 

TJGRP, do gabinete do Deputado Rafael Favatto. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

06 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

(*) Reproduzido por ter sido redigido com incorreção. 
 

 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE 

COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

2. CONTRATADO: THAINÁ FERRARI 

BATISTA 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO 

EDUCACIONAL - 

Ensino Superior 

4. VIGÊNCIA: 03.10.2017 a 02.10.2018 

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 outubro de 2017. 

 

JOEL RANGEL PINTO JÚNIOR 

Diretor-Geral da Secretaria 
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ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 
 

PORTARIA Nº 281 

 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, com base nas informações da CGRH, resolve, 

 

 CONCEDER, o recesso regulamentar 

proporcional, de acordo com o art. 13, § 2º, da Lei nº 

11.788, de 25/09/2008, publicada no DOU em 

26/09/2008, a estagiária abaixo relacionada. 

 

Estagiária Matrícula Dias Período 

SARA ZAMPROGNO 

BARBIERI 
001980 17 

16/10 a 

01/11/2017 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

09 de outubro de 2017. 

 

JOEL RANGEL PINTO JÚNIOR 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 

(*) PORTARIA Nº 275 

 

O DIRETOR GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, com base nas informações do processo 

n°172578/2017 resolve, 

 

CONCEDER, 11 (onze) dias de férias 

regulamentares referentes ao exercício de 2017, ao 

servidor FELIPE AGUIAR BATTISTI, matrícula 

nº 208657, para o período de 22/01 a 01/02/2018. 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

06 de outubro de 2017. 

 

JOEL RANGEL PINTO JÚNIOR 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 
(*) Reproduzido por ter sido redigido com incorreção. 

 

___________________________________________ 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

 

Pregão Eletrônico N° 029/2017 

Processo nº 172096/2017 

 

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 a 

AQUISIÇÃO DE DOIS HD’S PARA CADA 

ILHA, DE NO MÍNIMO 02 TERABYTES, 

TOTALIZANDO OITO HD’S, PARA 

ARMAZENAMENTO DE EDIÇÕES BRUTAS, 
conforme especificação contida no Anexo I do Edital. 

 

Recebimento das Propostas até: 

24/10/2017 às 14:00h. 

Abertura das Propostas:  

24/10/2017 às 14:00h. 

Início da Sessão de Disputa: 

24/10/2017 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 outubro de 2017. 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Subdiretora-Geral da Secretaria 

 

 

ATOS DO PROCURADOR-GERAL 
 

LISTA DE PRODUTIVIDADE 

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

Mês/Ano de Apuração             SETEMBRO            2017 

 

 
PROCURADOR SETORIAL VTAD VTAP PROD 

GRAT 

% 
 

1 
ALÉCIO JOCIMAR 

FAVARO 
JUD 53 48 91 -  

2 
EDINA RANGEL 

LOURENÇO 
JUD 50 50 100 - 

Férias de 26/09 

a 10/10/2017 

3 
JOÃO MANOEL 

MIRANDA NUNES 
ADM 0 0 0 - 

Ato nº 1711 - 

publicado no 

DPL no dia 

20/09/2017 - 

concedendo 

licença para 

campanha 

eleitoral a partir 

de 26/08/2017 a 

01/10/2017. Ato 

nº 1712 - 

publicado no 

DPL no dia 

20/09/2017 - 

exonerando no 

cargo de Diretor 

da Procuradoria 

4 
LÉA HELENA 

LYRIO PERES 
ADM 6 6 100 - 

Férias de 11 a 

30/09/2017 

5 
MATUSALÉM DIAS 

DE MOURA 
ADM 25 25 100 - 

Férias de 11 a 

25/09/2017 

6 

VALESKA 

PARANHOS 

FRAGOSO 

ADM 44 44 100 -  

http://www.al.es.gov.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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7 
BRUNO RUA 

BAPTISTA 
JUD 9 9 100 -  

8 

CUSTÓDIO 

JUNQUEIRA 

PEDROSO 

ADM 56 56 100 -  

9 
DIOVANA 

BARBOSA 
LEG 0 0 0 - 

Licença Médica 

de 10/07/2017 a 

05/01/2018 

10 
EDUARDO ROCHA 

LEMOS 
ADM 33 33 100 -  

11 

LIZIANE MARIA 

BARROS DE 

MIRANDA 

LEG 26 26 100 -  

12 
WERLEN SILVA DE 

OLIVEIRA 
DIR - - - - 

Ato nº 1718 - 

publicado no 

DPL no dia 

21/09/2017 - 

nomeando no 

cargo de Diretor 

da Procuradoria 

13 

CARLI 

MARGARIDA 

GUARNIER SILVA 

LEG 18 18 100 20  

14 
FERNANDO JOSÉ 

DA SILVA 
LEG 16 16 100 -  

15 GUSTAVO MERÇON LEG 29 29 100 -  

16 

HÉLCIO JOAQUIM 

CORREA 

MESQUITA 

LEG 28 28 100 -  

17 
JOSÉ ARIMATHÉIA 

CAMPOS GOMES 
LEG 7 3 43 - 

Férias de 11/09 

a 10/10/2017 

18 
SANDRA MARIA 

CUZZUOL LÓRA 
LEG 3 3 100 - 

Licença Médica 

de 22/06 a 

19/09/2017. 

Férias de 11 a 

25/09/2017 

19 
VALMIR CASTRO 

ALVES 
LEG 21 16 76 -  

20 
VINÍCIUS 

OLIVEIRA GOMES 
LEG 30 30 100 -  

21 PAULO DA SILVA LEG 49 49 100 20  

MARTINS 

22 
JULIO CESAR 

BASSINI CHAMUN 
LEG 19 19 100 20 

Férias de 05 a 

06/09/2017 

23 
RICARDO BENETTI 

FERNANDES MOÇA 
SUB 190 190 100 - 

Ato nº 879 - 

publicado no 

DPL no dia 

08/05/2017 - 

nomeação para 

o cargo de 

Subprocurador-

Geral 

24 
RICARDO BENETTI 

FERNANDES MOÇA 
PG 83 83 100 -  

25 

RAFAEL 

HENRIQUE 

GUIMARÃES 

TEIXEIRA 

PG 103 103 100 - 

Ato nº 1123 - 

publicado no 

DPL no dia 

07/06/2017 - 

nomeação para 

o cargo de 

Procurador-

Geral 

 

VTAD Valor Total das Atividades 

Designadas 
HOMOLOGAÇÃO  

VTAP Valor Total das Atividades 
Produzidas 

DLP 

PROD Produtividade (somente processos 

devolvidos no prazo) 

SPG 

GRAT % Percentual de Gratificação PG 

 

RAFAEL HENRIQUE GUIMARÃES 

TEIXEIRA DE FREITAS 

Procurador-Geral 

RICARDO BENETTI FERNANDES MOÇA 

Subprocurador-Geral 

 

 

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• TERÇA-FEIRA - 10.10.17 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

01h45 
HOMENAGEM AO 

PESCADOR 

Sessão Solene 

04h05 
HOMENAGEM AOS 50 ANOS 

DA CESAN 

Sessão Especial  

06h06 
45 ANOS DO HOSPITAL 

EVANGÉLICO 

Sessão Solene 

07h00 

DIA DE CAMPO NA TV O Dia de Campo na TV desta semana vai mostrar como a gliricídia pode 

diminuir os custos de produção de coqueiro e ajudar na conservação do meio 

ambiente. A Gliricídia sepium se caracteriza como uma leguminosa arbórea 

perene considerada de múltiplo uso. A leguminosa tem um enraizamento 

profundo, alta tolerância à seca e alto teor de proteína que serve para 

alimentar os animais. 

08h00 

STJ: STJ NOTÍCIAS Homem que mantinha relacionamento com menina de 12 anos foi 

condenado por estupro de vulnerável. Veja também a reportagem  especial 

sobre a Lei das filas. 
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08h15 

MPF: INTERESSE PÚBLICO No RJ o MPF que que a união identifique imóveis da antiga rede ferroviária. 

Um site vai garantir pessoas com algum tipo de deficiência visual ou física, 

o direito de acesso a leitura. 

08h45 PANORAMA Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba 

09h00 COMISSAÕ DE EDUCAÇÃO Reunião Ordinária 

11h00 
COMISSÃO DE CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA(V) 

Reunião Ordinária  

12h00 

A GRANDE REPORTAGEM Ter o próprio negócio está entre os principais desejos dos brasileiros. Em 

tempo de crise, empreender acaba sendo questão de sobrevivência para 

alguns. Além de esclarecer sobre comportamentos empreendedores, esta 

reportagem apresenta os desafios e vantagens de ter o próprio negócio. São 

contadas, ainda, histórias de quem sonhou  iniciar um projeto e de quem teve 

que empreender por necess 

12h20 
MOSAICO ENTREVISTA Neste episódio, o Mosaico conta um pouco da história e da carreira do cantor 

lírico Lício Bruno 

12h30 

MP COM VOCÊ O promotor de justiça Antônio Carlos Gomes da Silva Junior, titular da 

Promotoria de Justiça de Colatina, expõe os aspectos que caracterizam o 

chamado "Estado laico" e faz uma análise sobre o cenário de laicidade 

vivido no Brasil atualmente.  

13h00 

DEDO DE PROSA A Casa da Música já foi sede do poder legislativo em 1912. Cem anos 

depois, o palácio ganhou uma restauração e se transformou no Palácio da 

Cultura Sônia Cabral, uma homenagem a um importante nome da música 

capixaba. A pianista elaborou o projeto de criação da Orquestra Sinfônica do 

Espírito Santo. Detalhes dessa história estão registrados em um livro escrito 

pelo jornalista José Antônio Martinuzzo. 

13h30 
COMISSÃO DE CIDADANIA 

(V) 

Reunião Ordinária 

14h30 PANORAMA Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba 

15h00 
TRABALHOS DO 

LEGISLATIVO ESTADUAL(V) 

Sessão Ordinária 

18h00 

COM A PALAVRA O deputado Erick Musso (PMDB) avalia os primeiros meses à frente da 

presidência e o modelo de gestão implantado na Assembleia; fala sobre os 

cortes e as ferramentas adotadas para modernizar a Casa, como a 

digitalização de processos internos e a criação de um comitê permanen 

18h30 

DEDO DE PROSA A Casa da Música já foi sede do poder legislativo em 1912. Cem anos 

depois, o palácio ganhou uma restauração e se transformou no Palácio da 

Cultura Sônia Cabral, uma homenagem a um importante nome da música 

capixaba. A pianista elaborou o projeto de criação da Orquestra Sinfônica do 

Espírito Santo. Detalhes dessa história estão registrados em um livro escrito 

pelo jornalista José Antônio Martinuzzo. 

19h00 

PRIVATIZAÇÕES E O 

IMPACTO NA ECONOMIA DO 

ES (V) 

Audiência Pública 

22h00 PANORAMA Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba. 

22h15 

SOM DA TERRA O Som da Terra recebe o artista capixaba Daniel Cypreste, que se revela no 

cenário musical capixaba com a releitura de clássicos e um trabalho autoral 

que envolve MPB e POP. 

22h45 SESSÃO ORDINÁRIA Trabalhos do Legislativo estadual. 

 

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

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

 

QUADRAGÉSIMA QUINTA SESSÃO 

SOLENE, DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 02 

DE OUTUBRO DE 2017. 
 

ÀS DEZENOVE HORAS E ONZE 

MINUTOS, O SENHOR DEPUTADO ERICK 

MUSSO OCUPA A CADEIRA DA 

PRESIDÊNCIA.  
 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Senhora e Senhores, 

Senhor Deputado Erick Musso, Presidente desta 

Augusta Casa de Leis, ilustres autoridades, 

telespectadores da TV Assembleia, boa noite. 

É convidado a compor a Mesa de honra o 

Deputado Erick Musso, proponente desta sessão, para 

os procedimentos de abertura regimental desta sessão 

solene. (Palmas) 

Informo que esta sessão é transmitida ao vivo 

pela TV Assembleia, nos canais abertos e digitais e, 

também, no Youtube. As fotos do evento estarão 

disponíveis amanhã, no site da Assembleia.  

É com satisfação que esta Casa de Leis 

recebe todos para a sessão solene em homenagem aos 

50 anos do Hospital Maternidade São Camilo, de 

Aracruz. 

O Hospital Maternidade São Camilo é uma 

das maiores obras encabeçada pelo empreendedor 

Monsenhor Guilherme Schmitz, chegando na hora 

certa, em 1967, quando a cidade de Aracruz se viu às 

voltas com um surto de tifo, cujas consequências 

poderiam ter sido arrasadoras, se não fosse a já 

existente mobilização das abnegadas pessoas, que 

foram o alicerce do hoje destacado hospital, mantido 

por uma associação beneficente criada oficialmente 

em 15 de maio de 1967, quando se caracterizou seu 

corpo de sócios-fundadores, à época, 38 pessoas, que se 

reuniram no salão nobre, no então Ginásio de Sauaçu, 

para aprovar o esboço do estatuto e eleger a primeira 

legislatura.  

O hospital administra o pronto-socorro 

municipal, o chamado PA-SUS, sendo mantido por 

convênios com os governos municipal, estadual e 

federal. Apenas um por cento do Hospital São Camilo é 

particular.  

Neste instante, o proponente, Senhor 

Deputado Erick Musso, procederá à abertura desta 

sessão solene, conforme é regimental. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Boa noite a todos e a todas. É uma alegria e 

satisfação recebê-los nesta Casa.  

Invocando a proteção de Deus, declaro aberta 

a sessão e procederei à leitura de um versículo da 

Bíblia. 

Por favor, quem puder, de pé. 

 

(O Senhor Deputado Erick Musso 

lê Crônicas, 28:20) 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Considero aprovada a ata da sessão 

anterior e informo que esta sessão é solene, em 

homenagem aos 50 anos do Hospital Maternidade 

São Camilo, de Aracruz, conforme requerimento de 

minha autoria, aprovado em plenário. 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Convido para compor a 

Mesa o senhor Evilasio Oliveira Costa, presidente do 

Conselho Curador da Fundação Hospital Maternidade 

São Camilo; o senhor Luis Soares Cordeiro, 

presidente da Associação Vidas; o doutor Sixto 

Nélson Quiñonez Diaz, médico mais antigo do 

Hospital São Camilo; o bispo-emérito Dom Décio 

Sossai Zandonade, representante da Igreja Católica; e 

o padre José Valdecy Romão, ex-pároco da Paróquia 

São João Batista, em Aracruz, e atualmente em 

Colatina. (Pausa) 

 

(Tomam assento à Mesa os 

referidos convidados) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Registro as presenças do 

doutor Eduardo Pereira, superintendente do Hospital 

São Camilo; da senhora Claudia Bernadete, diretora 

do Hospital São Camilo; do senhor Jeinison 

Rampinelli Lecco, ex-vereador de Aracruz; do senhor 

Artemio Honorato Rosa, representando o vereador 

Alexandre Manhães; do sargento Valter de Paula, ex-

deputado estadual, auxiliando nos trabalhos; e da 

senhora Naciene Luzia Modenezi Vicente, ex-

prefeita de Ibiraçu. 

Convido todos para, de pé, ouvirmos a 

execução do Hino Nacional e a do Espírito Santo. 

(Pausa)  
 

(É executado o Hino Nacional e o 

do Espírito Santo)  
 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Convido para compor a 

Mesa, representando o Governador do Estado, o 

secretário-chefe da Casa Civil, senhor José Carlos da 

Fonseca Júnior, e a ex-prefeita de Ibiraçu, senhora 

Naciene Luzia Modenezi Vicente. 
 

(Tomam assento à Mesa as 

referidas autoridades) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Registramos com prazer a 

presença nesta Casa de Leis do ex-vereador do 

município de Aracruz, Carlos Roberto Bermudes 

Rocha.  
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Neste momento, será exibido um vídeo 

institucional de aproximadamente quatro minutos, 

contando a história do hospital São Camilo. 
 

(É exibido o vídeo) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Registramos a presença do 

escritor Rogério Márcio Sarmenghi, de Aracruz, 

produtor do vídeo ao qual assistimos; registramos 

também a presença de Luiz Soresini, ex-presidente da 

Aderes. 

Fará uso da palavra o Senhor Deputado Erick 

Musso, proponente desta sessão solene e presidente 

da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Boa noite a todos e a todas! Vieram de 

longe, José Carlinhos, da nossa querida e amada 

cidade de Aracruz. É uma alegria, uma satisfação 

muito grande recebê-los nesta noite. Sabemos das 

dificuldades de se deslocar de Aracruz até aqui, numa 

segunda-feira, numa semana que se inicia com muito 

trabalho.  

Não é diferente aqui, onde estou na minha 

rotina, em que primeiro Deus, depois os meus 

colegas deputados e deputadas confiaram a mim ser 

presidente da Assembleia Legislativa do nosso 

Estado. Uma rotina dura, árdua, de muito trabalho, de 

muita dedicação, mas que tenho tentado fazer com o 

maior zelo possível para ajudar o meu querido e 

amado estado.  

Cumprimento o chefe da Casa Civil, meu 

amigo José Carlos da Fonseca Júnior, que retornou 

ontem de viagem com nosso governador, quando 

foram buscar investimentos do exterior para o nosso 

estado. Agradecendo a presença; nosso presidente do 

Conselho Curador, Evilasio, parabenizando pelo 

trabalho que tem feito à frente do Conselho Curador; 

nosso presidente da Associação Vidas, Luis Cordeiro, 

conhecido por todos nós como Luis da Este; doutor 

Sixto, que a cada foto que passava no vídeo ia 

narrando: Esse dia foi isso. Esse dia foi exatamente 

dessa forma, agradecendo a presença e dizendo que o 

senhor é um orgulho para nós, aracruzenses, por tudo 

que já fez e faz pela nossa cidade, pelo nosso povo e 

pela nossa gente; Dom Décio, nosso líder e ex-pároco 

de Aracruz, e também o Padre José Valdecy Romão, 

agradecendo as presenças; Naciene, nossa ex-prefeita 

de Ibiraçu, querida amiga, esposa do nosso também 

deputado federal Marcus Vicente, deputado da nossa 

região, que contribui muito para o crescimento do 

Espírito Santo e, em especial, de Aracruz; enfim, 

cumprimento todos. 

Meu discurso, na verdade, não é um discurso, 

é uma fala simples e objetiva para não passar em 

branco este momento, esse marco dos cinquenta anos 

da nossa querida instituição.  

Carlinhos Bermudes, Lecco, tratar de saúde 

pública, atender as pessoas, cuidar de gente não é 

uma tarefa fácil. Mônica, é uma tarefa que para 

muitos pode parecer enxugar gelo, pode parecer uma 

demanda sem-fim, mas o São Camilo, dia após dia, 

com seus profissionais, com seus colaboradores, do 

zelador ao médico mais gabaritado, dos enfermeiros 

às atendentes, às secretárias, aos técnicos de 

enfermagem, ao corpo técnico administrativo, enfim, 

o conjunto de mãos, de esforços, de ideais e de 

sentimento faz da saúde de Aracruz e da nossa região 

uma referência estadual e nacional tem alcançado 

objetivos. Ainda mais quando se junta a um projeto 

importante liderado por empresários do porte de Luis, 

de Etore Cavallieri - a quem faço menção, mesmo 

não estando presente, porque está também numa 

missão particular. Em nome de vocês dois, 

cumprimento toda a Associação Vidas, que une esses 

esforços para que façamos deste hospital um hospital 

de referência e de excelência.  

Temos trabalho nisso. Estava há pouco, antes 

da sessão, com o Robertinho da Associação Vidas, 

que dizia: Temos que agora correr atrás de mais 

recurso, porque agora temos o bloco D. Falei: Então, 

vamos para essa outra missão. Como nos dois anos 

anteriores, contem comigo.  

Zé Carlinhos, o nosso hospital neste vídeo foi 

muito bem retratado: um hospital construído e 

idealizado por um visionário, Monsenhor Guilherme 

Schmitz, cuja família cumprimento. Há cinquenta 

anos talvez nem Monsenhor acreditasse na potência 

que Aracruz iria virar! Aracruz é um município que 

em dez anos cresceu sua população em quase cem 

por cento e, com isso, os equipamentos públicos 

talvez não avançaram na mesma proporção de 

velocidade para atender às demandas da sociedade. E 

não falo só do equipamento público de saúde; falo da 

infraestrutura, das ruas não tão largas como as de 

Linhares, município vizinho, da nossa infraestrutura 

logística, enfim, de toda cadeia de produtividade que 

é necessário ter um município do porte da nossa 

cidade para atrair investimentos, para gerar emprego 

e renda, para dar empregabilidade às pessoas e, 

sobretudo, para dar qualidade de vida a todo cidadão 

e a toda cidadã.  

O Hospital São Camilo, em uma união de 

esforços da sociedade Aracruzense, da Associação 

Vidas, dos funcionários, de todos, está acelerando 

esse crescimento para que possamos estar 

compatíveis com o que Aracruz, hoje, precisa 

comportar no quesito saúde para atender não só a 

nossa cidade.  

Quando falamos de Hospital São Camilo, 

estamos falando de um hospital regional, que atende 

Ibiraçu, João Neiva, Fundão e até outros municípios 

do nosso entorno, tanto na demanda de pronto-

atendimento, quanto nas eletivas, quanto de 

maternidade, enfim, é para não passar em branco, é 

um marco importante.  

Quando olhando aquelas fotos, vi em algum 

determinado tempo da história meu avô ainda 

prefeito, vereador. O Hospital foi criado em 1967, 

meu saudoso avô estava no primeiro mandato de 
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vereador, que foi em 1966; depois percorreu por dois 

mandatos de prefeito, ajudou a colocar alguns grãos, 

alguma lajota, alguma areia. Tenho a grata satisfação 

e a oportunidade que Deus me concedeu de ser 

presidente da Assembleia nos cinquenta anos que faz 

esse hospital e isso para mim é uma honra e um 

orgulho muito grande.  

Não poderia deixar de fazer uma singela 

homenagem a todos vocês, que construíram, que 

constroem e continuarão construindo o Hospital São 

Camilo, uma referência para o nosso estado. Essa é 

uma singela homenagem que a Assembleia fará a 

vocês, para que possam continuar com ânimo, com 

força. Digo, enquanto cidadão aracruzense, enquanto 

representante da cidade da nossa região na 

Assembleia Legislativa: muito obrigado Hospital São 

Camilo! Muito obrigado a todos vocês! (Palmas) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Essas duas fotos que estão 

no painel, inclusive, mostram, com a camisa 

incrementada, o ex-prefeito Heraldo Barbosa Musso, 

avô do nosso presidente, em 1982, quando era 

prefeito. Essas fotos são do fotógrafo Antônio Carlos 

Sessa Neto, o Tonico, que está no plenário, 

patrimônio desta Assembleia e que tem o maior 

acervo fotográfico da história política do Estado do 

Espírito Santo. 

Neste momento haverá uma apresentação 

musical com o projeto Cantares. 

O Projeto Cantares foi criado em novembro 

de 2015 por Raul Paredes, médico amante da música, 

que percebeu a necessidade de ações voltadas à 

humanização para os pacientes e também como meio 

de aproximar diferentes profissionais do Hospital São 

Camilo, exercitando, assim, a terapia da cura por 

meio da arte.  

O grupo atua apresentando-se nas 

dependências do hospital, levando alegria e esperança 

aos enfermos, sendo formado por médicos, 

prestadores de serviços e colaboradores de diversos 

setores de forma voluntária. O lema do Projeto 

Cantares é: Música que cura o coração! 

 

(O grupo se apresenta)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Concedo a palavra ao 

senhor Evilásio Oliveira Costa, presidente do 

Conselho Curador da Fundação Hospital e 

Maternidade São Camilo.  

 

O SR. EVILÁSIO OLIVEIRA COSTA - 

Muito boa noite! Cumprimento o Senhor Deputado 

Erick Musso, presidente desta Casa de Leis; o doutor 

Luis Soares Cordeiro, vice-presidente da Associação 

Vidas; o doutor Sixto Nélson Quiñonez Diaz, um dos 

médicos mais antigos da nossa fundação e também 

um dos mentores, junto ao Monselhor Guilherme 

Schmitz; o Dom Décio Sossai Zandonade, bispo 

emérito da Diocese de Colatina e reitor do Santuário 

Diocesano Nossa Senhora da Saúde; o padre José 

Valdecy Romão, meu antecessor da presidência do 

Conselho Curador, que quando pároco da cidade de 

Aracruz se doou dessa forma, como presidente 

daquela fundação. Hoje está como pároco da Catedral 

de Colatina e pároco interino em Marilândia.  

Cumprimento também o Senhor José Carlos 

da Fonseca Júnior, representante do governador 

Paulo Hartung e secretário-chefe da Casa Civil. 

Muito boa noite a todos. É motivo de muita honra e 

alegria estarmos nesta Casa de Leis.  

O ato de reconhecer, tão raro, Presidente, em 

meio ao dia a dia de tantos afazeres em que vivemos, 

é muito valoroso, como dizia a V. Ex.ª há pouco. É 

isto que estamos vivendo aqui nesta noite, uma noite 

de reconhecimento muito bem concebida pelo Senhor 

Deputado Erick Musso, que preside um dos três 

poderes do nosso Estado, o Poder Legislativo, faz 

com que o coração de milhares de pessoas esteja em 

festa nesta noite. Assim, Deputado, V. Ex.ª presta 

homenagens a um sem-número de pessoas que 

contribuíram, contribuem e também aos que se 

serviram e se servem desta história de cinquenta 

anos.  

Esses milhares de pessoas, representadas aqui 

por um rol de cidadãos de altíssima qualidade, 

receberão justos reconhecimentos neste momento. 

Todos, inclusive, os ausentes, os que talvez já 

partiram, mas quando estiveram em nosso meio de 

alguma forma podem se regozijar por esta sessão 

solene. 

Se estamos aqui em noite de festa é porque 

um inefável número de pessoas abraçou e abraça o 

Hospital São Camilo. 

Faço parte do Rotary Club. É representando 

essa ONG internacional que participo do Conselho 

Curador do hospital. No Rotary temos lemas que nos 

norteiam: dar de si antes de pensar em si; mais se 

beneficia quem melhor serve. É esforçando-me para 

fazer valer esses lemas que tenho atuado. Assim, 

estamos nos lançando a uma gestão cada vez mais 

eficiente, com rigorosos controles e estabelecimento 

de metas, mas sempre com foco nas pessoas. Afinal, 

ali somos pessoas que cuidam de pessoas. São mais 

de trezentos funcionários que vêm desenvolvendo e 

entregando cada vez mais um atendimento digno e 

humanizado: calor humano, cuidado, empatia.  

Assim, pelas redes sociais, secretário-chefe 

da Casa Civil vão se alastrando elogios e comentários 

sobre os nossos atendimentos. Isso muito nos motiva 

a continuar avançando cada vez mais.  

Temos desafios sim, e muitos. Desafios de 

custeio e outros tantos. É um esforço hercúleo fazer 

essa máquina de filantropia girar bem. Essa máquina 

gira vinte e quatro horas por dia. Ao todo, por mês, 

são mais de quinze mil atendimentos; mais de 

trezentos e oitenta cirurgias todo mês; mais de cento 

e cinquenta novas vidas que chegam por meio da 

maternidade do Hospital São Camilo.  

Gratidão a Deus por ter ao meu lado um 

seleto grupo de homens que compõem o quadro do 
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Conselho Curador desta Fundação Hospital e 

Maternidade São Camilo. 

 Registro, com satisfação, os conselheiros 

José Magno Vescovi, vice-presidente, representante 

da Igreja Católica; doutor Marcos Martins, 1.º 

secretário, representante da OAB; Rogério 

Sarmenghi, 2.º secretário, representante da CDL 

Aracruz; Edmilson Oliveira, representante das Igrejas 

Evangélicas de Aracruz; Bruno Alvarenga, 

representante das Lojas Maçônicas; Ivan Crevelin; 

representante do Conselho Consultivo. 

É assim, com esses voluntários assumindo 

algumas responsabilidades a mais do que os outros 

milhares de voluntários, que fazemos essa máquina 

girar e acontecer. São muitos, muitos agradecimentos 

que podem ser prestados neste momento.  

Peço ao secretário-chefe da Casa Civil, o 

senhor José Carlos, que leve o nosso agradecimento 

ao governador Paulo Hartung. Com o incremento de 

recursos feito ao custeio da nossa UTI, num total de 

mais de meio milhão de reais por ano, conseguimos 

equilibrar um pouco mais as nossas contas. E peço 

que leve também uma salva de palmas. (Palmas) 

Em meio a esses desafios, recebemos apoios, 

reconhecimentos, como estamos recebendo nesta 

Casa hoje, apoios, como temos recebido por parte do 

Governo do Estado, por meio deste registro que fiz, 

do incremento de custeio da nossa UTI. 

Vejo, daqui, famílias em meio aos 

homenageados. Vejo famílias que, geração após 

geração, vêm se dedicando a esta causa, como a 

família Cavallieri. Doutor Sixto disse que passava 

pelo interior do município, pedindo doações ao 

hospital. Ele ia de vez em quando ao senhor 

Benedito Cavallieri, conhecido como senhor Bené.  

Ele não saía de mãos vazias. Era uma galinha ou um 

porco, mas com alguma coisa o senhor Bené 

contribuía.  

Hoje, vemos o filho do senhor Bené, o 

empresário Etore Cavallieri, fazendo acontecer um 

novo Hospital São Camilo, por meio da Associação 

Vidas. Vejo a Francine. Tivemos oportunidade de 

conviver um pouco mais por ocasião da última 

Expoagro Vidas Aracruz, o grande evento 

concebido pela Associação Vidas, que tem feito 

acontecer uma onda de voluntariado que veio para 

ficar, Francine. É muito bonito o que a Associação 

Vidas tem desenvolvido. A Francine deve ter andado 

alguns quilômetros naquele parque de exposições de 

quinta a domingo, porque a via o tempo todo. Estava 

numa ponta, via Francine, estava em outro lugar, via 

Francine novamente. Da mesma forma também a 

Nanayana, encabeçando a organização das provas de 

tambor e também ajudando na organização dos 

camarotes, onde tantas pessoas se serviram, onde 

tantas pessoas adquiriram seus ingressos para ajudar 

o Hospital São Camilo.  

São muitas, muitas famílias que, geração 

após geração, Senhor Presidente, vêm se doando a 

esta causa e assim que o hospital vai acontecendo. 

Quem pode ajudar com uma galinha, ajuda com uma 

galinha, quem pode ajudar um pouco mais, ajuda um 

pouco mais. 

Reforço aqui o importante ingresso da 

Associação Vidas nessa história. Há três anos, por 

convite do padre Valdecy, eu já fazia parte do 

Conselho Curador e enfrentávamos uma situação 

deveras desafiante. Em alguns momentos, chegou a 

pairar no ar um sentimento de quem sair por último 

apague a luz. Mas não perdíamos a esperança. Como 

o padre vai nos deixar perder a esperança? De forma 

alguma. E assim fomos, com esperança, encarando 

aquele desafio. E eis que surgiu a Associação Vidas. 

Eis que surgiu a Associação Vidas e, hoje, temos um 

hospital São Camilo cada vez melhor acontecendo.  

A Associação Vidas faz acontecer um novo 

Hospital São Camilo no que tange a obras, no que 

tange à gestão, no que tange ao cuidado com as 

pessoas, no que tange a liderar a cidade para abraçar 

o Hospital São Camilo. Merecidamente, peço uma 

salva de palmas à Associação Vidas. (Palmas) 

Em respeito a todos os voluntários que 

abraçam o Hospital São Camilo e aos que se servem 

do nosso atendimento, reitero o compromisso de com 

toda energia gerirmos esse senhor, que ora completa 

cinquenta anos, com muito amor e dedicação. São 

cinquenta anos, mas ele tem, doutor Sixto, pressão 

doze por oito, uma capacidade cardiorrespiratória 

incrível, uma energia para salvar vidas que é uma 

coisa inefável. E assim vamos gerindo, vamos 

gerindo essa máquina que há cinquenta anos vai 

salvando vidas. 

Recordo-me de quando era secretário de 

Saúde em Aracruz, busquei um pouco da história do 

ex-ministro da Saúde Adib Jatene, que me chamou a 

atenção, porque foi ele enquanto ministro que começou 

a desempenhar no Brasil práticas mais bem organizadas 

de prevenção de doenças e de promoção à saúde. 

Então, vejam, naquele momento ainda era 

um pouco de contradição: Não, as pessoas para 

terem saúde, precisam de hospital. Na verdade, as 

pessoas precisam de hospital para recuperar a sua 

saúde. Para ter saúde elas precisam de se cuidar e de 

promover. E somos um hospital, mas torcemos para 

que iniciativas, como a do Governo do Estado com a 

Rede Cuidar, venha a promover, cada vez mais saúde 

para as pessoas. Mas, se precisarem serão atendidas 

com muita dignidade. 

E assim vou finalizando minha fala. Mas, 

Adib Jatene dizia que era contra essa história de 

dizer: Eu não faço porque não me dão condições! Se 

você é capaz de fazer, você cria as condições. 

Muito obrigado pela atenção de todos. 

Fiquem todos com Deus. 

Teremos mais uma participação especial do 

nosso coral, que é formado de voluntários, 

prestadores de serviço e funcionários do nosso 

hospital. 

Presidente, isso que está acontecendo aqui, 

hoje à noite, é para marcar de uma forma muito 

bacana essa história de cinquenta anos. Acreditamos 
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que a melhor forma é registrarmos o que sentimos, o 

que nós, enquanto hospital São Camilo, sentimos 

pela realização de tal feito; é amizade. É isso que 

sentimos emanando do nosso Presidente desta Casa 

de Leis, e nós retribuímos. 

Tem uma música que fala que independente 

do momento o amigo está ali presente. O nosso coral 

em agradecimento vai cantar essa música. Essa 

música diz que amigos para sempre é o que nós 

iremos ser. Seja na primavera ou qualquer das 

estações, nas horas tristes ou nos momentos de 

prazer, amigos para sempre! (Pausa) 

 

(É entoada a música pelo coral) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Agradecemos ao projeto 

Cantares. 

Já se encontra à Mesa de honra o prefeito do 

município de Aracruz, Jones Cavaglieri, que é 

convidado a fazer uso da palavra. 

 

O SR. JONES CAVAGLIERI - Boa noite a 

todas e a todos. É um prazer muito grande participar 

de um ato solene importante para o município de 

Aracruz.  

Inicio cumprimentando o presidente da Casa 

e também proponente desta sessão especial, 

Deputado Erick Musso. Cumprimento o secretário da 

Casa Civil, José Carlos da Fonseca, representando 

neste ato o governador do Estado, muito obrigado; o 

padre Valdecy, que nos deixou, mas deixou saudade, 

porque também deixou uma obra, que estamos dando 

continuidade, não é isso? Obrigado, padre Valdecy.  

Cumprimento o doutor Sixto, velho guerreiro 

de muito tempo, sempre lutando por aquela 

comunidade hospitalar de muitos anos. Ele tem 

prestado serviço até os dias de hoje com todo vigor e 

com resultados.  

Cumprimento o Evilasio, que me antecedeu 

na fala, que fez uma retratação pela importância e o 

agradecimento por este ato solene; o Luis, presidente 

da Amear, uma parceira do município que tem 

promovido várias ações, entre elas o hospital São 

Camilo. Tudo que é realizado por essa associação, 

além de fazer em Aracruz, também divide com o 

hospital Rio Doce, em Linhares, atividades para que 

melhoremos também aquele hospital de Linhares. 

Cumprimento Dom Décio, representando a 

Igreja juntamente com o padre Valdecy. Obrigado, 

Dom Décio, amigo de longa data. Já estivemos juntos 

tomando algumas decisões por ocasião da 

demarcação indígena, lembra-se disso? Muito 

dedicado, além da causa espiritual, também à causa 

material. Uma coisa está muito ligada à outra: se 

estamos bem materialmente falando, estamos bem 

também espiritualmente, não é isso, Dom Décio?  

Cumprimento a ex-prefeita de Ibiraçu, nossa 

amiga. Falava com ela há pouco que seu esposo, 

deputado federal Marcus Vicente, é um parceiro da 

cidade de Aracruz, muitas obras tem levado para lá. 

Inclusive, falávamos com ela agora que estamos 

executando uma dessas obras com dinheiro federal.  

Cumprimento os guerreiros, aqueles que de 

longa data vêm lutando, vêm trabalhando para que 

essa realidade não seja esquecida, o que é importante, 

e cada vez tem melhorado com essa parceria da 

Associação Vidas. Mas para os guerreiros temos que 

tirar o chapéu, porque estão ali voluntariamente se 

dedicando dia a dia num trabalho importantíssimo 

para a sociedade aracruzense. Vejo aqui meu amigo, 

Luís Soresini, que já deu uma contribuição muito 

grande. A empresa Fibria, antigamente Aracruz 

Celulose, contribuiu com a Prefeitura de Aracruz no 

mandato do então prefeito Primo Bitti. Contribuiu na 

Vale e continua lá dando a sua contribuição. Sou ex-

funcionário da Vale e falava com ele há poucos dias.  

Primeiro peço desculpas porque o atrasado 

não tem muito direito. Acabei chegando atrasado por 

conta de um evento que tive que participar. Acabei 

me atrasando um pouquinho. Peço desculpas pelo 

meu atraso. 

Hoje, Aracruz é um município com quase 

cem mil habitantes que tem enfrentado problema 

como todos os municípios, em função da crise 

financeira que assolou este país. Não é verdade?  

Peço ao nosso secretário que leve o abraço ao 

governador Paulo Hartung, que com muito cuidado e 

zelo tem mantido o Espírito Santo como exemplo 

neste país. A questão fiscal, temos um estado em 

condições de crescer. Saindo de uma crise, vamos 

acompanhar.    

Em Aracruz estamos fazendo o possível para 

que tenhamos essa condição.   

Falando sobre o Hospital São Camilo, temos 

a nossa parcela de contribuição, que o município faz, 

com os repasses que são via repasses federais, mas 

também o aporte financeiro do próprio município de 

Aracruz. 

 Hoje, fazemos aporte financeiro juntando os 

repasses com o valor do Tesouro Municipal. 

Repassamos vinte e três milhões anuais. São um 

milhão novecentos mais ou menos por mês. 

Poderia ser mais, mas infelizmente a situação não 

nos permitiu até fazer o reajuste. Tivemos 

dificuldade para manter e honrar o compromisso que 

temos com o Hospital São Camilo. 

 O município tem buscado fazer a sua parte, 

fazer o seu dever de casa para manter a nossa 

saúde com qualidade. Infelizmente, sabemos que a 

saúde consome um recurso muito grande. Hoje 

temos a dificuldade em função de outros problemas 

que aconteceram no país e refletiram nos 

municípios, mas estamos trabalhando para que 

tenhamos condição de fazer com que o município 

de Aracruz possa sair da crise como estamos saindo. 

O país está saindo dessa crise. Queremos acompanhar 

e fazer com que tenhamos condições de ajudar ainda 

mais o Hospital São Camilo.  Esse é um dever não 

por questões de vaidade, mas obrigação dos 

gestores em manter a saúde em boas condições.  
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Infelizmente com todo esse desemprego, 

muitas pessoas deixaram de pagar os seus planos, 

outros perderam o emprego e tiveram de cancelar o 

plano, indo para o SUS. Sobrecarregou de tal forma 

que, com a crise houve menos arrecadação e tivemos 

muitas dificuldades. 

Esperamos em Deus que vamos superar essa 

crise, começaremos a avançar e teremos dias 

melhores, não tenho dúvida. Muito obrigado e boa 

noite a todos. 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Fará uso da palavra o 

vice-presidente da Associação Vidas, Luis Soares 

Cordeiro. 

 

O SR. LUIS SOARES CORDEIRO - Boa 

noite a todos! Satisfação enorme em estar aqui.  

Cumprimento o nosso ilustre Senhor 

Deputado Erick Musso, Presidente desta Casa de Leis 

e, também, proponente desta sessão solene que muito 

nos honra. Cumprimento o Dom Décio Sossai 

Zandonade; o Padre José Vadecy Romão, que 

também deu a sua grande contribuição em Aracruz, 

em especial ao Hospital São Camilo; o Senhor José 

Carlos da Fonseca Júnior, representando o nosso 

governador, a S. Ex.ª o nosso abraço e agradecimento 

também pelo reconhecimento e apoio que tem dado a 

nossa associação; o decano do hospital, doutor Sixto 

Nélson Quiñonez Diaz, referência enorme para 

aquele hospital. 

Também aproveitando o momento, não está à 

Mesa, mas estendo este cumprimento ao doutor José 

Adalberto Rebello de Oliveira que está presente, uma 

pessoa no quadro médico do hospital, referência; à 

Naciene Luzia Modenezi Vicente, nossa parceira de 

Ibiraçu e, também, ao Jones Cavaglieri, um 

agradecimento especial por ter trazido para si a 

responsabilidade nesse episódio recente de 

manutenção do orçamento do nosso hospital.  

O presidente da Associação Vidas - já foi 

corrigido que sou vice-presidente - Etore Cavallieri, é 

um companheiro que muito nos honra com a inciativa 

da Associação Vidas.  

A Associação Vidas nasceu há pouco mais de 

dois anos com a missão de ajudar as entidades que 

prestam serviços na área de saúde às pessoas, aos 

idosos e à juventude. Mas priorizamos o Hospital São 

Camilo porque entendemos que era aquele ente que 

mais precisava de apoio.  

Temos feito uma série de ações. A que 

consideramos mais relevante é resgatar o espírito 

solidário instituído pelo monsenhor Guilherme 

Schmitz quando da fundação do Hospital 

Maternidade São Camilo.  

Acho que resgatar a solidariedade do povo de 

Aracruz, da sociedade aracruzense e também da 

região, é o que mais nos honra porque efetivamente é 

o que dará sustentabilidade ao nosso trabalho. Se 

zelarmos pela solidariedade, certamente, 

conseguiremos manter viva essa chama que a 

Associação Vidas conseguiu reacender.  

Temos que agradecer muito à cidade de 

Aracruz por meio das entidades organizadas: Rotary, 

Lions, Maçonarias, igrejas, enfim, toda a sociedade 

que abraçou essa causa.  

Nós, na verdade, só demos o imputizinho 

necessário para que essa sociedade se reorganizasse 

em torno dessa causa tão nobre que é salvar vidas. 

Então, nossos sinceros agradecimentos a todos os 

deputados, em especial ao deputado Erick Musso que 

também tem nos ajudado muito com as emendas 

parlamentares; aos deputados federais, o da nossa 

região, o deputado Marcus Vicente que tem ajudado 

bastante; e a todos os deputados que têm contribuído 

com o Hospital Maternidade São Camilo com a 

destinação de suas emendas parlamentares.  

Ouvimos falar das emendas parlamentares 

nas investigações e todo mundo acha que isso é um 

absurdo. As emendas parlamentares, grande parte 

delas, são destinadas à saúde e nada mais justo do 

que ser feito da forma como vem sendo feito por 

esses ilustres deputados aos quais temos muito que 

agradecer.  

Em nome da Associação Vidas, agradecemos 

a todos as pessoas de boa-fé e de boa índole que 

ajudam esse sonho de fazer do Hospital Maternidade 

São Camilo um hospital e referência na nossa região.  

Que nesses cinquenta anos possamos, pelo 

CNPJ que não morre, perpetuar o sonho de um 

grande idealizador, que foi o monsenhor Guilherme 

Schmitz, e todas as outras pessoas que deram suas 

contribuições. Muito obrigado a todos. E uma boa-

noite! 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Encerrando a fase de 

pronunciamentos, é convidado para fazer uso da 

palavra o secretário-chefe da Casa Civil, José Carlos 

da Fonseca Júnior.  
 

O SR. JOSÉ CARLOS DA FONSECA 

JÚNIOR - Muito boa-noite, senhoras e senhores!  

Presidente Erick Musso, nosso anfitrião nesta 

noite, chefe do Poder Legislativo do nosso estado e 

aracruzense de quatro costados, não é? Percebemos o 

brilho no olhar de V. Ex.ª, a alegria, a emoção 

quando trata da sua terra, do seu torrão natal, quando 

vê essas imagens antigas do nascimento do Hospital 

São Camilo há cinquenta anos, do seu avô, o saudoso 

deputado Heraldo Musso.  

Em primeiro lugar, quero dizer que é um 

prazer, uma satisfação - eu que labuto aqui com V. 

Ex.ª dia a dia ao lado do governador Paulo Hartung e 

de seus colegas, seus vinte e nove colegas deputados 

- uma honra, uma alegria participar desta celebração 

que sei que cala fundo no seu coração porque somos 

testemunhas aqui da sua devoção à sua terra Aracruz 

e à região vizinha.  

Quero fazer uma saudação muito especial ao 

Dom Décio, que é uma figura que todos os capixabas 
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apreenderam a admirar há muitos anos e cuja 

trajetória como líder da nossa Igreja Católica, como 

líder espiritual. E como liderança da sociedade 

capixaba é uma liderança que serve de padrão e de 

exemplo para que nosso estado seja cada vez mais 

forte, mais organizado e mais civilizado. 

Quero fazer uma saudação ao prefeito Jones 

Cavaglieri. Está perdoado pelo atraso. Eu também me 

atrasei um pouquinho e cheguei depois do hino. Peço 

desculpas.  

Minha querida amiga Naciene, ex-prefeita de 

Ibiraçu, em seu nome mando uma saudação especial 

ao meu velho amigo Marcus Vicente, que está lá em 

Brasília defendendo as cores do nosso estado do 

Espírito Santo, nesse período tão difícil para o Brasil 

e para Brasília.  

Quero fazer uma saudação também muito 

especial ao presidente do Conselho Curador da 

Fundação Hospital Maternidade São Camilo, Doutor 

Evilasio, que eu tive o prazer de conhecer na abertura 

da última Expo Aracruz. Percebi seu dinamismo lá, 

suando a camisa, lutando, naquela noite de festa, tão 

bem motivada e tão bem organizada.  

Quero fazer aqui também uma saudação 

especial ao Luis Soares Cordeiro, que todo mundo 

chama Luis da Estel, que é um dos empresários que 

simboliza esse tempo novo no Espírito Santo. Ele, ao 

lado do nosso querido amigo Etore Selvatici 

Cavallieri, dão o sangue, suor e lágrima, na luta tão 

importante que se trava lá, por meio da Fundação 

Vidas, em benefício do Hospital São Camilo, e do 

Hospital Rio Doce, em Linhares.  

Com esse movimento todo do conjunto de 

lideranças e voluntários que se engajam nessas 

atividades, nesses últimos anos, eles estabeleceram 

uma nova referência de voluntariado, de participação 

da base da sociedade na organização das grandes 

tarefas e das grandes empreitadas, que são da 

sociedade como um todo, e não desse ou daquele 

governo, desse ou daquele grupo.  

É muito importante que a Assembleia hoje 

reconhece esse trabalho que virou referência no 

Espírito Santo, que é o trabalho de voluntariado que 

se promove em Aracruz.  

Faço uma saudação ao doutor Sixto Nélson 

Quinõnez Diaz, que tive a alegria de ver em ação, em 

Aracruz e ao doutor José Adalberto Rebello de 

Oliveira, os dois médicos, um pouquinho mais 

velhos; mais vividos que eu, embora eu tenha mais 

cabelos brancos.  

Eu tenho uma ligação familiar, que vem lá 

de trás, com Aracruz, com Santa Cruz, quando a atual 

sede do município ainda era chamada de Sauaçu. 

Meu avô médico, doutor Antônio Costa foi, nos 

anos 1940, para Aracruz. Minha mãe foi criada, 

boa parte da juventude dela... Ele era médico em 

Santa Cruz, no tempo da Segunda Guerra, quando, 

em Santa Cruz, à noite, tinha que dar um toque de 

recolher e apagar as luzes, para não ter risco de sofrer 

algum bombardeio, ali na Costa. 

Então, eu acompanho e tenho uma ligação 

afetiva com Santa Cruz e Aracruz desde então. Minha 

mãe até hoje fala com carinho como se fosse uma 

pessoa dos nossos dias, a respeito do senhor Lulu 

Musso, que era o bisavô do nosso Presidente da 

Assembleia. Tudo o que diz respeito a Aracruz me 

traz lembranças muito boas, onde tenho familiares 

que ouço e cultivo a vida inteira por meio do meu pai 

e da minha mãe, etc. 

Faço uma saudação ao Luíz Soresini, meu 

colega de luta na administração do passado, e de 

relacionamento tão franco e tão agradável esses anos 

todos.  

Faço também uma saudação especial ao 

nosso padre José Valdecy Romão. É uma alegria ver 

a marca que o senhor deixou lá como pároco de 

Aracruz e como isso até hoje é lembrado. É um 

belíssimo sinal. Parabéns! 

Estendi um pouquinho nessa saudação 

porque acho que era devida, mas apenas para 

introduzir o que eu venho aqui dizer, em nome do 

governador Paulo Hartung: Os senhores e as senhoras 

homenageadas nesta noite estão sendo reconhecidos 

pelo mérito desse trabalho tão importante de 

construção de uma realidade na saúde pública, em 

que nosso país carece tanto de exemplos como esse, 

que são dados pelos cinquenta anos hoje 

comemorados do Hospital São Camilo. 

Tivemos, nos anos 80, no grande debate ao 

final do regime militar, que se travava sobre o que 

seria a democracia brasileira, aquela oportunidade de 

construir - assim ficou famosa -, nossa Constituição 

cidadã, nas palavras do presidente Ulysses 

Guimarães.  

Essa Constituição estabeleceu normas 

importantes, mas previu situações que, depois, a 

realidade se encarregaria de mostrar que não bastava 

vontade política, não bastava ter no texto 

constitucional que a saúde pública era um direito de 

todos e obrigação do Estado, se o Estado não tivesse, 

depois, como fazer exercer e obedecer aquele 

normativo constitucional. 

No fundo, ao se criar o Sistema Único de 

Saúde, SUS, alguns anos mais tarde, tivemos que nos 

dar conta de que só a sociedade salva a sociedade. 

Não adianta delegar isso para o Estado, porque o 

Estado faz uma parte desse serviço, mas somos nós, e 

as instituições filantrópicas, como o Hospital São 

Camilo, o testemunho de que a sociedade é que 

precisa se organizar, tornar viável, fazer sua parte, a 

universalização do tratamento de saúde. 

Poucas semanas atrás, fomos à inauguração 

da primeira unidade da Rede Cuidar, uma política 

importante que o Governo do Estado vem 

implementando, em Nova Venécia. O presidente 

Erick Musso estava presente. Em breve, outras quatro 

unidades serão implantadas no nosso estado.  

Trata-se, justamente, assim como para tornar 

realidade aquela ambição, no bom sentido, da 

universalização do serviço público de saúde, que está 

prometida e compromissada na Constituição da 
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República, mas que a economia dos estados, dos 

municípios e da União não conseguiu estabelecer isso 

da maneira mais concreta, e a Rede Cuidar é mais um 

passo.  

Assim como os hospitais filantrópicos 

cumprem esse papel fundamental, a Rede Cuidar será 

uma experiência parecida como a que, há anos, se vê 

em um país como o Canadá, por exemplo, em que há, 

no serviço público de saúde, uma fase prévia à da 

doença, como disse nosso superintendente.  

É preciso cuidar, prevenir, ter uma 

capacidade de triagem, para que o sistema hospitalar 

em si, o sistema de atendimento, o sistema de 

cirurgias, não fique sobrecarregado estruturalmente. 

Em relação a esse trabalho, como o da Rede 

Cuidar no nosso estado, o governador Paulo Hartung 

tem tido um empenho muito grande de fazer disso 

uma realidade concreta, cobrindo todo nosso estado. 

E o trabalho cumprido por vocês, voluntários, 

servidores, médicos e profissionais que compõem a 

família do São Camilo, é um trabalho que, se hoje 

estamos comemorando cinquenta anos do São 

Camilo, esperamos que, daqui a cinquenta anos, 

nossos pósteros, nossos netos e bisnetos, possam 

estar olhando para essa tela que, naquela ocasião, 

quem sabe, estará flutuando, para ver imagens de 

hoje sobre o que estamos plantando para o futuro. 

Lembro-me desta frase, deste poema tão 

bonito, cantado aqui pelo competente Coro Cantares, 

da belíssima música que termina dizendo: Segura teu 

filho no colo, sorria e abrace teus pais, enquanto 

estão aqui, que a vida é trem-bala, parceiro, e a 

gente é só passageiro prestes a partir. 

Que possamos plantar hoje, para, daqui a 

cinquenta anos, os que vierem depois de nós, 

poderem colher, como os de cinquenta anos atrás 

plantaram e, hoje, estamos colhendo. 

Parabéns, Erick Musso! Parabéns, 

Assembleia! Parabéns, homenageados! 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Neste momento, o 

proponente desta sessão, Senhor Deputado Erick 

Musso, acompanhado do secretário-chefe da Casa 

Civil, José Carlos da Fonseca Júnior, procederá à 

entrega de placas e certificados aos homenageados. 

Convido o senhor Dom Décio Sossai 

Zandonade, bispo-emérito e reitor do Santuário 

Diocesano Nossa Senhora da Saúde, em Ibiraçu, para 

receber das mãos do Senhor Deputado Erick Musso e 

do senhor José Carlos da Fonseca Júnior, uma placa 

alusiva aos 50 anos do Hospital Maternidade São 

Camilo de Aracruz, em nome do bispo Dom Joaquim 

Wladimir Lopes Dias. (Pausa)  

O senhor Dom Wladimir, em maio de 2014, 

foi nomeado administrador apostólico da Diocese de 

Colatina e nomeado bispo diocesano titular em março 

de 2015. Representa a Igreja Católica Apostólica 

Romana, a qual tem participação ativa desde a 

construção dos alicerces da obra do Hospital São 

Camilo. 

(Procede-se à entrega da placa) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Convido o senhor José 

Valdecy Romão para receber, das mãos do Senhor 

Deputado Erick Musso e do senhor José Carlos da 

Fonseca Júnior, uma placa alusiva aos 50 anos do 

Hospital Maternidade São Camilo de Aracruz. 

(Pausa) 

O senhor José Valdecy Romão atua como 

pároco na Catedral Sagrado Coração de Jesus, em 

Colatina. É também administrador da Paróquia Nossa 

Senhora Auxiliadora, em Marilândia.  Quando pároco 

da Paróquia São João Batista, em Aracruz, exerceu a 

presidência do Conselho Curador da Fundação São 

Camilo, de 2013 a janeiro de 2017. Possui 

característica notável de empreendedorismo, e foi na 

sua presidência que o hospital passou a ter como 

parceira a Associação Vidas, e implantou o Protocolo 

de Manchester. 

 

(Procede-se à entrega da placa) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Convido o senhor Sixto 

Nélson Quiñonez Diaz para receber, das mãos do 

Senhor Deputado Erick Musso e do senhor José 

Carlos da Fonseca Júnior, uma placa alusiva aos 50 

anos do Hospital Maternidade São Camilo de 

Aracruz. (Pausa) 

O senhor Sixto Nélson Quiñonez Diaz é 

médico há quarenta e sete anos e veio para Aracruz 

cativado pela filosofia social do monsenhor 

Guilherme Schmitz. Participa ativamente desde o 

início da construção do hospital e foi o criador da 

Feira Distrital. Promoveu eventos para angariar 

recursos em prol de melhorias. Exerceu com 

excelência cargos de diretoria. Não só atuou na 

construção do hospital, como também fundou centros 

comunitários nos distritos, promovendo a medicina 

preventiva em todo o município de Aracruz. 

 

(Procede-se à entrega da placa) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Convido o senhor Luiz 

Marcos Vieira Morellato, representante da Imetame 

Metalmecânica, para receber, das mãos do Senhor 

Deputado Erick Musso e do senhor José Carlos da 

Fonseca Júnior, uma placa alusiva aos 50 anos do 

Hospital Maternidade São Camilo de Aracruz, em 

homenagem a essa empresa. (Pausa) 

A Imetame Metalmecânica foi fundada em 

1980, com sede no município de Aracruz e atuação 

em vários países, presidida pelo empresário Étore 

Selvatici Cavallieri, apoia projetos sociais 

demonstrando comprometimento com a sociedade. A 

empresa ajuda com muita generosidade o Hospital 

São Camilo. 

 
(Procede-se à entrega da placa) 
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O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Convido as senhoras 

Francini Cometti Cavallieri e Nanayana Cavallieri 

para receber, das mãos do Senhor Deputado Erick 

Musso e do senhor José Carlos da Fonseca Júnior, 

uma placa alusiva aos 50 anos do Hospital 

Maternidade São Camilo de Aracruz, em nome do 

senhor Etore Selvatici Cavallieri. (Pausa) 

O senhor Etore Selvatici Cavallieri é 

empresário, presidente da Associação Vidas, e por 

intermédio de suas ações tem liderado milhares de 

voluntários em prol de salvar vidas através de um 

novo Hospital São Camilo, que vai surgindo dia após 

dia, promovendo amparo social e dignidade humana. 

 
(Procede-se à entrega da placa) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Convido o senhor Evilasio 

Oliveira Costa para receber, das mãos do Senhor 

Deputado Erick Musso e do senhor José Carlos da 

Fonseca Júnior, uma placa alusiva aos 50 anos do 

Hospital Maternidade São Camilo de Aracruz. 

(Pausa) 
O senhor Evilasio Oliveira Costa é 

empresário, administrador e ex-secretário municipal 

de Saúde. Atua ativamente como voluntário no 

conselho curador, desde 2013, como conselheiro 

representante do Rotary Club de Aracruz. Em 2017, 

assumiu a presidência do conselho, com o intuito de 

manter o legado que o padre José Valdecy Romão 

deixou na instituição, inspirado também na obra de 

monsenhor Guilherme Schmitz, fundador do hospital. 

 

(Procede-se à entrega da placa) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Convido o senhor 

Edmilson Souza Pinto da Silva para receber, das 

mãos do Senhor Deputado Erick Musso e do senhor 

José Carlos da Fonseca Júnior, uma placa alusiva aos 

50 anos do Hospital Maternidade São Camilo de 

Aracruz. (Pausa) 

O senhor Edmilson Souza Pinto da Silva é 

assistente parlamentar, destacado membro da Igreja 

Evangélica de Aracruz, atuando como membro do 

conselho curador da Fundação Hospital Maternidade 

São Camilo. 
 

(Procede-se à entrega da placa) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Convido o senhor Rogério 

Márcio Sarmenghi para receber, das mãos do Senhor 

Deputado Erick Musso e do senhor José Carlos da 

Fonseca Júnior, uma placa alusiva aos 50 anos do 

Hospital Maternidade São Camilo de Aracruz. 

(Pausa) 
 O senhor Rogério Márcio Sarmenghi é 

escritor aracruzense e pesquisador incansável da 

cultura do município. Atua como conselheiro desde 

2015, sendo reeleito em 2017, representando a CDL 

na função de 2.º secretário. É autor de vários livros, 

incluindo o livro do monsenhor Guilherme Schmitz.  

 
(Procede-se à entrega da placa)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - É convidado para compor 

a Mesa de honra o Deputado estadual Doutor Rafael 

Favatto. 

Convido o senhor Marcos Ferreira Martins 

para receber, das mãos dos Senhores Deputados 

Erick Musso e Doutor Rafael Favatto e do senhor 

José Carlos da Fonseca Júnior, uma placa alusiva aos 

50 anos do Hospital Maternidade São Camilo de 

Aracruz. (Pausa) 

O senhor Marcos Ferreira Martins é 

advogado, atua como 1.º secretário representando a 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES) no 

conselho curador, desde dezembro de 2015. 

Menciona que nesta pequena trajetória de serviço 

voluntário ao ser humano, torna-se gratificante, pois 

o favorecimento àqueles que necessitam no mínimo 

de atenção é, sem dúvida, um olhar para a 

valorização do bem mais precioso. 

 

(Procede-se à entrega da placa) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Convido o senhor 

Eduardo Pereira, superintendente do Hospital São 

Camilo, para receber, das mãos dos Senhores 

Deputados Erick Musso e Doutor Rafael Favatto e do 

senhor José Carlos da Fonseca Júnior, uma placa 

alusiva aos 50 anos do Hospital Maternidade São 

Camilo de Aracruz, em nome do senhor Ivan 

Américo Crevelin. (Pausa) 

O senhor Ivan Américo Crevelin é 

administrador, exerceu função de escriturário e 

posteriormente diretor administrativo-financeiro do 

hospital, de 1972 a 1988. Atua como conselheiro, 

representando o conselho consultivo no conselho 

curador. 
 

(Procede-se à entrega da placa) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Convido o senhor 

Eduardo Pereira, superintendente do Hospital São 

Camilo, para receber, das mãos dos Senhores 

Deputados Erick Musso e Doutor Rafael Favatto e do 

senhor José Carlos da Fonseca Júnior, uma placa 

alusiva aos 50 anos do Hospital Maternidade São 

Camilo de Aracruz, em nome do senhor Bruno José 

de Alvarenga. (Pausa) 

O senhor Bruno José de Alvarenga é 

contador, atua como conselheiro da Fundação São 

Camilo desde março de 2016, representando a loja 

maçônica Carlos Alberto Esteves, de Aracruz. 

  

(Procede-se à entrega da placa) 
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O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Convido o senhor José 

Magno Vêscovi Ferreira para receber, das mãos dos 

Senhores Deputados Erick Musso e Doutor Rafael 

Favatto e do senhor José Carlos da Fonseca Júnior, 

uma placa alusiva aos 50 anos do Hospital 

Maternidade São Camilo de Aracruz. (Pausa) 

O senhor José Magno Vêscovi Ferreira é 

empresário, foi conselheiro representando as lojas 

maçônicas de Aracruz no conselho curador, em 1990.  

Trabalhou no setor de raios-X do hospital por dois 

anos, atua como vice-presidente do conselho curador, 

representando as igrejas católicas de Aracruz. 

 

(Procede-se à entrega da placa) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Neste momento, 

passaremos à entrega dos certificados. 

Convido a senhora Karine Cabral Musso para 

receber o certificado das mãos dos Senhores 

Deputados Erick Musso e Doutor Rafael Favatto e do 

senhor José Carlos da Fonseca Júnior, em nome da 

senhora Aridéia Cabral Musso Ferreira. (Pausa) 

A senhora Aridéia Cabral Musso Ferreira foi 

primeira-dama de Aracruz, foi participante ativa em 

eventos e campanhas beneficentes ao lado do saudoso 

prefeito e ex-deputado estadual, Heraldo Barbosa 

Musso, quando se empenhava em obter fraldas e leite 

em pó para atender a demanda do Hospital São 

Camilo. 
 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Convido a senhora 

Ivanilda Bragatto para receber o certificado das mãos 

dos Senhores Deputados Erick Musso e Doutor 

Rafael Favatto e do senhor José Carlos da Fonseca 

Júnior, em nome das senhoras Arlinda Zanchetta e 

Penha Ermelinda Zanchetta, gêmeas. (Pausa) 

A senhora Arlinda Zanchetta foi uma das 

primeiras técnicas de enfermagem da Fundação 

Hospital Maternidade São Camilo, atuando de 1972 a 

2006.  

A senhora Penha Ermelinda Zanchetta foi 

uma das primeiras auxiliares de enfermagem do 

Hospital São Camilo, atuando a partir de 1985. Atuou 

na maternidade, centro cirúrgico e demais setores, até 

fevereiro de 1999. 
 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Convido o senhor Patrick 

Rangel Rampinelli para receber o certificado das 

mãos dos Senhores Deputados Erick Musso e Doutor 

Rafael Favatto e do senhor José Carlos da Fonseca 

Júnior, em nome do senhor Aroldo Rampinelli. 

(Pausa) 

O senhor Aroldo Rampinelli é administrador, 

atua ativamente com parceria nos eventos 

promovidos pela Associação Vidas e representa toda 

a família Rampinelli, tradicional em Aracruz, que 

tem participação notória na história dos 50 anos do 

Hospital São Camilo. 
 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Convido o senhor Luís 

Soares Cordeiro, representante da Associação Vidas, 

para receber o certificado das mãos dos Senhores 

Deputados Erick Musso e Doutor Rafael Favatto e do 

senhor José Carlos da Fonseca Júnior. (Pausa) 

A Associação Vidas foi fundada em 07 de 

março de 2015, com o objetivo de apoiar entidades e 

organizações da sociedade civil por meio de ações e 

serviços de interesse público e relevância social, que 

contribuam para a melhoria e manutenção de 

qualidade de vida do ser humano.  
 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Convido o senhor Luís 

Soares Cordeiro para receber o certificado das mãos 

dos Senhores Deputados Erick Musso e Doutor 

Rafael Favatto e do senhor José Carlos da Fonseca 

Júnior. (Pausa) 

O senhor Luís Soares Cordeiro é empresário 

de Aracruz, vice-presidente do conselho curador 

durante quatro anos, representando o Lions Club. É 

vice-presidente da Associação Vidas e participou 

ativamente apoiando nas instalações elétricas do 

Pronto Atendimento Doutor Leonildo Poltronieri 

(PA-SUS).  
 

(Procede-se à entrega do 

certificado)  
 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Convido as senhoras 

Nanayana e Francini Cometi Cavalieri Marinho para 

receberem, em nome do avô, senhor Benedito 

Cavallieri, o certificado das mãos dos Senhores 

Deputados Erick Musso e Doutor Rafael Favatto e do 

senhor José Carlos da Fonseca Júnior. (Pausa) 

O senhor Benedito Cavallieri é destacado 

membro da sociedade de Aracruz. Foi pioneiro na 

participação comunitária para angariar recursos para 

a construção do Hospital São Camilo. É membro de 

uma grande família que não só contribuiu 

participando da construção do hospital como também 

do município de Aracruz. 
 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Convido o senhor Carlos 
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Roberto Bermudes Rocha para receber o certificado 

das mãos dos Senhores Deputados Erick Musso e 

Doutor Rafael Favatto e do senhor José Carlos da 

Fonseca Júnior. (Pausa)  

O senhor Carlos Roberto Bermudes Rocha é 

advogado, servidor do Poder Judiciário, vereador por 

Aracruz por quatro mandatos, sendo por duas vezes 

presidente da Câmara. Atuou como membro do 

Conselho Curador e também participou ativamente 

na organização de feiras distritais que visavam 

arrecadar recursos para a construção do Hospital 
 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Convido o Bispo Dom 

Décio Sossai Zandonade para receber o certificado 

das mãos dos Senhores Deputados Erick Musso e 

Doutor Rafael Favatto e do senhor José Carlos da 

Fonseca Júnior. (Pausa)  

Dom Décio Sossai Zandonade é bispo 

emérito e reitor do Santuário Nossa Senhora da 

Saúde, em Ibiraçu. Renomado líder religioso, 

representa a Igreja Católica Apostólica Romana, de 

onde surgiu o espírito da criação da fundação 

Hospital Maternidade São Camilo. 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Convido o 

superintendente do Hospital, senhor Eduardo Pereira 

Soares, e a diretora administrativa, senhora Cláudia 

Bernadete, para receberem, em nome da doutora 

Sueli Oliveira Quiñonez, do doutor Cleveraldo José 

Bermudes e do doutor Joelson Pedro Celestino, que 

não puderem comparecer, os certificados das mãos 

dos Senhores Deputados Erick Musso e Doutor 

Rafael Favatto e do senhor José Carlos da Fonseca 

Júnior. (Pausa) 

A doutora Sueli Oliveira Quiñonez é médica 

cardiologista; doutor Cleveraldo José Bermudes 

também é médico, natural de Aracruz e exerceu a 

função de diretor-geral voluntário na Fundação; 

doutor Joelson Pedro Celestino é médico pediatra e 

atuou como vice-presidente do Conselho Consultivo. 

 
(Procede-se à entrega dos 

certificados) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Convido o senhor José 

Adalberto Rebello de Oliveira para receber o 

certificado das mãos dos Senhores Deputados Erick 

Musso e Doutor Rafael Favatto e do senhor José 

Carlos da Fonseca Júnior. (Pausa)  

O senhor José Adalberto Rebello de Oliveira 

foi o primeiro médico ortopedista e é destacado 

profissional na área de ortopedia, atuando na direção 

clínica como conselheiro consultivo, representando o 

Lions Club, assistindo à comunidade aracruzense 

durante longos períodos. 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Convido a senhora Elizete 

Portella Moro para receber, em nome de Domingos 

Elízio Moro, seu esposo, o certificado das mãos dos 

Senhores Deputados Erick Musso e Doutor Rafael 

Favatto e do senhor José Carlos da Fonseca Júnior. 

(Pausa)  

O senhor Domingos Elízio Moro foi o 

primeiro administrador do Hospital São Camilo, 

juntamente com o diretor, doutor Sixto Nélson 

Quiñonez Diaz, muito ajudou, durante vinte anos, na 

existência do Hospital. Vinte, dos cinquenta anos, 

dedicados ao Hospital São Camilo. 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Convido a senhora Lucila 

Favalessa de Marchi para receber o certificado das 

mãos dos Senhores Deputados Erick Musso e Doutor 

Rafael Favatto e do senhor José Carlos da Fonseca 

Júnior. (Pausa)  

A senhora Lucila Favalessa de Marchi atuou 

como líder comunitária no distrito de Guaraná, foi 

participante ativa das feiras comunitárias realizadas 

com o objetivo de angariar recursos para as obras do 

Hospital. Orientava a população nas campanhas de 

vacinação e ao atendimento médico realizado no 

centro comunitário a partir de 1973. 
 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Convido senhor Luíz 

Soresini para receber o certificado das mãos dos 

Senhores Deputados Erick Musso e Doutor Rafael 

Favatto e do senhor José Carlos da Fonseca Júnior. 

(Pausa)  

O senhor Luíz Soresini diretor executivo e 

florestal da Aracruz Celulose, hoje Fibria, secretário 

de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura de 

Aracruz e presidente da Aderes. Atuou como diretor-

geral voluntário do Hospital São Camilo em 1990. 

Teve participação significativa, contando com o 

apoio da Aracruz Celulose, na construção e reforma 

de alguns setores, entre eles o centro cirúrgico e o 

banco de sangue. 
 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Convido a senhora 
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Naciene Luzia Modenezi Vicente, esposa e 

representante do senhor Marcus Antônio Vicente, 

para receber o certificado das mãos dos Senhores 

Deputados Erick Musso e Doutor Rafael Favatto e do 

senhor José Carlos da Fonseca Júnior. (Pausa) 

O senhor Marcus Antônio Vicente é 

advogado, ex-vereador e ex-prefeito de Ibiraçu por 

dois mandatos. Está no quinto mandato de deputado 

federal, foi secretário estadual de Turismo e 

secretário-chefe da Casa Civil. Atualmente é vice-

presidente da CBF e se apresentou, hoje no Rio de 

Janeiro, para chefiar a delegação da Seleção 

Brasileira nos dois últimos jogos pelas eliminatórias 

da Copa do Mundo. É o deputado federal que mais 

apresentou emendas parlamentares, no valor de 

quatro milhões e duzentos mil reais, em benefício do 

Hospital São Camilo. 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Convido o senhor Klaus 

Schmitz, sobrinho do monsenhor Guilherme Shmitz, 

para receber, in memoriam, o certificado das mãos 

dos Senhores Deputados Erick Musso e Doutor 

Rafael Favatto e do senhor José Carlos da Fonseca 

Júnior. (Pausa)  

O monsenhor Guilherme Shmitz nasceu na 

cidade de Hollen, na Alemanha. Em 1969, participou 

da abertura do Concílio Vaticano II, quando 

aproveitou a oportunidade para rever parentes na 

Alemanha, conseguindo do Misérior setenta e cinco 

mil marcos para a construção do Hospital e 

Maternidade São Camilo. Em 1977, monsenhor 

fundou uma creche anexa ao hospital, sendo seu 

diretor.  

 

(Procede-se à entrega do 

certificado)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Convido o senhor Nilson 

Frigini para receber o certificado das mãos dos 

Senhores Deputados Erick Musso e Doutor Rafael 

Favatto e do senhor José Carlos da Fonseca Júnior. 

(Pausa) 
O senhor Nilson Frigini é advogado, atuou 

como conselheiro de 2013 a 2015, representando a 

OAB. Foi eleito diretor-geral voluntário em 1.º de 

outubro de 2015, exercendo a função até maio de 

2017.  

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Convido o senhor Evilasio 

Oliveira Costa, Presidente do Conselho Curador, 

representante da senhora Maridea Rosa Bitti, para 

receber o certificado das mãos dos Senhores 

Deputados Erick Musso e Doutor Rafael Favatto e do 

senhor José Carlos da Fonseca Júnior. (Pausa) 

A senhora Maridea Rosa Bitti foi a primeira 

vereadora mulher em Aracruz e participou 

ativamente da vida do Hospital São Camilo durante 

os cinco mandatos de prefeito do saudoso marido 

Primo Bitti. 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Convido a senhora Neuza 

Pimentel para receber o certificado das mãos dos 

Senhores Deputados Erick Musso e Doutor Rafael 

Favatto e do senhor José Carlos da Fonseca Júnior. 

(Pausa) 

A senhora Neuza Pimentel atuou como líder 

comunitária no distrito de Santa Rosa. Acompanhou 

a história do Hospital São Camilo desde a sua 

fundação. Incentivou a comunidade na participação 

dos eventos beneficentes e na compra de bilhetes de 

rifas em prol do hospital. 
 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Convido o doutor Sixto 

Nélson Quinõnez Diaz, representante da senhora 

Jandira Bitti, para receber o certificado das mãos dos 

Senhores Deputados Erick Musso e Doutor Rafael 

Favatto e do senhor José Carlos da Fonseca Júnior. 

(Pausa) 
A senhora Jandira Bitti é professora, líder 

comunitária em Vila do Riacho, foi uma das 

pioneiras no movimento comunitário, participando 

ativamente de feiras distritais com o objetivo de 

angariar recursos para a construção do hospital. 

Auxiliou na construção de centros comunitários, onde 

a assistência médica era prestada por doutorandos e 

acadêmicos.  
 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Convido a senhora Odila 

Montovani para receber o certificado das mãos dos 

Senhores Deputados Erick Musso e Doutor Rafael 

Favatto e do senhor José Carlos da Fonseca Júnior. 

(Pausa) 
A senhora Odila Montovani foi uma das 

primeiras auxiliares de Enfermagem do Hospital São 

Camilo. Atuou na maternidade, centro cirúrgico e 

demais setores e exerceu com zelo a missão que lhe 

fora atribuída. 
 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Convido o senhor Vander 
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de Oliveira, filho do senhor Onofre Miguel de 

Oliveira, para receber, in memoriam, o certificado 

das mãos dos Senhores Deputados Erick Musso e 

Doutor Rafael Favatto e do senhor José Carlos da 

Fonseca Júnior. (Pausa) 

O senhor Onofre Miguel de Oliveira veio 

morar em Aracruz no ano de 1960, com a missão de 

ajudar a quem precisasse. Foi líder comunitário em 

Santa Cruz, juiz de paz, e acolhia os médicos em sua 

residência.  Seu carro era utilizado como ambulância 

e ficava à disposição para o transporte de pacientes. 

Participava de feiras distritais para arrecadar recursos 

em prol do Hospital São Camilo. 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Convido a senhora 

Terezinha Sarmenghi para receber o certificado das 

mãos dos Senhores Deputados Erick Musso, Doutor 

Rafael Favatto e do senhor José Carlos da Fonseca 

Júnior. 

A senhora Terezinha Sarmenghi é servidora 

pública. Atuou como conselheira no conselho 

curador, de agosto de 2009 a janeiro de 2013. 

Assumiu interinamente o cargo de diretora-geral 

voluntária, no ano de 2013. 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Encerrada a entrega dos 

certificados, neste momento fará uso da palavra, em 

nome dos homenageados, o doutor Sixto Nélson 

Quiñonez Diaz. 

 

O SR. SIXTO NÉLSON QUIÑONEZ 

DIAZ - Boa-noite a todos. Quero, neste instante, 

saudar o senhor presidente desta Casa de Leis, 

Deputado Erick Musso. E, como já se trata de um 

momento avançado de nossa cerimônia, no nome 

dele saúdo toda a Mesa de autoridades presentes. 

Quero nesta oportunidade dizer a vocês que 

Deus nos dá uma graça muito grande. Esta graça é a 

desta vida, muito linda, que temos aqui na Terra. Ele 

me fez testemunha do início de toda esta obra 

maravilhosa. E hoje ainda sou testemunha deste 

evento tão extraordinário que hoje acontece nesta 

Casa.  

Quanto é bom homenagear o ser humano 

pelos seus atos bondosos em vida! Quanto é bom 

presenciar e sentir, realmente, que existem seres 

humanos bons.  

Aqui neste mundo nós hoje presenciamos 

muitíssimo a violência contra o ser humano, não 

somente em nosso país, mas em todas as partes. E 

ficamos aflitos em ter dificuldade de encontrar seres 

humanos que ainda são sensíveis aos outros seres 

humanos. Aqui, na fundação desta instituição, 

predominou a solidariedade, ou seja, o ensinamento 

de Deus para com o ser humano, para que ele seja 

sensível às necessidades do seu irmão. Na Fundação 

São Camilo foi isso o que aconteceu.   

Em 1964 cheguei aqui, a esta capital 

capixaba. Lembro-me de que o único hotel que 

existia aqui era o que fica em frente à escadaria do 

Palácio. Só existia isso. A distração do jovem era a 

Praça Oito e a Rua Sete. Lembro-me das antigas 

autoridades que nos acompanham desde aquela 

oportunidade, também deputados. Havia um senhor 

que eu via frequentemente na universidade, onde já 

estamos culminando os estudos, trazendo enfermos 

em cima de caminhões, porque ônibus quase não 

existiam, muito menos estradas. Existia a estrada de 

Aracruz: por Santa Rosa, para se chegar a Aracruz. 

Ônibus era raro, talvez uma linha só, em um só 

momento do dia. Então, aquele senhor se compadecia 

daqueles seres humanos desprovidos de condições 

financeiras e os vinha trazendo em cima dos 

caminhões que transportavam carvão, que era feito 

naquela indústria anterior à Aracruz Florestal, em 

Aracruz. Eram raras as pessoas que tinham veículos. 

Mas ele as traziam. Já conhecíamos aqueles cidadãos 

que eram transportados até Vitória, porque tinham 

fuligem nas orelhas e nos olhos. Eles chegavam tarde 

e queriam furar fila, fila essa que organizávamos já 

no final de nosso estudo como sextanista da 

faculdade. Eu era supervisor de ambulatório de 

cirurgia. Eles chegavam tarde e queriam furar fila.  

Um senhor de sapato desbotado, com óculos 

baixos e um paletó bastante antigo, chegava com toda 

suavidade, tentando dizer que havia necessidade de 

ser atendido. No início, fomos resistentes a isso, até 

entender que era realmente um ser humano que 

tentava ajudar e muito. Passei a ter amizade. Um belo 

dia, ele disse ao diretor do hospital: está faltando 

médico em nossa coletividade. Morriam muitas 

crianças, não é dona Neuza? Não havia vacinas e 

postos de vacinas. Não existiam programas de 

vacinas em nosso Estado. Então, quando chegava o 

inverno, essas doenças transmissíveis e imunizáveis 

hoje, faziam o papel de quase extinguir as crianças 

pobres, que morriam em dezenas.  

A marcenaria, em Aracruz, da família 

Zanchetta e Rampinelli, fabricavam caixotes de 

madeira, tampavam com lençóis brancos e 

entregavam aos pais. Os pais os colocavam em cima 

da cabeça e faziam filas para enterrar seus filhos 

desprovidos de imunidade e, sobretudo, de alimento. 

Não tinham nenhuma defesa. Quando chegava o 

sarampo, o crupe e o coqueluche era quase totalmente 

fatal.  

Esse momento foi que despertou o coração 

deste ser humano, que já muito mencionamos, o 

Monsenhor Guilherme Schmitz. Preocupado com 

essa circunstância de uma Aracruz totalmente 

desprovida de riquezas, com poucos moradores, 

lavradores na sua totalidade, havia um sonho de 

construir um hospital para minimizar o sofrimento 

desses seres humanos. Assim, com esse espírito, com 
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essa grandeza e com essa educação religiosa muito 

empossada em seu coração, ele congregou-se à 

coletividade e materializou esse sonho.  

Disse-me um dia: não terá mais dinheiro, está 

difícil, mas há uma possibilidade de conseguirmos 

dinheiro com uma congregação alemã, a organização 

religiosa Católica Alemã Misereor. Fez-se um plano 

de trabalho e a Misereor aceitou e doou, naquela 

época, setenta e cinco mil marcos. Os setenta e cinco 

mil marcos também não foram suficientes. Então, a 

obra seria abandonada. Está muito difícil, ele disse. 

Aí, eu disse a ele: Está muito difícil. Vamos 

continuar vendo as crianças morrerem. Vamos fazer 

um trabalho de conscientização comunitária. 

Fizemos visitas às lideranças, primeiramente às 

parteiras. Era muito você se aproximar delas, porque 

o médico não tinha a penetração, não é, dona Lucila 

Favalessa, grande líder? Não foi assim no passado? 

Não é, dona Odila Mantovani, que sempre atendeu as 

pessoas?  Não é, doutor José Adalberto Rebello, você 

que foi levado por mim até Aracruz e lutou muito? 

Não é, meu compadre, que abraçou esta causa, doutor 

Luiz Soresini? 

Foi assim, sofrida, muito sofrida! No entanto, 

foi gratificante. E assim nos aproximamos das 

grandes lideranças, dentre as quais acabo de citar 

algumas pessoas que ainda estão vivas. Meu 

compadre Toninho Favalessa, in memorian; dona 

Zilda Mercier de Souza, na Barra do Riacho; Onofre, 

que foi citado; e estranhei por que esse cidadão não 

citou o pai dele, que foi um grande líder comunitário 

de Santa Cruz. Ele não recebeu as homenagens das 

placas, mas quero citá-lo como grande homenageado 

por essa grande obra que é o Hospital e Maternidade 

São Camilo. (Palmas)  

E assim iniciamos a primeira festa 

comunitária, que foi um festival de chope. Mas foi 

tão confuso, houve muita bebida no meio, muitos 

bêbados e foi muita confusão, então abandonamos 

essa parte, porque estava, realmente, criando 

conflitos de violência, e partimos para o centro 

comunitário e a conscientização da comunidade, 

criando lideranças.  

Essas pessoas que foram citadas por mim são 

lideranças que persistem até a presente data. 

Então, senhor representante do Governo do 

Estado, não existia SUS e INPS, a distância de 

algumas pessoas de elite, existiam os indigentes e o 

fundo rural destinava pequenas parcelas de auxílio 

para instituições. Então como fazer para que essa 

instituição funcionasse? Essas lideranças começaram 

a criar consciência da comunidade. Íamos lá, e aí está 

José Adalberto, iniciando sua vida médica, com toda 

sua família se transportou para Aracruz. Iniciou, 

também, esse trabalho de conscientização na região 

interiorana.  

O Hospital São Camilo comprou um Fusca, 

que todo mundo chamava de Fusca Amarelo. Esse 

Fusca Amarelo levava o médico para assistir às 

comunidades, e assim criamos essas lideranças e as 

conscientizamos sobre a necessidade da prevenção. 

Sem a prevenção, jamais existirá êxito dentro da área 

médica.  

E assim foi feito. Muito antes de existir o 

SUS, nós já organizamos tudo isso. Não apenas a 

construção do Hospital e Maternidade São Camilo. 

Não! Foi o programa educacional, que no interior 

funcionava, onde se faziam as vacinações, onde o 

médico ia fazer palestra. Aliás, médico, não: 

estudante de medicina. E justifico por que digo que 

eram estudantes de medicina: porque iam lá assistir à 

comunidade, mas mais dando palestras do que 

fazendo outras coisas. Não é, dona Neuza? Não foi 

assim no passado? 

Edificamos prédios, edificamos casas, e 

nessas casas funcionavam os centros comunitários. O 

importante é que se utilizaram essas casas para fazer 

a medicina preventiva, então, a partir dessa data, as 

doenças infecciosas não acabaram, mas diminuíram 

de oitenta a noventa por cento. Talvez Aracruz tenha 

sido o município que iniciou o trabalho preventivo no 

estado.  

Foi gratificado pelos alemães, vieram ver o 

trabalho da Alemanha junto a nós, e nós retornamos 

para a Alemanha e ficamos lá. Para trazermos ainda 

mais benefícios, partimos para a Alemanha, 

apresentamos o trabalho e trouxemos ainda mais 

benefícios da Alemanha, em consequência desse 

trabalho preventivo. 

Então a educação, sem dúvida alguma, foi o 

grande elemento que o monsenhor e nós 

estabelecemos lá. Por que não citar a Faculdade de 

Aracruz? Quando um filho de Aracruz tinha que sair 

para estudar direito, para estudar administração ou 

para estudar qualquer coisa, ele tinha que sair com 

um ônibus defeituoso que o levava a Colatina ou 

trazia a Aracruz. Jamais esse ônibus chegava a 

Colatina, ficava pelo caminho, com todos os 

estudantes dormindo. Hoje, a Faculdade de Ciências 

Humanas, que o monsenhor também fundou, é uma 

das melhores faculdades. Quantos filhos estão 

estudando lá? Trabalhando e estudando, trabalhando 

nas empresas que o Luiz oferece, trabalhando nas 

empresas que o Etore oferece. Quantos filhos estão, 

com êxito, terminando os seus estudos e mantendo 

uma sociedade digna de respeito através do trabalho? 

Que bom! Monsenhor não foi apenas o fundador do 

Hospital São Camilo, foi um emérito cidadão que 

seguiu os passos de Deus e que participou das 

essências da vida do ser humano em nosso querido 

município. 

Aprendemos, sim, com a igreja, padre, 

aprendemos muito com a igreja, bispo, nós, e acredito 

que Etore, todos os que estão presentes, todas as 

pessoas que foram homenageadas, os meus colegas 

de trabalho que já foram; os meus colegas de trabalho 

que persistem; o meu colega diretor que está lutando 

hoje; o nosso querido presidente do conselho. 

Falando no Evilasio, quero homenagear todos os 

conselheiros que voluntariamente seguem prestando 

serviço à coletividade. É tão bonito! Isso é um 

aprendizado, padre, das suas palavras; isso é um 
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aprendizado, bispo, das suas palavras, do que Deus 

nos ensinou, ser solidário com o mais carente. 

Sinceramente, agradeço. Muito obrigado. 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - A emoção do doutor 

Sixto, um dos baluartes desse Hospital São Camilo.  

O presidente, Erick Musso, faz um 

agradecimento especial, para o sucesso desta 

sessão solene, a duas pessoas do hospital de 

Aracruz: Evilasio e doutor Sixto, e também à 

equipe do gabinete trezentos e seis, representada 
pela Leandra Avancini Bessa e pelo Ronald de 

Angeli. 

Doutor Sixto, o certificado do meu pai está 

pronto, só que meu irmão não pôde comparecer, e eu, 

apresentando a sessão, também ficava esquisito ir 

receber, mas, com certeza, o certificado está bem 

entregue e a lembrança é o importante. 

Para o encerramento desta sessão solene, 

devolvo a palavra ao Senhor Deputado Erick Musso. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Agradeço mais uma vez a todos os 

presentes; ao prefeito Jones, que esteve presente; à 

nossa querida Naciene, que leva o nosso abraço 

fraternal ao Marcos, que há pouco tempo passou por 

uma cirurgia, está em franca recuperação, estimamos 

melhoras; ao irmão Décio, ao Luis, ao meu  amigo 

Senhor Deputado Estadual Doutor Rafael Favatto, 

colega de plenário; ao Evilásio; ao doutor Sixto; ao 

padre Valdecy; e ao José Carlos, nosso secretário da 

Casa Civil. 

Muito obrigado a vocês, que abrilhantaram a 

nossa noite. Quero pedir uma salva de palmas e, em 

nome dela, pedir que se levante, fazer um momento 

simbólico, porque participou, redigiu e fez a ata de 

fundação do Hospital São Camilo. Ivanilda Trazzi, 

muito obrigado pela presença, que Deus abençoe. Em 

seu nome, simbolizando este momento do registro da 

ata, com toda a emoção do doutor Sixto, nós não 

passamos em branco os cinquenta anos dessa 

belíssima instituição, que presta um serviço 

magnífico aos aracruzenses, aos capixabas e aos 

brasileiros. Que Deus continue nos ajudando para que 

possamos fazer, cada dia mais, uma saúde de mais 

qualidade, com muito mais amor e com muito mais 

acolhimento a todos os cidadãos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 

presente sessão. Antes, porém, convoco os Senhores 

Deputados para a próxima, ordinária, dia 3 de 

outubro de 2017, para a qual designo  
 

EXPEDIENTE: 

O que ocorrer. 

 

ORDEM DO DIA: anunciada na octogésima 

sétima sessão ordinária, realizada em 02 de outubro 

de 2017.  

 

Está encerrada a sessão. 

Encerra-se a sessão às vinte e uma horas e 

oito minutos. 

 

 

 

OCTOGÉSIMA OITAVA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 03 

DE OUTUBRO DE 2017. 

 

(De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, à hora regimental, para ensejar o 

início da sessão, registram presença os 

Senhores Deputados Bruno Lamas,  Da 

Vitória, Doutor Hércules, Eliana Dadalto, 

Enivaldo dos Anjos, Esmael de Almeida, 

Euclério Sampaio, Gilsinho Lopes, Hudson 

Leal, Jamir Malini, José Esmeraldo, Nunes, 

Padre Honório, Pastor Marcos Mansur, 

Rodrigo Coelho e Sergio Majeski) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) -   Invocando a proteção de Deus, 

declaro aberta a sessão.  

 

(A convite do Presidente assume a 

2.ª Secretaria o Senhor Secretário 

Jamir Malini) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Invocando a proteção de Deus, 

declaro aberta a sessão.   

Convido o Senhor Deputado Jamir Malini a 

proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Todos 

de pé, por favor. 

 

(O Senhor Deputado Jamir Malini 

lê Mateus, 24:35) 

 

O SR. RODRIGO COELHO - (PDT) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Minha família teve 

uma perda, ontem, de uma tia, irmã da minha mãe, 

Josinete Batista Coelho, que foi professora, e, ontem, 

veio a falecer. Então, solicito um minuto de silêncio a 

esta Casa. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Extraordinariamente, 

concederemos um minuto de silêncio, antes da leitura 

da ata, em deferência especial ao líder do Governo. 

Solicito a todos que, de pé, façamos um 

minuto de silêncio. (Pausa)  
 

(A Casa presta a homenagem) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Tendo em vista que o Senhor 

Deputado Marcelo Santos não comparece à sessão de 

hoje, convido o Senhor Deputado Euclério Sampaio a 

proceder à leitura da ata da quadragésima quinta 
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sessão solene, realizada em 02 de outubro de 2017. 

(Pausa)  
 

(O Senhor Deputado Euclério 

Sampaio procede à leitura da ata)  

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Almir Vieira e Freitas) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Agradeço ao Senhor Deputado 

Euclério Sampaio. 

Em discussão a ata. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 

Os Senhores Deputados que a aprovam 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Convido o Senhor Deputado Jamir Malini e 

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

Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPIRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

OFÍCIO N.º 079/2017 

Vitória, 02 de outubro de 2017. 

 

Senhor Presidente: 

 

Com base no Artigo 305, paragrafo 6º do 

Regimento Interno desta Casa de Leis, venho por 

meio deste, JUSTIFICAR minha ausência na Sessão 

Ordinária do dia 02 de Outubro do corrente. 

A ausência se JUSTIFICA em virtude da 

realização da 9ª Sessão Extraordinária da Comissão 

Permanente de Educação da qual exerço a 

presidência, o evento será realizado no município de 

Boa Esperança/ES distante 282 quilômetros da sede 

desta Casa de Leis. 

Sem mais para o momento, espero que minha 

justificativa seja deferida e aproveito para reiterar 

meu apreço e distinta consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

RODRIGO COELHO DO CARMO 

Deputado Estadual 

 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Justificada a ausência.  

Continua a leitura do Expediente. 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

 

OFÍCIO N.º 152/2017 

 

Vitória, 21 de setembro de 2017. 

 

Senhor Presidente: 

 

Em estrita observância ao disposto no art. 56, 

inciso XIII da Constituição Estadual e, cumprindo à 

determinação estabelecida no art. 5º da Lei n.º 7.457, 

de 31/03/2003, encaminhamos anexo os extratos dos 

Termos de Acordo n.º 333/2014, n.º 083/2007, 

publicados no DOE em 18 de setembro de 2017, e as 

respectivas fotocópias das publicações da Resolução 

do Comitê de Avaliação do Programa de Incentivo ao 

Investimento no Estado do Espírito Santo - INVEST 

- ES, relativas aos Termos em referência. 

Sem mais para o momento, renovamos os 

nossos protestos de elevada estima e de consideração. 

 

Atenciosamente,  

 

BRUNO FUNCHAL 

Secretário de Estado da Fazenda 

Av. João Batista Parra, 600, Enseada do Suá, 

Vitória/ES - CEP 29050-375 - CGC 

27.080.571/0001-30. 

Site: www.sefaz.es.gov.br 

 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Ciente. À Comissão de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPIRITO SANTO 

COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO 
 

OFÍCIO N.º 008/2017 
 

Vitória, 29 de setembro de 2017. 
 

Senhor Presidente: 
 

Com meus cumprimentos, encaminho a 

Vossa Excelência, na forma do art. 67, XVI do 

Regimento Interno desta Casa de Leis, o Relatório 

Mensal dos trabalhos desta Comissão, referente ao 

mês de SETEMBRO/2017.  
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Renovando votos de distinta consideração, 

subscrevemo-nos,  

 

Saúde, saúde e saúde.  
 

DOUTOR HÉRCULES 

Presidente da Comissão de Saúde 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Ciente. Arquive-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPIRITO SANTO 

COMISSÃO DE SEGURANÇA E COMBATE 

AO CRIME ORGANIZADO 

 

OFÍCIO Nº. 230/2017 

 

Vitória/ES, em 02 de outubro de 2017.  

 

Senhor Presidente,  

 

Com meus cumprimentos, encaminho a 

Vossa Excelência, na forma do art. 67, XVI do 

Regimento Interno desta Casa de Leis, o Relatório 

Mensal dos trabalhos desta Comissão referente ao 

mês de SETEMBRO/2017.  

 

Segue em anexo. 

 

Respeitosamente, 

 

DEPUTADO GILSINHO LOPES 

Presidente da Comissão de Segurança e 

Combate ao Crime Organizado 

 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Ciente. Arquive-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPIRITO SANTO 

COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, 

INOVAÇÃO, INCLUSÃO DIGITAL, 

BIOSSEGURANÇA, QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL, ENERGIA, GÁS NATURAL E 

PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS 

 

OFÍCIO Nº. 050/2017 

Vitória/ES, em 02 de outubro de 2017.  

 

Senhor Presidente,  

 

Com meus cumprimentos, encaminho a 

Vossa Excelência, na forma do art. 67, XVI do 

Regimento Interno desta Casa de Leis, o Relatório 

Mensal dos trabalhos desta Comissão referente ao 

mês de Setembro/2017.  

 

Segue em anexo. 

 

Respeitosamente, 

 

ESMAEL ALMEIDA 

Presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia 

 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Ciente. Arquive-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPIRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

PROJETO DE LEI N.º 371/2017 

 

Institui a obrigatoriedade da emissão 

de atestados médicos digitais. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA 
 

Artigo 1º. Fica instituída a obrigatoriedade 

da emissão de atestados médicos digitais, 

denominados E-Atestados, por todos os médicos 

particulares ou de hospitais, clínicas e unidades de 

saúde públicas e privadas do Estado. 
 

Artigo 2º - Os atestados digitais devem ser 

certificados por órgãos oficiais. 
 

Artigo 3º - O E-Atestado será parte 

integrante do ato médico, acompanhado ou não de 

relatório, que indica a necessidade de afastamento do 

paciente de suas funções, por prazo determinado, por 

meio de sistema específico, utilizando-se de 

segurança digital. 
 

Parágrafo único. Caso não seja possível a 

impressão do E-Atestado no ato do atendimento, o 
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responsável pela emissão deve enviar cópia, com 

respectivo código de autenticação, ao e-mail 

informado pelo paciente ou responsável legal, para 

posterior utilização. 
 

Artigo 4º - O atestado de saúde ocupacional, 

bem como o atesto de sanidade física e mental, seja 

para prática de exercícios ou outra finalidade, desde 

que emitido no âmbito da iniciativa privada, pode ser 

cobrado mediante aviso prévio ao paciente a que se 

destina. 
 

Artigo 5º - O E-Atestado gozará da 

presunção de veracidade, podendo apenas ser 

questionado se houver divergência de entendimento 

por médico ou odontólogo da instituição ou perito. 
 

Parágrafo único - Com vistas à validação do 

disposto no caput deste artigo, é imprescindível que o 

E-Atestado seja impresso com código de 

autenticação, no ato do atendimento. 
 

Artigo 6º - Qualquer indício de falsidade no 

E-Atestado deve ser comunicado às autoridades 

competentes, com vistas à tomada das providências 

cabíveis. 

 

Artigo 7º - Excepcionalmente, em casos 

devidamente justificados, é admitida a emissão de 

atestado ou relatório médico na forma manual ou não 

emitido por meio do E-Atestado, para afastamento 

laboral ou outra finalidade devidamente especificada 

em formulário próprio. 

 

Artigo 8º - O sigilo das informações do 

paciente deve ser respeitado, em conformidade com o 

disposto no Código de Ética Médica e com as 

respectivas resoluções do Conselho Federal de 

Medicina e do Conselho Federal de Odontologia, 

atendendo aos requisitos legais e de respeito à 

privacidade de cada paciente. 

 

Artigo 9º - O E-Atestado deve conter, no 

mínimo, as seguintes informações: 

 

I - nome do paciente; 

 

II - CPF do paciente ou de seu responsável 

legal; 

 

III - e-mail do paciente ou responsável para 

envio de cópia do documento médico em formato 

digital; 

 

IV - data de emissão do documento; 

 

V - identificação legal do profissional de 

saúde, correspondente a sua habilitação profissional 

em conselho de classe; 

 

VI - informação do CID da doença, mediante 

autorização do paciente ou de seu representante legal; 

VII - atesto médico por aposição de 

assinatura eletrônica e período correspondente a 

indicação de afastamento, se for o caso; 

 

VIII - local/instituição em que ocorreu o 

atendimento, em cabeçalho e/ou rodapé do 

documento; 

 

IX - exibição do código de autenticação 

documental. 

 

Artigo 10 - O órgão público responsável 

deverá armazenar todas as informações dos E-

Atestados emitidos, no mínimo por cinco anos, para a 

realização de análises gerenciais e de ações 

preventivas e corretivas, bem como apoio a tomada 

de decisões, visando à melhoria da saúde no Estado. 

 

Parágrafo único - Os dados da emissão de 

licença médica ou do atendimento originário do 

documento correspondente devem ser anexados ao 

prontuário do paciente, seja este eletrônico ou físico. 

 

Artigo 11 - O órgão responsável pelo 

gerenciamento deverá oferecer acesso on-line aos E-

Atestados a todos os interessados, por meio de 

protocolo seguro e de alta performance. 

 

§ 1º - Na consulta a que se refere o caput 

deste artigo, verificar-se-á a autenticidade do 

documento objeto da consulta. 

 

§ 2º - O critério de busca utilizado pelo 

interessado deve ser o número do código de 

autenticação do E-Atestado. 

 

§ 3º - O código de autenticação dos atestados 

deve ter, de forma imprescindível, rastreabilidade, 

garantindo uma auditoria dos dados de documento 

suspeito. 

 

Artigo 12 - Compete: 

 

I - a prestação de informações adicionais 

sobre os E-Atestados aos órgãos de perícias oficiais, 

mediante o recebimento de solicitação acompanhado 

de justificativa, cuja possibilidade de atendimento 

será verificada; 

 

II - aos órgãos fiscalizadores do Estado, a 

supervisão, fiscalização e demais providências 

necessárias ao cumprimento desta lei, podendo 

aplicar as penalidades previstas em legislação 

específica, após a instauração do devido processo 

administrativo. 
 

Artigo 13 - O descumprimento desta lei, sem 

prejuízo de outras penalidades previstas na legislação 

em vigor, sujeita aos responsáveis o pagamento de 

multa de 200 (duzentas) Unidades do Valor 

de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) por cada 
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ocorrência, dobrando-se em caso de reincidência. 
 

Artigo 14 - Esta lei poderá ser regulamentada 

pelo Poder Executivo. 

 

Artigo 15 - As despesas decorrentes da 

execução desta Lei correm à conta das dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

 

Artigo 16 - Esta Lei entra em vigor (120) 

cento e vinte dias após a data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 03 de outubro de 2017. 

 

DOUTOR HÉRCULES 

Deputado Estadual 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O projeto de lei em apreço tem por objetivo 

evitar fraudes, falsificação de documentos e prejuízos 

à administração pública e ao setor privado. É 

importante registrar que a Prefeitura de Vitória e o 

INSS já adotaram essa iniciativa, já sendo possível 

constatar os benefícios administrativos desta medida. 

O Jornal A Gazeta, na edição de domingo, 1º 

de Outubro, destaca na capa em letras garrafais: “UM 

DERRAME DE ATESTADOS FALSOS - Das 100 

mil declarações que os trabalhadores entregam 

todo mês às empresas no Estado, cerca de 30 mil 

são falsificadas ou adulteradas. Expressivo e 

preocupante, o número expõe a facilidade com 

que esses documentos podem ser encontrados e 

distribuídos na internet”. 

Além disso, quando um trabalhador falta ao 

trabalho usando um atestado falso está praticando um 

grave ato criminoso e corrupto, medida que resultará 

na sobrecarga aos demais colegas de trabalho e 

prejuízo para a empresa e ao país. É preciso que o 

Poder Público tome medidas efetivas a fim de acabar 

com uma verdadeira indústria de atestados falsos 

existentes em terras capixabas. 

É comum cada um de nós nos depararmos 

com cartazes no centro das cidades ou anúncios de 

jornal oferecendo atestados e laudos médicos sem 

nenhum pudor da irregularidade e ilicitude do ato. As 

fraudes acontecem de várias formas, desde a 

alteração dos dados no atestado até a emissão do 

documento por médicos que não existem. 

O objetivo da proposição é acabar com a 

vulnerabilidade do modelo atual e oferecer 

segurança, autenticidade e integridade de que os 

atestados foram realmente emitidos por médicos e 

contém informações verídicas, o que ajuda a evitar 

afastamentos desnecessários de funcionários, e que as 

doenças e os afastamentos sejam contestados e 

considerados duvidosos pelo empregador.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Devolva-se ao autor. 

Continua a leitura do Expediente. 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPIRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

PROJETO DE LEI N.º 372/2017 

 

Declara de Utilidade Pública o 

11º/ES GEMAR - GRUPO 

ESCOTEIRO DO MAR ILHA DE 

VITÓRIA, localizada no município 

de Vitória/ES. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública 

o 11º/ES GEMAR - GRUPO ESCOTEIRO DO 

MAR ILHA DE VITÓRIA, localizado no 

município de Vitória/ES. 

 

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

sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 02 de outubro de 2017. 

 

RODRIGO COELHO DO CARMO 

Deputado Estadual 
 

JUSTIFICATIVA 

 

Essa proposição refere-se ao pedido de 

declaração de Utilidade Pública ao 11º/ES GEMAR - 

GRUPO ESCOTEIRO DO MAR ILHA DE 

VITÓRIA, localizado no município de Vitória/ES. 

O 11ºES Grupo Escoteiro do Mar Ilha de 

Vitória foi fundado há mais de 21 anos e se manteve 

em funcionamento ininterrupto em todos esses anos. 

Como parte do seu programa educativo realiza 

regularmente ações socioambientais com impactos 

positivos nas comunidades do nosso Estado, através 

da atuação direta em vários dos objetos descritos na 

Agenda 2030 do desenvolvimento sustentável da 

Organização das Nações Unidas (ONU), parceria 

firmada por meio do Programa Voluntários ONU. 

Associação sem finalidade lucrativa e sem 

vinculo político-partidário, o 11ºES GEMAR vem 

atuando com o propósito de contribuir para que os 

jovens assumam seu próprio desenvolvimento, 

especialmente do caráter, ajudando-os a realizar suas 

plenas potencialidades físicas, intelectuais, sociais, 

afetivas e espirituais, como cidadãos responsáveis, 

participantes e úteis em suas comunidades, conforme 

definido no Projeto Educativo da União dos 

Escoteiros do Brasil (UEB). 

O Escotismo é um movimento mundial cujo 

objeto é a complementação da educação do jovem, na 

faixa etária de 7 a 21 anos, proporcionando 
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oportunidades de aprendizado de conceito 

importantes para sua vida, em um ambiente diferente 

de sua casa e escola. 

Em conformidade com a Lei nº 10.455, de 

15/12/2015, segue documentação comprobatória do 

cumprimento dos requisitos exigidos e diante de todo 

histórico de atuação da Instituição com vasta 

relevância social para o desenvolvimento moral e 

social dos jovens capixabas, também na certeza de 

poder contar com a colaboração dos nobres Colegas, 

os quais entenderão a grandeza dessa iniciativa, é que 

solicito apreciação e aprovação do presente Projeto 

de Lei. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) -  Publique-se.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 66/2017, do Deputado Sandro 

Locutor, que concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Jaeme Maciel Garcia. Publicado 

Integralmente no DPL do dia 04(quatro) de 

outubro de 2017. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Publique-se.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 67/2017, do Deputado 

Hudson Leal, que concede título de Cidadania 

Espírito-Santense ao Senhor Moacir da Silva Lima 

Filho. Publicado Integralmente no DPL do dia 

04(quatro) de outubro de 2017. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Publique-se.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 68/2017, do Deputado 

Hudson Leal, que concede título de Cidadania 

Espírito-Santense ao Senhor Ademir José Gomes 

Pereira. Publicado Integralmente no DPL do dia 

04(quatro) de outubro de 2017. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Publique-se.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 69/2017, do Deputado 

Hudson Leal, que concede título de Cidadania 

Espírito-Santense ao Cleber Oliveira da Silva. 

Publicado Integralmente no DPL do dia 

04(quatro) de outubro de 2017. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Publique-se.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei nº 356/2017, oriundo da 

Mensagem Governamental nº 339/2017, que institui 

o Sistema de Monitoramento e Avaliação de Políticas 

Públicas no Estado do Espírito Santo, foi lido na 

Sessão Ordinária do dia 25.9.2017 e publicado no 

Diário do Poder Legislativo do dia 26.9.2017, às 

páginas 04 e 05. 

Na Sessão Ordinária do dia 26.9.2017, foi 

aprovado o requerimento para tramitação em 

urgência da matéria, tendo sido o Projeto inserido na 

Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 27.9.2017. 

Com base no previsto no art. 79 do 

Regimento Interno, reuniram-se em conjunto as 

Comissões de Constituição e Justiça, Serviço Público 

e Redação e de Finanças, Economia, Orçamento, 

Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, tendo o 

relator, Deputado Almir Vieira, opinado pela 

constitucionalidade e aprovação da matéria, com 

adoção da emenda apresentada pelo Deputado 

Rodrigo Coelho. 

Concluído o exame técnico, foi colocado o 

Projeto de Lei nº 356/2017 à apreciação do Plenário 

que o aprovou na forma do Parecer oral emitido em 

reunião conjunta das Comissões Permanentes, de 

acordo com o exposto acima. Por ter sido aprovado 

com emenda, o Projeto veio a esta Comissão para 

elaboração de sua Redação Final, na forma do art. 

212 do Regimento Interno. 

Este é o Relatório. 

 

EMENDA CONSTANTE NO PARECER ORAL 

EMITIDO EM REUNIÃO CONJUNTA DAS 

COMISSÕES PERMANENTES, CONFORME 

DESCRITO NO RELATÓRIO, ACOLHIDA 

PELO PLENÁRIO: 

 

EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/2017 

 

O art. 8º do Projeto de Lei nº 356/2017, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 8º Será publicado, nos 

primeiros 90 (noventa) dias de cada 

ano, Decreto dispondo sobre o Plano 

Estadual de Monitoramento e 

Avaliação, cujo objeto é a definição 

das políticas que serão monitoradas e 

avaliadas no respectivo exercício. 

 

§ 1º Completado 1 (um) ano da 

publicação do Plano Estadual de 
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Monitoramento e Avaliação, deverá 

ser apresentado em até 90 (noventa) 

dias, o Relatório Anual sobre 

avanços na qualidade do gasto 

público, informando as sínteses das 

avaliações já realizadas, 

classificando as políticas públicas 

quanto ao desempenho e à 

reformulação, quando necessárias. 
 

§ 2º Os resultados das avaliações 

subsidiarão a Secretaria de Estado de 

Economia e Planejamento - SEP na 

elaboração e na revisão do 

orçamento anual.” 
 

Com base no art. 215 do Regimento Interno e 

em atenção ao disposto na Lei Complementar Federal 

nº 95/1998, alterada pela Lei Complementar Federal 

nº 107/2001, e no Manual de Normas de Redação 

Legislativa da Ales, publicado no DPL de 

27.11.2015, sugerimos à matéria aprovada as 

alterações abaixo destacadas. 

Dessa forma, sugerimos aos membros da 

Comissão a adoção do seguinte: 
 

PARECER N.º 438/2017 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela aprovação da redação final do Projeto de Lei nº 

356/2017, oriundo da Mensagem Governamental nº 

339/2017, na forma que segue: 

 

REDAÇÃO FINAL DO 

PROJETO DE LEI Nº 356/2017 

 

Institui o Sistema de Monitoramento 

e de Avaliação de Políticas Públicas 

do Espírito Santo. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica instituído o Sistema de 

Monitoramento e de Avaliação de Políticas Públicas 

do Espírito Santo, no âmbito do Poder Executivo 

Estadual, com o objetivo de: 

 

I - institucionalizar o monitoramento e a 

avaliação das políticas públicas de forma coordenada 

e articulada no ciclo orçamentário; 

 

II - aprimorar as políticas públicas do Poder 

Executivo Estadual; 

 

III - melhorar a qualidade do gasto público. 

 

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, entende-se 

por: 

I - Políticas Públicas: programas, projetos e 

ações desenvolvidas pelo Estado, diretamente ou 

indiretamente, com a participação de entes públicos 

ou privados, que visam assegurar determinado direito 

de cidadania, de forma difusa ou para determinado 

seguimento social, cultural, étnico ou econômico; 

 

II - Monitoramento: trata-se do 

acompanhamento e do registro regular do andamento 

de um projeto, um programa ou uma política, com o 

objetivo de identificar medidas corretivas, que poderá 

ser realizado por meio de indicadores, produzidos 

regularmente com base em diferentes fontes de 

dados, trazendo informações sobre o desempenho; 

 

III - Avaliação: consiste em uma das etapas 

do planejamento estatal por meio de exame 

sistemático e objetivo de projeto, de programa ou de 

política, finalizado ou em curso, que contemple seu 

desempenho, implementação e resultados, tendo em 

vista a determinação de sua eficiência, efetividade, 

impacto, sustentabilidade e relevância de seus 

objetivos, melhorando o gasto público, a qualidade da 

gestão, e o controle social sobre a efetividade da ação 

do Estado; 

 

IV - Órgãos Finalísticos: são as instituições 

do Governo Estadual responsáveis pela formulação e 

execução das políticas públicas. 

 

Art. 3º O Sistema de Monitoramento e de 

Avaliação de Políticas Públicas do Espírito Santo 

será constituído pela seguinte estrutura de 

funcionamento: 
 

I - Comissão de Análise Estratégica; 

 

II - Núcleo de Monitoramento e de 

Avaliação de Políticas Públicas; 

 

III - Órgãos Finalísticos. 

 

Art. 4º A Comissão de Análise Estratégica, 

responsável por selecionar anualmente as políticas 

públicas a serem monitoradas e avaliadas, de acordo 

com a estratégia governamental estabelecida no 

Plano Plurianual do Governo do Estado do Espírito 

Santo, é composta pelos seguintes Secretários de 

Estado, sob a presidência do primeiro: 

 

I - Secretário de Estado de Economia e 

Planejamento; 

 

II - Secretário de Estado de Governo; 

 

III - Secretário de Estado de 

Desenvolvimento; 

 

IV - Secretário de Estado da Educação; 

 

V - Secretário de Estado da Saúde; 
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VI - Secretário de Estado de Gestão e 

Recursos Humanos. 

 

Art. 5º O Núcleo de Monitoramento e de 

Avaliação de Políticas Públicas, responsável pela 

coordenação e execução do monitoramento e da 

avaliação das políticas públicas, a serem selecionadas 

anualmente, é composto por representantes dos 

seguintes órgãos e entidades, sob a coordenação do 

primeiro: 

 

I - Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN); 

 

II - Secretaria de Estado de Economia e 

Planejamento (SEP); 

 

III - Secretaria de Estado de Gestão e 

Recursos Humanos (SEGER); 

 

IV - Escola de Serviço Público do Espírito 

Santo (ESESP); 

 

V- Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Espírito Santo (FAPES). 

 

Art. 6º Os Órgãos Finalísticos, executores 

das políticas públicas no Poder Executivo Estadual, 

definirão as ações necessárias para aprimorar os 

resultados das políticas monitoradas e avaliadas. 

 

Art. 7º Ficam estabelecidas as seguintes 

linhas de avaliação pelo Sistema de Monitoramento e 

de Avaliação de Políticas Públicas: 
 

I - Análise Executiva: análise realizada a 

partir de dados secundários e registros 

administrativos, com o objetivo de averiguar se a 

performance da política é satisfatória ou se é 

necessário realizar uma avaliação mais aprofundada; 
 

II - Avaliação de políticas públicas em 

andamento: avalia o desenho (objetivos, 

componentes de produção, população alvo, 

beneficiários efetivos, período de execução, âmbito 

territorial, fontes de financiamento e outros aspectos 

importantes que caracterizam o programa), a gestão e 

os resultados do programa, analisando a consistência 

do desenho e dos resultados esperados; 
 

III - Avaliação de novas políticas públicas: 

avaliação que ocorre durante a fase de formulação da 

política, para garantir a consistência entre o problema 

a ser abordado, o desenho, os resultados e os 

objetivos definidos, com o objetivo de contribuir para 

melhorar a formulação e garantir uma execução mais 

eficiente e efetiva. 
 

Art. 8º Será publicado, nos primeiros 90 

(noventa) dias de cada ano, Decreto dispondo sobre o 

Plano Estadual de Monitoramento e Avaliação, cujo 

objeto é a definição das políticas que serão 

monitoradas e avaliadas no respectivo exercício. 

§ 1º Completado 1 (um) ano da publicação 

do Plano Estadual de Monitoramento e Avaliação, 

deverá ser apresentado, em até 90 (noventa) dias, o 

Relatório Anual sobre avanços na qualidade do gasto 

público, informando as sínteses das avaliações já 

realizadas, classificando as políticas públicas quanto 

ao desempenho e à reformulação, quando 

necessárias. 

 

§ 2º Os resultados das avaliações subsidiarão 

a SEP na elaboração e na revisão do orçamento 

anual. 

 

Art. 9º Os Órgãos Finalísticos deverão 

estabelecer, juntamente com a SEP, compromissos 

institucionais de aprimoramento das políticas 

monitoradas e avaliadas, por meio de Plano de 

Trabalho, contendo responsabilidades, etapas e 

prazos, em conformidade com as recomendações 

propostas nas avaliações e em consonância com a Lei 

Orçamentária Anual. 

 

Art. 10. As informações referentes aos 

resultados do monitoramento e da avaliação das 

políticas públicas deverão ser publicadas em meio de 

comunicação oficial, em consonância com o princípio 

da publicidade e da transparência. 

 

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 

 

Sala das Sessões, em 03 de outubro de 2017. 

 

GILDEVAN FERNANDES 

Presidente/Relator 

PASTOR MARCOS MANSUR 

DARY PAGUNG 

JANETE DE SÁ 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Publique-se. 
 

O SR. RODRIGO COELHO - (PDT) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Solicito dispensa de 

publicação e inclusão na Ordem do Dia. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - É regimental, mas depende de 

apoiamento do Plenário. 

Os Senhores Deputados que aprovam 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovado. 
 

O SR. JAMIR MALINI - (PP) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Recorro à Comissão de 

Justiça ao Projeto de Lei n.º 369/2017, lido no 

Expediente de ontem. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Embora esteja retardado, defiro. 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 
Senhor Presidente, pela ordem! Também quero 
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recorrer à Comissão de Justiça da decisão da Mesa 

sobre o nosso projeto que foi devolvido, por 

gentileza. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Embora também atrasado, defiro. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA MESA DIRETORA 

 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 88/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

A Mesa Diretora abaixo assinada, no uso de 

suas prerrogativas regimentais, requerer, depois de 

ouvido o Plenário, REGIME DE URGÊNCIA para 

o Projeto de Lei Complementar n.
º
 027/2017, de sua 

autoria, que altera a Lei Complementar nº 708, de 28 

de agosto de 2013, modificando a estrutura de 

vencimentos do cargo de provimento efetivo de 

Técnico Legislativo Júnior da Secretaria da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo - 

Ales, e dá outras providências. 

 

Palácio Domingos Martins, em 02 de outubro 

de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

ENIVALDO DOS ANJOS 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em votação o Requerimento de 

Urgência n.º 088/2017. 

Os Senhores Deputados que o aprovam 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovado. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA MESA DIRETORA 

 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 89/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

A Mesa Diretora abaixo assinada, no uso de 

suas prerrogativas regimentais, requerer, depois de 

ouvido o Plenário, REGIME DE URGÊNCIA para 

o Projeto de Resolução n.
o
 046/2017, de sua autoria, 

que regulamenta o auxílio-saúde devido aos 

servidores da Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo - Ales, nos termos dos artigos 189 e 

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

1994.  
 

Palácio Domingos Martins, em 02 de outubro 

de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

ENIVALDO DOS ANJOS 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em votação o Requerimento de 

Urgência n.º 089/2017. 

Os Senhores Deputados que o aprovam 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovado. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Erick Musso) 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA MESA DIRETORA 

 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 90/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

A Mesa Diretora abaixo assinada, no uso de 

suas prerrogativas regimentais, requerer, depois de 

ouvido o Plenário, REGIME DE URGÊNCIA para 

o Projeto de Resolução n.
o
 047/2017, de sua autoria, 

que cria a Procuradoria Especial da Mulher, alternado 

a Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009 e dá 

outras providências.  

 

Palácio Domingos Martins, em 02 de outubro 

de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

ENIVALDO DOS ANJOS 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em votação o Requerimento de 

Urgência n.º 090/2017. 

Os Senhores Deputados que o aprovam 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovado. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
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GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO N.º 118/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

DOUTOR HÉRCULES, Deputado 

Estadual, no uso de suas prerrogativas regimentais, 

requer a Vossa Excelência o agendamento da 

SESSÃO ESPECIAL, para promoção de debates e 

palestras sobre as “AÇÕES DE COMBATE AO 

CÂNCER INFANTIL”, que será realizada no dia 07 

de novembro, terça-feira, às 19h, no Plenário Dirceu 

Cardoso da ALES. 

 

Sala das Sessões, 09 de janeiro de 2017. 

 

DOUTOR HÉRCULES 

Deputado Estadual 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em discussão o Requerimento n.º 

118/2017. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 

Os Senhores Deputados que o aprovam 

permaneçam como estão. (Pausa)  

Aprovado. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPIRITO SANTO 

GABINETE DA MESA DIRETORA 

 

REQUERIMENTO N.º 119/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

A MESA DIRETORA, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer que seja agendada a 

SESSÃO SOLENE, em homenagem aos 

ADVOGADOS PÚBLICOS a ser realizada no dia 

09 de novembro, quinta feira, às 19h, no Plenário 

Dirceu Cardoso da ALES. 
 

Sala das Sessões, 31 de julho de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

ENIVALDO DOS ANJOS 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em discussão o Requerimento n.º 

119/2017. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 

Os Senhores Deputados que o aprovam 

permaneçam como estão. (Pausa)  

Aprovado. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPIRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

REQUERIMENTO N.º 120/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada abaixo-assinado, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer a V.Ex.ª, que seja 

agendada no dia 19 de outubro do corrente ano, às 

13h, a Sessão Especial, para debater o tema “guarda 

e Adoção responsável de animais domésticos’, a 

fim de evitar crimes de abandono e maus tratos.  

 

Sala das Sessões, em 02 de outubro de 2017. 

 

JANETE DE SÁ 

Deputada Estadual - Líder do PMN 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em discussão o Requerimento n.º 

120/2017. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 

Os Senhores Deputados que o aprovam 

permaneçam como estão. (Pausa)  

Aprovado. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPIRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO N.º 121/2017 
 

Senhor Presidente: 
 

O Deputado Estadual infra-assinado, no uso 

de suas prerrogativas constitucionais e regimentais, 

requer a V. Exª., com base no art. 165, inciso IV do 

Regimento Interno, após ouvido o Plenário, a 

realização de SESSÃO SOLENE, em Homenagem 

aos Cerimonialistas, no dia 27 de outubro de 2017 

às 19:00 horas, no Plenário Dirceu Cardoso desta 

Casa de Leis. 

 

Palácio Domingos Martins, em 02 de outubro 

de 2017. 
 

SANDRO LOCUTOR 

Deputado Estadual - PROS 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em discussão o Requerimento n.º 

121/2017. (Pausa) 
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Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 

Os Senhores Deputados que o aprovam 

permaneçam como estão. (Pausa)  

Aprovado. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPIRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

REQUERIMENTO N.º 122/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada infra-assinada, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, de acordo com o art. 4, 

inciso III a art. 159 V, da Resolução nº 2700, de 

15/07/2009, requer o cancelamento da SESSÃO 

ESPECIAL SOBRE A IMPORTANTE 

ATUAÇÃO DA MULHER EMPREENDEDORA, 

que seria realizada no dia 22 de novembro de 2017 às 

15horas, no Plenário Dirceu Cardoso desta Casa de 

Leis.  

Termos em que, 

pede e Espera Deferimento. 

 

Palácio Domingos Martins, 05 de setembro 

de 2017. 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputado Estadual-PMDB 

 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em discussão o Requerimento n.º 

122/2017. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 

Os Senhores Deputados que o aprovam 

permaneçam como estão. (Pausa)  

Aprovado. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPIRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO N.º 123/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer de V. Exª, ouvido o 

Plenário, autorização para realização de Sessão 

Solene na data de 22 de novembro do ano em curso, 

às 19:00 horas, EM HOMENAGEM AO DIA DO 

CONSELHEIRO TUTELAR. 

 

Sala das Sessões, 09 de janeiro de 2017. 

 

HUDSON LEAL 

Deputado Estadual - PTN 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em discussão o Requerimento n.º 

123/2017. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 

Os Senhores Deputados que o aprovam 

permaneçam como estão. (Pausa)  

Aprovado. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPIRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO N.º 124/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 

prerrogativas constitucionais e regimentais requer a 

V. Exª., após ouvido o Plenário, realização de 

SESSÃO SOLENE em Homenagem a Zazimba 

Gaba, a realizar-se no dia 23 de novembro do 

corrente ano de 09:00 às 12:00hs, no plenário 

“Dirceu Cardoso”, desta Casa de Leis. 

 

Palácio Domingos Martins, em 14 de julho 

de 2017. 

 

NUNES 

Deputado Estadual 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em discussão o Requerimento n.º 

124/2017. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 

Os Senhores Deputados que o aprovam 

permaneçam como estão. (Pausa)  

Aprovado. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPIRITO SANTO 
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GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO N.º 125/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 

prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a 

V. Exª., após ouvido o Plenário, realização de 

SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AOS 

30 ANOS DA IGREJA CRISTO VERDADE QUE 

LIBERTA (CASA DA BENÇÃO), a realizar-se no 

dia 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ÀS 19H30 NO 

PLENÁRIO DIRCEU CARDOSO, para 

homenagear aqueles que dentro da grande comissão 

outorgada pelo Senhor, tem implementado um papel 

social relevante, de valores éticos e morais, e 

compartilhado com a sociedade das boas novas da 

salvação. 

 

Palácio Domingos Martins, em 20 de janeiro 

de 2017. 

 

ESMAEL DE ALMEIDA 

Deputado Estadual - PMDB 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em discussão o Requerimento n.º 

125/2017. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 

Os Senhores Deputados que o aprovam 

permaneçam como estão. (Pausa)  

Aprovado. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 1451/2017 

 

Senhor Presidente: 
 

A Deputada abaixo assinada, no uso de suas 

atribuições regimentais, requer a Vossa Excelência, 

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

Regimento Interno da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 

Espírito Santo a INDICAÇÃO da seguinte matéria: 
 

- Manutenção necessária da 

rodovia ES-356, que liga a sede do 

município de Jaguaré ao distrito 

de Nestor Gomes KM 41 em Nova 

Venécia, importante desvio de 

acesso entre a região Norte e 

Noroeste do nosso estado. Esta 

manutenção se faz necessária devido 

ao desgaste natural da rodovia, 

levando em consideração à data de 

construção da mesma e  o aumento 

da utilização desta rodovia. Esta 

rodovia é responsável tanto pelo 

escoamento da produção agrícola da 

região, bem como pela circulação 

dos munícipes e turistas que utilizam 

esta rodovia na sua locomoção 

diária, oportunizando o melhor 

acesso e consequentemente a 

melhoria da qualidade de vida dos 

cidadãos e de todos os usuários, pois 

irá contribuir para  maior segurança e 

mobilidade de todos, o quê justifica a 

presente indicação. 

 

Sala das Sessões, em 02 de outubro de 2017. 

 

ELIANA DADALTO 

Deputada Estadual-PTC 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em discussão a Indicação n.º 

1.451/2017. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 

Os Senhores Deputados que a aprovam 

permaneçam como estão. (Pausa)  

Aprovada. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 1452/2017 

 

Senhor Presidente: 
 

O Deputado signatário, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer a Vossa Excelência, 

com base nos artigos 141, inciso VIII e artigo 174 do 

Regimento Interno, que seja encaminhada ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Paulo 

César Hartung Gomes, a presente: 

 

INDICAÇÃO 
 

Estabelece a Instalação de “Torre de 

Telefonia Móvel e Internet 3G” no 

Bairro de Barra Seca no Município 

de Linhares. 

 

Assembleia Legislativa, 02 de outubro de 

2017. 

 

JAMIR MALINI 
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Deputado Estadual - PP 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Solicito ao Exmo. Srº. Governador, que 

interceda junto a Secretaria de Ciência e Tecnologia, 

para que seja feita a Instalação de Torre de Telefonia 

Móvel e Internet 3G, no Bairro de Barra Seca no 

Município de Linhares. Para que possa facilitar à 

comunicação dessa população, através do acesso da 

telefonia móvel e da internet, obtendo a sua inclusão 

social. 

Independente da distância a telefonia móvel 

permite a agilidade e a comunicação em menor 

tempo com pessoas de diversas localidades. Esse 

meio de comunicação é o mais aceito na sociedade, 

devido o acesso ser muito mais rápido e fácil. 

Facilitando transações comerciais, situações 

emergenciais e contribuindo para a autonomia na 

vida dos que residem na comunidade. 

Por essas razões que venho mui 

respeitosamente solicitar a V. Ex.ª o pronto 

atendimento a esse pleito, para que possamos 

oferecer a essa comunidade, a inclusão digital que 

hoje é um do meio mais utilizado no nosso país. 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 1453/2017 

 

Senhor Presidente: 
 

O Deputado signatário, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer a Vossa Excelência, 

com base nos artigos 141, inciso VIII e artigo 174 do 

Regimento Interno, que seja encaminhada ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Paulo 

César Hartung Gomes, a presente: 

 

INDICAÇÃO 

 

Estabelece a Instalação de “Torre de 

Telefonia Móvel e Internet 3G” no 

Bairro de Brejo Grande no 

Município de Linhares. 

 

Assembleia Legislativa, 02 de outubro de 

2017. 

 

JAMIR MALINI 

Deputado Estadual - PP 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Solicito ao Exmo. Srº. Governador, que 

interceda junto a Secretaria de Ciência e Tecnologia, 

para que seja feita a Instalação de Torre de Telefonia 

Móvel e Internet 3G, no Bairro de Brejo Grande no 

Município de Linhares. Para que possa facilitar à 

comunicação dessa população, através do acesso da 

telefonia móvel e da internet, obtendo a sua inclusão 

social. 

Independente da distância a telefonia móvel 

permite a agilidade e a comunicação em menor 

tempo com pessoas de diversas localidades. Esse 

meio de comunicação é o mais aceito na sociedade, 

devido o acesso ser muito mais rápido e fácil. 

Facilitando transações comerciais, situações 

emergenciais e contribuindo para a autonomia na 

vida dos que residem na comunidade. 

Por essas razões que venho mui 

respeitosamente solicitar a V. Ex.ª o pronto 

atendimento a esse pleito, para que possamos 

oferecer a essa comunidade, a inclusão digital que 

hoje é um do meio mais utilizado no nosso país. 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 1454/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado signatário, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer a Vossa Excelência, 

com base nos artigos 141, inciso VIII e artigo 174 do 

Regimento Interno, que seja encaminhada ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Paulo 

César Hartung Gomes, a presente: 

 

INDICAÇÃO 

 

Estabelece a Instalação de “Torre de 

Telefonia Móvel e Internet 3G” no 

Bairro de Farias no Município de 

Linhares. 

 

Assembleia Legislativa, 02 de outubro de 

2017. 

 

JAMIR MALINI 

Deputado Estadual - PP 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Solicito ao Exmo. Srº. Governador, que 

interceda junto a Secretaria de Ciência e Tecnologia, 

para que seja feita a Instalação de Torre de Telefonia 

Móvel e Internet 3G, no Bairro de Farias no 

Município de Linhares. Para que possa facilitar à 

comunicação dessa população, através do acesso da 

telefonia móvel e da internet, obtendo a sua inclusão 

social. 

Independente da distância a telefonia móvel 

permite a agilidade e a comunicação em menor 

tempo com pessoas de diversas localidades. Esse 

meio de comunicação é o mais aceito na sociedade, 

devido o acesso ser muito mais rápido e fácil. 

Facilitando transações comerciais, situações 
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emergenciais e contribuindo para a autonomia na 

vida dos que residem na comunidade. 

Por essas razões que venho mui 

respeitosamente solicitar a V. Ex.ª o pronto 

atendimento a esse pleito, para que possamos 

oferecer a essa comunidade, a inclusão digital que 

hoje é um do meio mais utilizado no nosso país. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em discussão as Indicações n.
os 

1.452/2017, 1.453/2017 e 1.454/2017. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 

Os Senhores Deputados que as aprovam 

permaneçam como estão. (Pausa)  

Aprovadas. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 1455/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada abaixo assinada, no uso de suas 

atribuições regimentais, requer a Vossa Excelência, 

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

Regimento Interno da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 

Espírito Santo a INDICAÇÃO da seguinte matéria: 

 

-Instalação de Delegacia de 

Proteção à Criança e Adolescente 

nos municípios da Serra, Vila 

Velha e Cariacica no Estado do 

Espírito Santo. A cada Três horas, 

uma criança é vítima de violência no 

Estado do Espírito Santo. Os dados 

são da Secretaria de Direitos 

Humanos da Presidência da 

República. Tendo os municípios 

acima indicados, os maiores índices 

de procura para este atendimento 

juntamente com a cidade de Vitoria, 

e consequentemente onde acontecem 

a maioria das ocorrências de 

violência contra a Criança e 

Adolescente. Hoje existe somente 

uma delegacia para este atendimento 

em todo o estado localizada no 

município de Vitória capital do nosso 

estado. A instalação destas três novas 

delegacias em muito contribuirá para 

a eficácia dos atendimentos, bem 

como a distribuição das demandas de 

cada localidade e ou região, o que 

justifica a presente indicação. 

Sala das Sessões, em 02 de outubro de 2017. 

 

ELIANA DADALTO 

Deputado Estadual-PTC 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Doutor Rafael Favatto) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em discussão a Indicação n.º 

1.455/2017. (Pausa) 

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

discuti-la. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Concedo a palavra a Senhora 

Deputada Eliana Dadalto. 

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - 
Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, aqueles que estão nas galerias, aqueles 

que nos assistem, todos os colaboradores desta 

sessão, boa tarde. 

Hoje, fiz duas indicações: a Indicação n.º 

1.451/2017, ao Governo do Estado, para a 

manutenção da rodovia ES-356, que liga a Sede do 

município de Jaguaré ao distrito Nestor Gomes, em 

Nova Venécia. Estive, no fim de semana, visitando 

essa região e vi a necessidade de que seja feito o 

recapeamento dessa rodovia, mesmo porque é uma 

rodovia estadual. Faço um apelo ao diretor do DER, 

Enio Bergoli, que olhe para essa rodovia, para essa 

necessidade, aliás, não só dessa rodovia, como 

também de Rio Bananal, que também já fiz a 

indicação.  

E a Indicação n.º 1.455/2017, ao Governo do 

Estado, para a instalação de Delegacia de Proteção à 

Criança e ao Adolescente nos municípios de Serra, 

Vila Velha e Cariacica. Somente em Vitória há essa 

delegacia, que está como delegado o Lorenzo 

Pazolini, que esteve nesta Casa por várias vezes, e na 

Comissão de Assistência Social.  

Foi uma reivindicação do Lorenzo Pazolini, 

que conhece de perto a necessidade de se instalar 

nessa região, principalmente na Grande Vitória, uma 

delegacia que atenda justamente a nossas crianças e 

adolescentes. Não podemos expor nossas crianças e 

adolescentes em qualquer delegacia. Há essa 

necessidade e, por isso, fiz essa indicação.  

Muito obrigada.  
 

O SR. FREITAS - (PSB) - Senhor 

Presidente, pela ordem! V. Ex.ª colocará a matéria 

em votação. Vou esperar. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - V. Ex.ª deseja alguma coisa? 
 

O SR. FREITAS - (PSB) - Desejo, com 

certeza, Senhor Presidente. Quero recorrer à 
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Comissão de Justiça a decisão de despacho 

denegatório da Mesa, aos Projetos de Lei n.
os

 

365/2017 e 366/2017, Senhor Presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Embora esteja atrasado, defiro o 

pedido de V. Ex.ª. 

Continua em discussão a indicação. (Pausa) 

Encerrada. 

Em votação.  

Os Senhores Deputados que a aprovam 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovada.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 1456/2017 

 

Referência: Construção de uma Quadra 

Poliesportiva e uma praça de lazer no bairro Bela 

Vista. 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, requer a Vossa 

Excelência, com fundamento nos artigos 141, inciso 

VIII e 174 do Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo, que seja 

encaminhada ao Exmo. Senhor Paulo César Hartung 

Gomes, Governador do Estado do Espírito Santo a 

INDICAÇÃO da seguinte matéria:  

 

- Construção de uma Quadra 

Poliesportiva e uma praça de lazer 

no bairro Bela Vista, situado no 

município de Cariacica, conforme 

o Decreto nº 74, de 03 de 

novembro de 1994. 

 

Senhor Governador, 

 

Insta esclarecer, que o Decreto nº 74, de 

novembro de 1944, declara Utilidade Pública para 

fins de desapropriação os lotes de terra nºs 13,12 e 

parte do lote 11 da quadra 16 no Bairro Bela Vista. 

Na área ora desapropriada será implantada uma 

quadra poliesportiva e uma praça de lazer. 

E o nosso pleito visa atender aos reclames da 

população local, que sofre com a inexistência de uma 

área de lazer, onde se possa desenvolver o esporte na 

comunidade. 

O lazer é um direito social do cidadão, 

garantido no artigo 6º da Constituição Federal, 

devendo, portanto, ser observado e diligenciado pelas 

autoridades competentes, a fim de que a população 

tenha seu direito efetivado, e não somente um direito 

idealizado. 

A comunidade do bairro Bela Vista, situado 

no município de Cariacica, não conta com nenhum 

local propício a passeios de família ou à diversão das 

crianças, dos adolescentes e dos jovens, tampouco 

que incentive a prática de esportes na localidade. 

Vale ressaltar aqui a importância do esporte 

na sociedade, eis que este produz os mais diversos 

valores, tais como liderança, trabalho em equipe, 

respeito às regras, etc., desta forma, os projetos 

sociais são fundamentais para a construção da 

cidadania, contudo, para que tais projetos sejam 

realizados é necessária a viabilização de meios, como 

quadras poliesportivas, praça de lazer, dentre outros.  

Cumpre ressaltar que, o esporte gera para 

crianças e jovens a oportunidade de um futuro 

melhor, possibilitando-as, inclusive, de criar vínculos 

de amizade, de socializar com outras crianças e 

jovens, de se divertir, além de afastá-las das drogas, 

que é um problema mundialmente enfrentado. 

Isto posto, cientes da seriedade e 

responsabilidade que tem caracterizado a atuação de 

Vossa Excelência no Executivo Estadual, 

agradecemos antecipadamente o acolhimento desta 

indicação e aproveitamos para renovar os protestos 

de elevada estima e consideração. 

Este, portanto, é o fundamento de nossa 

indicação. 

 

ANEXO - Decreto nº 74, de 03 de novembro 

de 1994 e cópia da planta da quadra poliesportiva. 

 

Sala das Sessões, em 02 de outubro de 2017. 

 

SANDRO LOCUTOR 

Deputado Estadual (PROS) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em discussão a Indicação n.º 

1456/2017. (Pausa) 

Encerrada. 

Em votação.  

Os Senhores Deputados que a aprovam 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovada.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 1457/2017 

 

Senhor Presidente: 
 

O Deputado ao final assinado, no uso de suas 

prerrogativas legais e regimentais, requer a Vossa 

Excelência, nos termos do artigo 141, VIII e 174 do 
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Regimento Interno - constante da Resolução 2.700 de 

29 de junho de 2009 - ouvindo o Plenário, que seja 

encaminhada ao Excelentíssimo Senhor PAULO 

HARTUNG, governador do Estado do Espírito 

Santo, à indicação da seguinte matéria: 

 

Solicita ao Governo do Estado que 

seja incluído no programa 

“Caminho do Campo” 

asfaltamento do trecho que liga a 

Rodovia Boa Esperança - São 

Mateus à Comunidade de Pratinha 

- no município de Boa Esperança, 

em atendimento aos anseios dos 

moradores da região. 

 

Palácio Domingos Martins, em 28 de 

setembro de 2017. 

 

HUDSON LEAL 

Deputado Estadual - PODEMOS 

 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

JUSTIFICATIVA 

 

As comunidades de Boa Esperança e 

Pratinha, no município de Boa Esperança encontram-

se isoladas, a região necessita urgentemente dessa 

intervenção para oferecer uma melhor condição aos 

moradores e produtores rurais da região. 

Considerando que agravado pela falta de 

manutenção, a via encontra-se com vários trechos 

esburacados, o que vêm trazendo enormes danos aos 

veículos, como também dificultando 

consideravelmente o tráfego, ocasionalmente, com 

isso, transtornos às pessoas que utilizam a referida 

estrada.  

Além de atendar 70 famílias, atende também 

a APAE e a Associação dos Pequenos Agricultores 

do Córrego do Prata. 

Solicito o apoio dos senhores deputados e do 

Governo do Estado para essa indicação. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em discussão a Indicação n.º 

1457/2017. (Pausa) 

Encerrada. 

Em votação.  

Os Senhores Deputados que a aprovam 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovada.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 1458/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

CONSIDERANDO que o Vereador Felippe 

Coutinho Martins, do Município de Colatina, 

encaminhou ofício solicitando providências a este 

Deputado, junto ao Governo do Estado; 

 

CONSIDERANDO que, incontestavelmente, 

o café mantém-se na linha dos produtos líderes da 

nossa grandeza econômica; 

 

CONSIDERANDO que essa indicação se faz 

necessária uma vez que, se atendida, propiciará 

melhor qualidade de vida para todos que transitam 

pelos carreadores naquela região; 

 

O DEPUTADO ESTADUAL ENIVALDO 

DOS ANJOS, na forma de indicação e cumprindo as 

formalidades fundamentadas pelo artigo 141, inciso 

VIII e artigo 174 do Regimento Interno da 

Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

solicita a V. Exa. que seja encaminhado ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 

Espírito Santo, Sr. PAULO CÉSAR HARTUNG, um 

apelo no sentido de INICIAR O 

PATROLAMENTO DOS CARREADORES DAS 

ESTRADAS DE SÃO JOÃO PEQUENO E SÃO 

PEDRO FRIO, do Município de Colatina/ES.  

 

Ressalta-se que as obras representarão 

melhores condições de trabalho aos produtores rurais 

e, se realizadas, os moradores da região sentir-se-ão 

agradecidos e saberão reconhecer o gesto do 

Executivo Estadual nessa questão. 

 

Por tudo o que foi exposto e considerando a 

relevância desta proposição, solicito aos ilustres pares 

a aprovação deste pleito. 

 

Palácio Domingos Martins, 29 de setembro 

de 2017. 

 

ENIVALDO DOS ANJOS 

Deputado Estadual - PSD 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em discussão a Indicação n.º 

1458/2017. (Pausa) 

Encerrada. 

Em votação.  

Os Senhores Deputados que a aprovam 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovada.  

Continua a leitura do Expediente.  
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 1459/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

O (a) Deputado(a) abaixo assinado(a), no uso 

de suas atribuições regimentais, requer a Vossa 

Excelência, com fulcro nos artigos 141, inciso VIII e 

174, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa 

do Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada 

ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 

Espírito Santo a INDICAÇÃO da seguinte matéria: 

 

- Instalação de Antena de Telefonia 

Móvel e Internet 3G para atender ao 

Município de Apiacá/ES. 

 

Sala das Sessões, em 27 de setembro de 

2017. 

 

MARCOS BRUNO 

Deputado Estadual 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em discussão a Indicação n.º 

1459/2017. (Pausa) 

Encerrada. 

Em votação.  

Os Senhores Deputados que a aprovam 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovada.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Dary Pagung) 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO - (JAMIR 

MALINI - PP) - Senhor Presidente, informo a V. 

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

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Não havendo mais Expediente a ser 

lido, passa-se à fase das Comunicações.  
 

* EXPEDIENTE PUBLICADO 

CONFORME ARQUIVOS 

ENVIADOS PELOS 

RESPECTIVOS SETORES DE 

ORIGEM VIA REDE. 

 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Euclério Sampaio, ilustre representante e vice-líder 

da oposição. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Senhor Presidente, o líder é o Senhor Deputado 

Sergio Majeski.  

Senhor Presidente, Senhores Deputados, 

Senhoras Deputadas, servidores da Casa, 

profissionais de imprensa, os presentes nas galerias e 

todos que nos assistem, boa tarde!  

Venho a esta tribuna hoje para fazer uma 

denúncia muito grave. Quero acreditar que o 

governador foi induzido a erro, bem como esta Casa 

foi induzida a erro, Senhor Deputado Sergio Majeski. 

Alerto para a gravidade de se votar projeto em regime 

de urgência de forma açodada. 

O senhor Octaciano Neto está pessoalmente 

empenhado na mudança da sede da Seag e do Idaf, 

para um imóvel localizado em Jardim Limoeiro, 

pertencente à Lorenge. O problema é que, em 2016, 

havia um processo já com imóvel escolhido para 

arrendamento, Senhores Deputados. Olha a gravidade 

do assunto! O que ele fez? Para não levar a cabo o 

imóvel que estava sendo arrendado, Senhor Deputado 

Freitas, o processo desapareceu. E ele abriu outro 

este ano. Depois que já tinha escolhido o imóvel da 

Lorenge, ele se atentou que o imóvel não era 

localizado no município de Vitória, conforme a lei 

determina. E o que ele fez, Senhor Deputado Jamir 

Malini? Ele induziu o governador a mandar um 

projeto, depois de já escolhido o imóvel em Serra, 

para que esta Casa o aprovasse em regime de 

urgência, mudando a legislação para que o endereço 

pudesse ser fora de Vitória. Olha só a gravidade!  

Já tinha sido escolhido o imóvel da Lorenge. 

Esta Casa vota o pedido de urgência, feito por não sei 

quem a mando do Governo, e alteramos a legislação. 

Induziu esta Casa a erro. Isso irá para o Ministério 

Público Estadual, para o Ministério Público Federal. 

Para onde eu puder, mandarei hoje, Deputado Sergio 

Majeski. Isso é um crime violento. A matéria está no 

governo para o governador sancionar. Peço: 

Governador, não sancione mais uma falcatrua da 

Secretaria de Armações e Golpes. Tenho denunciado 

nesta Casa porque o caso é feio e o homem está 

barbarizando no Estado.  

Esse processo sumiu e ele fez esse outro 

processo em 2017. Escolheu o imóvel da Lorenge, 

já estava tudo arranjado, e se atentou: escolhi o 

imóvel fora de Vitória, em Jardim Limoeiro e preciso 

mudar a legislação. Governador, mande o projeto 

para a Assembleia, pois a Assembleia aprova tudo. 

A Assembleia aprovou e a matéria está lá para o 

governador sancionar.  

É mais um crime perpetrado contra o povo 

do Espírito Santo pelo secretário de Armações e 

Golpes do Espírito Santo. Esta Casa não pode se 

curvar a essas falcatruas de um homem que acha que 

pode tudo dentro do Espírito Santo, o senhor 

Octaciano Neto. Não pode! 

Quero acreditar que ele induziu o governador 

a erro, sob o falso argumento de economicidade. O 

arrendamento sairia muito mais barato, o imóvel 

escolhido, tudo certinho. Aí, Senhor Deputado Jamir 

Malini, que está compondo a Mesa - e nem vou falar 

que é o vice-líder - como é que vou ficar calado? E 
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falam que eu só tenho denúncias para fazer. Mas 

como, gente? Senhor Deputado Sergio Majeski, 

chega às minhas mãos e eu vou ficar quieto? O povo 

está sendo roubado! 

Dinheiro para roubar, tem! Dinheiro para 

aumentar leitos dos hospitais, não tem! Dinheiro para 

colocar gasolina em viatura, não tem! Dinheiro para 

melhorar o salário dos professores, dos policiais e do 

pessoal da saúde, não tem, Senhor Deputado Sergio 

Majeski! Mas para o senhor Octaciano fazer as 

falcatruas dele no estado, tem! É isso que não 

podemos aceitar! E isso com certeza será apurado, e 

vai ficar ruim para esta Casa, porque esta Casa 

sancionou uma fraude do senhor Octaciano Neto. 

Esta Casa foi induzida a erro, Senhor Deputado 

Freitas. E ela não pode pactuar com isso, Senhor 

Presidente. 

Mostrei o processo que sumiu, que 

desapareceu, e ele fez outro, imediatamente. E depois 

esqueceu! Estou repetindo, para vocês gravarem: 

esqueceu que o imóvel objeto, que ele queria, fica 

fora de Vitória. Ora! É brincadeira, Senhor 

Presidente!  

Obrigado. 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Sandro Locutor e Raquel 

Lessa) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) -  Concedo a palavra  ao Senhor 

Deputado Doutor Hércules. 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados. Hoje, 3 de outubro, é o Dia Mundial do 

Dentista, e quero homenagear todos os dentistas, que 

cuidam dos nossos dentes e da nossa saúde bucal. É 

por isso que sorrimos confiantes. Homenageio, 

especialmente, o doutor Edson, dentista da 

Assembleia, odontólogo que acompanha a Comissão 

de Saúde. 

Quero mostrar a questão do esgoto, 

amplamente divulgada na nossa grande imprensa. 

Fizemos o Projeto de Lei n.º 159/2017, que dispõe 

sobre a obrigatoriedade de os prédios da 

administração pública estadual estarem conectados à 

rede de coleta de esgoto e tratamento. A Assembleia 

Legislativa, infelizmente, arquivou este projeto no 

dia 10 de julho. O que queremos é que, naturalmente, 

o poder público dê exemplo, mas, infelizmente, 

estamos vendo que isso está difícil: A lista de sujões 

tem oitenta e três órgãos públicos.  

Para cobrarmos dos outros, temos que dar o 

exemplo, também. Isso vem se arrastando há anos e 

anos. Não é deste governo ou do governo passado, 

são de vários governos que vêm passando, 

infelizmente, jogando sujeira nas nossas praias.  

Ali estão as situações de Vitória, Vila Velha, 

Serra e Cariacica. Mais de um milhão jogam esgoto 

na Baía de Vitória. Dois bilhões de reais gastos com 

coleta, ou seja, atinge a quarenta e dois por cento. O 

menor índice de coleta da região sudeste é o do nosso 

estado. No Espírito Santo, 37 cidades não tratam 

esgoto.  

Você sabia que apenas quarenta por cento do 

esgoto gerado no Brasil é tratado? Isso é no Brasil, 

não venham dizer que é no Espírito Santo. Mas não é 

justificativa, temos que dar o nosso exemplo. A ONU 

explica que, para cada dólar que não se investe na 

saúde, você gastará 4,3 dólares na saúde global.  

Nossa luta não é de agora, não é de hoje. 

Nossa luta está no Rio Jucu, na Barragem de 

Caçaroca. A água está acabando no Brasil inteiro. 

Temos que lutar mais, a exemplo do que criei a 

Frente Parlamentar em Defesa do Rio Jucu e do Rio 

Santa Maria. É a nossa luta. 

As nossas ações. Tem que falar rápido 

porque cinco minutos passam rápido. Nossa luta em 

audiência pública, que fizemos em Marechal 

Floriano, Domingos Martins. Ações do nosso 

mandato: Projeto de Lei n.º 159/2017, que dispõe 

sobre a obrigatoriedade dos prédios da administração 

pública estadual estarem conectados à rede de coleta 

e tratamento de esgoto. Foi arquivado no dia 10 de 

julho. A Assembleia derrubou o projeto de lei que 

obriga a conexão do esgoto à rede para tratamento. 

Requerimento n.º 109 e Requerimento de 

Informação ao secretário de Estado e de Saneamento, 

Habitação e Desenvolvimento Urbano, solicitando 

relatório do índice de tratamento de esgoto de todos 

os municípios. Infelizmente, são poucos municípios 

que fizeram projeto de saneamento básico e não 

receberão nenhum financiamento, especialmente do 

Bndes, para tratar o esgoto. 

Já falamos sobre outras ações na Assembleia, 

sobre reutilização da água. Em casos de vazamento, a 

população pode recorrer ao número 115, é o telefone 

da Cesan para vazamento. A crítica que o jornal fez, 

e que estamos reproduzindo, a gente já vem cobrando 

há muito tempo. Sabemos da atuação do Pablo, 

presidente da Cesan, e de todos os servidores, 

atuação muito exigente, muito profícua, mas, na 

verdade, não podemos ficar calados diante do que 

vem acontecendo. Mais uma vez, não é desse 

governo, é de todos os governos que passaram, desde 

o império até hoje. Muito obrigado. 
 

A SR.ª RAQUEL LESSA -  (SD) - Senhor 

Presidente, cumprimento os alunos da Escola 

Estadual Senhor Antônio Patrício de Fontoura, de 

Joassuba, em Ecoporanga. Sejam bem-vindos. Estão 

presentes nas galerias desta Casa quarenta e cinco 

alunos do 8.º e 9.º ano e os professores Valquíria 

Ramos Afonso, Sarana Canal Sampaio e Adeildo 

Pereira. Bem-vindos à nossa Casa. 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Amaro Neto) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Os cumprimentos da Mesa Diretora 
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e de todos os Deputados. Fiquem à vontade na 

Assembleia Legislativa. É uma honra recebê-los. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado José 

Esmeraldo. 
 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (PMDB) - 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, aqueles que nos assistem através da TV 

Assembleia e da TV Educativa, volto à tribuna para 

me reportar, e voltarei outras vezes, enquanto estiver 

nesta Casa, com relação a esses caminhões e essas 

carretas que trazem para todos nós, que também 

utilizamos as BRs, a nossa vida no seguro.  

É impraticável nós, que usamos a BR 262, a 

BR 101, a rodovia do Café, andarmos à noite, 

principalmente à noite, é uma carreta em cima da 

outra. Não tem controle, essa é a verdade, não existe 

controle. Se nós, num carro menor, vacilarmos, 

vamos para o beleléu. Todos nós corremos risco. 

É inadmissível que uma, duas, três, quatro 

carretas andem todas juntas uma da outra, 

emparelhadas. Já falei isso várias vezes. Quem ganha 

dinheiro, são poucos. São os donos das pedreiras que 

ganham dinheiro. Não podemos em hipótese alguma 

aceitar isso.  

Recentemente, vim de São Domingos do 

Norte e tive uma dificuldade grande, porque aquele 

trecho de São Domingos do Norte até a BR 101, 

ninguém consegue passar. Gastei quase duas horas e 

meia em uma estrada que no máximo gastaria 

quarenta minutos, tamanha a quantidade de 

caminhões e carretas, alguns, inclusive, com três 

pedras. Agora mesmo, estou vendo aqui na tribuna o 

governador Paulo Hartung com relação à 

fiscalização. É importante fiscalizar até mesmo para a 

segurança dos caminhoneiros.  

As mortes que vimos dos estudantes de 

Domingos Martins. Foi o quê? Foi carreta de pedra. 

Foi granito. Trinta e tantas mortes que houve do 

pessoal de Cachoeiro. Foi o quê? Também granito 

fatiado.  

Quem anda nessas BRs está correndo risco 

de vida. Infelizmente, corre risco de vida porque não 

é brincadeira um carro menor ultrapassar. Ninguém 

anda atrás de uma carreta cheia de pedras andando a 

quinze quilômetros por hora. O cara não chegará 

nunca.  

Faço meu apelo. Essa 101 é a maior 

esculhambação. Essa Eco deveria ser Eca 101. A 

única coisa que estão fazendo é pegar dinheiro do 

povo. Sete praças de pedágio e não aparece nenhum 

serviço feito e ninguém faz nada. Cadê os deputados 

federais? Cadê os senadores? Esse pessoal não faz 

nada. Pouca gente voltará para a Câmara Federal 

porque, lamentavelmente, só aparecem na época da 

eleição. Isso é de responsabilidade do governo 

federal.  

Fazemos nossa parte nesta Casa, mas somos 

deputados estaduais. Damos o grito desta Casa, quase 

toda semana, são duas ou três vezes que falo isso. 

Então, fica nossa colocação com relação a esse crime, 

crime ambiental também. O Iema, o Idaf e o Ibama 

não fiscalizam. É uma vergonha. Esta é a verdade: é 

uma vergonha. E os caminhões cheios de granito 

estão aí e o povo correndo risco de vida. 
 

O SR. RODRIGO COELHO - (PDT) - 
Senhor Presidente, pela ordem!  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Rodrigo Coelho. 

 

O SR. RODRIGO COELHO - (PDT) - 

Hoje estamos recebendo na Assembleia a visita de 

uma web TV da Escola João Bley, do município de 

Castelo. Estão fazendo uma matéria para a web TV 

da Escola João Bley que estará disponível no sítio da 

Internet www.atitudejb.com, com a matéria dos 

nossos trabalhos na Assembleia Legislativa. O 

professor Marcelo está conduzindo os jovens. 

Registro esse projeto da Escola João Bley, do 

município de Castelo, com a web TV. Muito 

obrigado, Senhor Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Está registrado. Dizemos a V. Ex.ª 

que a portaria está autorizada, caso queiram fazer 

entrevista no plenário, a deixá-los entrar. O 

servidores da portaria estão à disposição.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Bruno Lamas.  

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Senhor 

Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, boa tarde. Cumprimento todos os 

presentes e todos que nos acompanham pela TV 

Assembleia.  

Cumprimento Guilherme Brasil, nosso amigo 

ativo do movimento cultural. Cumprimento nossos 

visitantes, a turma de Castelo, região querida. Sejam 

muito bem-vindos!  

Também nos visita, Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos, até porque o tema tem a ver com 

nosso pronunciamento, e está visitando a Assembleia, 

nosso querido Índio. Índio foi técnico da seleção 

brasileira. Não é o índio o Senhor Deputado Nunes 

nem o Senhor Deputado Erick Musso, não. É o Índio, 

que foi técnico da seleção brasileira de beach soccer. 

Índio, com sua história de vida, com seu carisma. 

Sabemos que Índio também passou por provações e 

venceu as dificuldades e o tema medula óssea tem 

tudo  a ver. Então, Índio, um grande abraço a você e 

que Deus o abençoe! 

Quero estender o convite a todos os 

capixabas, a todos que nos visitam. Estamos 

trabalhando um Seminário do Dia da Conscientização 

da Doação de Medula Óssea. É um tema que parece 

simples, mas que é bem sério. As pessoas têm a 

impressão, Senhor Deputado Hudson Leal, de que 

doar medula óssea é quase arrancar um pedaço dela. 

Assusta, mas na verdade é um simples teste que se 

http://www.atitudejb.com/
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faz inicialmente. Com uma gotinha de sangue já se 

vai para o cadastro nacional de doadores de medula 

óssea. Estou cadastrado e boa parte da minha equipe 

está cadastrada. Você pode, neste Brasil afora, 

encontrar uma pessoa que pode, inclusive, salvar a 

sua vida. Discutiremos isso com muita propriedade 

na sexta-feira. Todos os Senhores e Senhoras 

Deputados estão convidados para participar conosco 

e para dar suas contribuições. 

Esta é a fase das Comunicações. Não poderia 

deixar de, em defesa dos capixabas, dizer que sem 

advogado não há justiça. Sabemos que existem 

pessoas humildes, pessoas que não têm condições de 

contratar advogados; sabemos que muitas injustiças 

são cometidas e o quão complexo é o trâmite de 

processos nas áreas cível, criminal, familiar, 

trabalhista e como a nossa população precisa disso; 

sabemos também que a Defensoria Pública do nosso 

Estado está entre as melhores defensorias deste País.  

Esta Assembleia Legislativa é sempre cortês 

e receptiva com a Defensoria Pública, que é sempre 

muito presente nesta Casa, mas lamentavelmente as 

informações que chegam são ruins. Segundo matéria 

pública, estamos checando, conferindo essas 

informações com a própria Defensoria Pública, os 

municípios de Mantenópolis, de Barra de São 

Francisco e de Jaguaré também tiveram encerrados os 

trabalhos da Defensoria Pública no dia de ontem. 

Isso representa, agora, cinquenta e duas 

cidades sem assistência jurídica gratuita, ou seja, 

sessenta e sete por cento dos setenta e oito 

municípios capixabas não têm defensores públicos à 

disposição da população. Isso é muito sério, isso 

precisa ser revisto, precisa ser tratado pelo Governo 

do Estado, pela própria Defensoria Pública com 

muita cautela e com muita sensibilidade. 

Imaginem um capixaba, neste interior, buscar 

uma defesa e não ter quem o defenda. Terá que partir 

para a contratação de um profissional. E se não tiver 

recursos? O Estado tem uma despesa com defensor 

dativo. Sabemos que, quando não há um defensor 

público, muitas vezes é nomeado um dativo. O que o 

Estado investe com a contratação de dativo e é 

obrigado a pagar da mesma forma, é um valor muito 

maior do que expandir o número de defensores 

públicos, do que realizar concursos públicos, do que 

reforçar aquilo que sustenta a nossa democracia e o 

direito de defesa do cidadão, de ser assistido.  

Então, no momento de hoje, no pouco tempo 

que temos, estou solidário com a Defensoria Pública, 

com a população capixaba. Faço um apelo para que o 

Governo do Estado solucione, não só em nome de 

Barra de São Francisco, de Mantenópolis, de Jaguaré, 

mas em respeito a sessenta e sete por cento dos 

municípios capixabas que estão desassistidos. 

Tenho dito Senhor Presidente. Devolvo a 

palavra a V. Ex.ª. 
 

 (Registram presença as Senhoras 

Deputadas Janete de Sá e Luzia 

Toledo) 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado  Da Vitória. 
 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Senhor 

Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, nobre Deputado Enivaldo dos Anjos, 

cumprimento V. Ex.ª, saudando assim todos os 

nobres pares, a sociedade que nos assiste ao vivo pela 

TV Assembleia, os profissionais de imprensa e todos 

que nos visitam nas galerias, em especial os 

educadores e alunos da Escola Governador Bley, do 

município de Castelo. Chegou ao nosso gabinete uma 

solicitação desses moradores e também dos 

representantes da cidade para concluir a reforma 

dessa escola. Então, saúdo a Escola de Joassuba. Meu 

assessor me falou que era Governador Bley, mas 

valeu a intenção, porque S. Ex.ª é de Castelo e está 

sempre puxando a farinha para o pirão dele. 

Obrigado, Senhor Deputado Sergio Majeski pela 

correção. 

Por falar em educação, dependemos de todas 

as instituições do estado para melhorar a educação, 

inclusive desta Casa. Mas, muitas vezes, as 

instituições são importantes em todos os níveis de 

representatividade. A Justiça também é muito 

importante para o cidadão capixaba. O Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos, que além de deputado 

estadual por vários mandatos foi prefeito do 

município de Barra de São Francisco, conselheiro do 

Tribunal de Contas e tem a profissão de advogado.  

A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional 

Colatina, e toda aquela região... Quero saudar o 

doutor Dionisio Balarine Neto, que foi muito 

demandado e provocado. Os advogados chegaram ao 

nosso gabinete preocupados com o Tribunal de 

Justiça do Estado do Espírito Santo, com as 

informações de que os membros do Tribunal de 

Justiça estão querendo levar a Terceira Turma 

Recursal, sediada em Colatina, Colégio Recursal dos 

Juizados Especais da Região Norte, para o município 

de Linhares. Olha, só faltava essa! Tendo em vista 

que a tradição e a história há tantos anos estão 

naquele município, hoje somos surpreendidos com 

essa manifestação e pelas informações, inclusive, já 

sendo discutidas com membros do Tribunal de 

Justiça.  

Não quero acreditar, tendo em vista que o 

Tribunal tem que cada vez mais dar passos para 

melhorar a atenção à sociedade. Praticamente não há 

nenhum motivo aparente para isso, Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos, e sem querer diálogo, sendo que 

esse Colégio Recursal sempre foi na região de 

Colatina.  

Portanto, nós, junto com o Senhores 

Deputados Enivaldo dos Anjos; Euclério Sampaio, 

que também é advogado; Dary Pagung, que mora na 

região, ao lado de Colatina, que também é advogado; 

Gilsinho Lopes, que foi abordado; com os deputados 

da Região Norte também, como o Senhor Deputado 

José Esmeraldo, que está prestando muita atenção em 
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nosso discurso, sendo abordado por nossos 

representantes da Ordem dos Advogados, 

defenderemos a cidade de Colatina e a Região 

Noroeste do Estado, tendo em vista que não tem 

motivo para se retirar um Colégio Recursal e levar 

para a cidade de Linhares. A população é semelhante 

na região. Que possa fazer com que a população de 

Linhares também tenha o mesmo equipamento, 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos. Não sei se V. 

Ex.ª entende da mesma forma, mas acredito no 

compromisso de V. Ex.ª e que está defendendo. 

Que o Tribunal de Justiça possa ter, através 

dos seus membros, principalmente os 

desembargadores, discernimento e qualquer conversa 

nesse sentido. Tomara, e acredito que seja conversa 

fiada. Não existem motivos, não existem subsídios 

para retirar um Colégio Recursal da Região de 

Colatina e levar para outro município, como 

Linhares. Defendemos a cidade de Linhares e 

defendemos que Tribunal de Justiça possa dar 

condições, também aos moradores daquela região, de 

ter a mesma condição, mas não retirar de um 

município tão importante, de uma região tão 

importante com a Região Noroeste e levar para outra.  

Portanto, criem o motivo, façam o estudo, 

defendam uma amplitude de atendimento, mas não 

regridam. Precisamos avançar. Tem tanto dinheiro 

que está sendo gasto com tantas coisas supérfluas. O 

cidadão precisa ser assistido e os representantes 

daqueles que estão na busca da Justiça, os nossos 

advogados, precisam ser ouvidos e têm o nosso 

apoio.  

Para concluir, agradeço o apoio dos 

parlamentares desta Casa, especialmente ao Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos, que já pediu agenda 

ao presidente do Tribunal. Vamos lá para defender 

que o Colégio Recursal permaneça na cidade de 

Colatina.  

Obrigado, Senhor Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Hudson Leal. (Pausa) 

Havendo declinado, concedo-a ao Senhor 

Deputado Jamir Malini. 

 

O SR. JAMIR MALINI - (PP) - Senhor 

Presidente Enivaldo dos Anjos, Senhoras Deputadas 

e Senhores Deputados, venho a esta tribuna também 

para fazer um convite. Esteve em meu gabinete agora 

pouco, antes da sessão, nosso amigo Índio, com Lulu 

Pretti, para que fizéssemos esse convite, extensivo a 

todos os Senhores Deputados, a todas as pessoas que 

assistem à TV Assembleia e aos cidadãos que 

acompanham das galerias, para esse novo evento que 

o Índio está promovendo. 

Gostaria que passasse o vídeo, enquanto falo; 

o vídeo só tem uma música. É um convite que nosso 

campeão de futebol de areia faz para que estejamos 

escalados para essa campanha. 

(É exibido o vídeo) 

 

O SR. JAMIR MALINI - (PP) - É para 

reforçar que neste sábado, das 10h às 18h, no 

Shopping Praia da Costa, acontecerá a segunda 

edição da Campanha de Doação de Medula Óssea, 

feita pelo Índio, acompanhado de sua esposa Lulu 

Pretti - muita gente conhece -, em parceria com o 

Hemoes e a Secretaria de Saúde do Estado. 

Ano passado, foi feito no Clube dos oficiais e 

contou com, aproximadamente, mil pessoas e 

quatrocentos e vinte e quatro doadores foram 

cadastrados. Como foi dito pelo Senhor Deputado 

Bruno Lamas, é uma medida simples. É coletada uma 

amostra de sangue de cinco mililitros e as pessoas 

passarão por um cadastro, informando seus dados 

para ir para um banco de dados. Depois, se a pessoa 

realmente for doadora, será efetivada no cadastro. 

Claro que nada contra sua vontade, mas com sua 

permissão para que seja uma doadora, caso 

compatível. 

Como foi dito também, é uma coleta simples, 

rápida, mas de grande eficiência, que traz mais vida 

para muitas pessoas que contam muito com essa 

doação, como foi o caso do próprio Índio, que passou 

por essa situação; nosso campeão, técnico campeão, 

que deu tanta alegria para essa sociedade no futebol 

de areia. 

Nada mais útil que fazermos uma pequena 

coleta de sangue para realmente saber se somos 

compatíveis. Só para se ter ideia, Senhor Deputado 

Sergio Majeski, a cada cem mil, um é compatível. É 

muito importante, Senhora Deputada Janete de Sá, 

essa doação de medula, para salvarmos vidas. 

Parabéns ao nosso campeão Índio e à Lulu 

por essa ação que acontecerá neste sábado às 10h. 

Somos todos convidados. Passarei no evento para ver 

se podemos fazer essa coleta da amostra para ajudar 

cada dia mais. 

Gostaria muito que todos comparecessem, 

será de grande importância para a sociedade do nosso 

país e até de fora. Fica nosso convite. Parabéns! 

Que Deus abençoe o Índio cada vez mais na 

sua vida e nesse trabalho voluntário que está 

desenvolvendo, assim como as pessoas que o estão 

ajudando a fazer essa campanha maravilhosa em 

nosso estado do Espírito Santo. 

Grande abraço a todos. 

Muito obrigado, Senhor Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Esmael de Almeida. 

 

O SR. ESMAEL DE ALMEIDA - (PMDB) 

- Senhor Presidente Enivaldo dos Anjos, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, aqueles que nos 

assistem nas galerias, venho novamente a esta 

tribuna, nesta tarde, repercutir esse trágico fato que 

aconteceu em São Paulo, no Museu de Arte Moderna 
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- MAM. As redes sociais divulgaram isso muito por 

esse Brasil e foi muita pressão. É inacreditável um 

acontecimento dessa natureza, como falamos nesta 

Casa ontem, levando crianças, adolescentes, meninas 

ao museu para assistirem, participarem de cenas de 

pedofilia. Sabemos que isso é crime e, nesta Casa, 

questionamos à Justiça e ao Ministério o que esses 

órgãos fizeram. Mas, ontem à noite, recebi um 

material que lerei. A Justiça de São Paulo jogou duro, 

pesado contra o que aconteceu no museu. Observem 

bem a ação da Justiça de São Paulo. Lerei para todos 

que nos assistem: 

  

 

A Justiça de São Paulo decidiu neste 

domingo (1) a prisão de Wagner 

Shwartz da performance La Bête, no 

MAM, acusado de ter cometido 

abuso sexual e (Estupro de 

Vulnerável  -Art. 217-A) dentro do 

MAM na cidade de São Paulo. Em 

audiência de custódia realizada hoje, 

o juiz Edgard Marzola Colombini 

entendeu que houve estupro na ação 

do acusado ao incentivar que 

crianças lhe tocassem pelado. 

Além do ator, a justiça indiciou, 

também, a mãe da criança, que 

incentivou a tocar o “coreógrafo”, e 

mais seis pessoas que organizaram o 

evento. Todos foram indiciados por  

violência sexual e (Estupro de 

Vulnerável  -Art. 217-A).  

 

E pediu a prisão dos envolvidos. 

Então, como os senhores podem ver, a Justiça 

de São Paulo tomou realmente providências 

enérgicas, duras sobre esse crime, podemos dizer, 

bárbaro.  

 

O Juiz disse ainda, conforme o Artigo 240 do 

Código Penal Brasileiro: 
 

Art. 240 - Produzir, reproduzir, 

dirigir, fotografar, filmar ou 

registrar, por qualquer meio, cena de 

sexo explícito ou pornográfica, 

envolvendo criança ou adolescente: 

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 

(oito) anos, e multa. 

 

Parabenizo esse juiz que tomou providência 

enérgica para que sirva de lição para todo o nosso 

país, para que preservem as nossas crianças. É 

inacreditável, como já falamos nesta Casa, que 

escolas levem - como aconteceu no museu - crianças 

a participarem disso. Então, está citado um exemplo. 

E que isso nunca mais aconteça. 

Temos preocupações porque, a cada dia, a 

cada momento, temos notícias de casos de pedofilia. 

Mas, na escola... Jamais imaginaria que pegassem 

algumas crianças para levar... Evidente que não são 

todas as escolas. Mas, escolas como essa de São 

Paulo, é um absurdo isso.  

Aproveito também para dizer que escola tem 

que ensinar para as crianças - defendemos isso - 

português, matemática, geografia, história, ciências, 

educação física, etc., e não ficar jogando tanto lixo, 

como estão fazendo, na cabeça das nossas crianças, 

como ideologia de gênero, diversidade sexual e tantas 

outras coisas. O Estatuto da Criança e do Adolescente 

não permite que isso aconteça. E digo também: lugar 

de religião é na igreja e na família, e não na escola. 

Esse é o nosso ponto de vista. Trabalhamos e lutamos 

por isso. É na família e na sua igreja.  

Muito obrigado, Senhor Presidente! 
 

 (Registra presença o Senhor 

Deputado Gildevan Fernandes) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Padre Honório. 

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Senhor 

Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados presentes, aqueles que nos acompanham 

pela TV Assembleia e aqueles que estão presentes na 

Casa, boa tarde! 

Sabemos da importância da educação, 

principalmente no Estado do Espírito Santo. Sabemos 

também da grande importância da educação do 

campo e sabemos que, quando uma escola fecha as 

suas portas, podemos estar tirando a oportunidade de 

alguns jovens terem acesso ao Ensino Médio ou até 

mesmo ao Ensino Fundamental.  

Estivemos acompanhando toda a 

preocupação do Ceier de Boa Esperança, assim como 

o Ceier de Águia Branca e também de Vila Pavão, de 

quando foi apresentada àquelas comunidades uma 

proposta de transformar o Ceier em uma Escola Viva 

do Campo. Diante de tantas interrogações, 

preocupações e apreensões e diante de tantas 

discussões de pais, professores e alunos: Vamos 

perder? Vamos ganhar? É possível? Não é possível? 

Convocamos uma audiência pública por meio da 

Comissão de Educação, presidida pelo Senhor 

Deputado Rodrigo Coelho, que imediatamente teve a 

posição favorável à realização dessa reunião.  

Ontem, saímos desta Casa eu e o Senhor 

Deputado Rodrigo Coelho para irmos àquela 

audiência, e gostaria de agradecer ao Senhor 

Deputado Doutor Hércules, que justificou a nossa 

saída: obrigado, Senhor Deputado Doutor Hércules! 

Foi um momento muito importante de discussão 

naquela comunidade escolar, em que os pais, os 

alunos, os professores e os diretores das outras 

escolas puderam tirar suas dúvidas, fazer sugestões e 

encaminhamentos. Até mesmo porque não podemos 

criar uma escola para o campo sem respeitar a 

história daquela comunidade que, há trinta e cinco 

anos, oferece ensino de qualidade àquelas famílias.  



48 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 10 de outubro de 2017 

Venho a esta tribuna agradecer ao Senhor 

Deputado Rodrigo Coelho, presidente da Comissão 

de Educação, que saiu desta Casa ontem e presidiu 

com muita maestria essa audiência pública em Boa 

Esperança, levando também um pouco de 

tranquilidade para aquela comunidade. Muitas vezes, 

essas discussões, esses debates, favorecem a chegada 

de um pouco mais daquilo que é vontade de toda 

comunidade. Então, mais uma vez, Senhor Deputado 

Rodrigo Coelho, gostaríamos de agradecer V. Ex.ª, 

agradecendo também às outras pessoas que 

participaram conosco daquele momento. 
 

O Sr. Rodrigo Coelho - (PDT) - Senhor 

Deputado Padre Honório, agradeço a V. Ex.ª o 

carinho e deferência, mas o mérito da audiência 

pública é de V. Ex.ª, que foi o proponente. Estamos a 

serviço. Nosso papel é esse. Sempre que precisar, a 

Comissão de Educação está às ordens. 

Muito obrigado. 

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) -  
Obrigado, Senhor Deputado.  

Foi importante, mesmo tendo sido muito 

cansativo. Tivemos que sair daqui para participar. 

Gostaríamos de agradecer a todos da Comissão da 

Ales que participaram conosco lá. Chegamos bem 

tarde, mais de 2h da manhã, mas valeu a pena, até 

mesmo para deixar a comunidade de Boa Esperança 

um pouco mais tranquila em relação à importância 

daquela escola. A educação do campo favorece os 

alunos e as famílias a terem um pouco mais de 

conhecimento, de sentimento e também de 

aproximação com a sua comunidade local.  

No mais, parabenizo também a Joelma, uma 

das mães que provocou todo este trabalho, 

juntamente com a direção daquela escola de Boa 

Esperança. 

No mais, muito obrigado e que Deus abençoe 

a todos. 

Fiquemos agora com o Senhor Deputado 

Sergio Majeski. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Sergio Majeski, garantindo-lhe os cinco 

minutos. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 
Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, que ora 

preside esta sessão, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados presentes neste plenário, funcionários da 

Casa, aqueles que nos visitam nas galerias, 

cumprimento todos. 

Tenho falo constantemente sobre a educação.  

Senhor Deputado Padre Honório, parabéns 

por esta luta na escola de Boa Esperança, em razão de 

mais um absurdo da política educacional do Estado. 

Trago mais uma denúncia a respeito 

justamente do que acontece na educação. Gostaria de 

denunciar um fato que está ocorrendo na Escola de 

Ensino Fundamental e Médio Santo Antônio, de São 

Mateus, cidade do Senhor Deputado Freitas.  

No dia 28 de abril do corrente ano, foi 

convocada pelas centrais sindicais uma greve geral 

contra a reforma trabalhista. A escola Santo Antônio, 

em São Mateus, preferiu não paralisar as suas 

atividades e, naquele dia, proporcionar atividade 

diferente, fazer um debate com os alunos sobre a 

referida reforma. Convidaram, então, advogados, 

professores universitários, professores da própria 

escola para uma palestra, conversa, debate com 

alunos e até os pais dos alunos foram convocados, 

conforme mostram as fotos que a assessoria passará 

no painel. As fotos mostram que a escola funcionou 

naquele dia, mostram os alunos assistindo à palestra.  

O arcabouço legal que rege a educação 

brasileira garante essas atividades como letivas, tanto 

a LDB como as diretrizes curriculares nacionais, e 

são atividades fundamentais. Uma das prerrogativas 

básicas da educação brasileira, citada na LDB e em 

qualquer documento que oriente a educação, 

claramente é a formação para a cidadania. Quer dizer, 

se não se propõem debates, atividades diferentes, 

como esta formação se dará?  

Pois muito bem, naquele dia houve atividade 

letiva. Houve chamada. Os professores estavam na 

escola. Os alunos estavam participando dessa 

atividade. Ocorre que agora a Superintendência 

Regional de Educação de São Mateus quer que os 

professores e os alunos da escola reponham aquele 

dia de aula, ou seja, a Superintendência Regional de 

Educação não reconhece essas atividades como sendo 

atividades letivas.  

Sempre digo e muitas vezes as pessoas 

acham que é exagero meu, mas aqueles que 

comandam as políticas educacionais de forma geral 

no Brasil, e aqui no estado não é diferente, entendem 

muito pouco de educação, porque, muito obviamente, 

se uma superintendente de Educação e sua equipe, 

assim como o secretário de Educação e a sua equipe 

conhecessem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

e as diretrizes curriculares nacionais, tanto do ensino 

médio quanto do ensino fundamental, concluiriam que 

atividade letiva não é apenas aula dentro de sala. 

Múltiplas atividades, atividades esportivas, exposições 

culturais, podem, sim, ser consideradas letivas, porque o 

dia letivo está ocorrendo. Desde a década de 1980, o 

pensador Pedro Demo dizia que a cultura educacional 

brasileira é auleira, ou seja, só se entende educação e 

conhecimento se estiver dentro da sala de aula com 

um professor dando aula, senão não é atividade que 

gera conhecimento e formação. 

Fica o nosso repúdio a essa atitude da 

Superintendência Regional de São Mateus, 

obviamente orientada pela Secretaria de Educação, 

que não reconhece como letivo um dia com 

atividades tão importantes, Senhor Deputado Freitas, 

quanto foram aquelas atividades propostas na Escola 

Santo Antônio, em São Mateus. 

As imagens mostram claramente os alunos na 

escola, mostram as palestras ocorrendo e é muito 
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claro que isso pode sim ser considerado letivo. 

Qualquer pessoa que tenha feito um curso de 

graduação com licenciatura haverá de saber sobre 

isso. É lamentável que a Superintendência de São 

Mateus esteja exigindo que a escola, tanto 

professores quanto alunos, reponham o dia 28 de 

abril, que foi um dia pleno de atividade, inclusive 

com chamada, com a presença de alunos e 

professores na escola. 

Fica o nosso registro e o nosso repúdio. 

Muito obrigado, Senhor Presidente! 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Findo o tempo destinado à fase das 

Comunicações, passa-se à Ordem do Dia.   

Votação da Redação Final do Projeto de Lei 

n.º 356/2017, oriundo da Mensagem Governamental 

n.º 339/2017, que institui o Sistema de 

Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas no 

Estado. 

Em votação. 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovada.  

À Secretaria para extração de autógrafos. 

 

Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.º 213/2016, da Senhora Deputada 

Raquel Lessa, que dispõe sobre a presença de doulas 

durante todo o período de trabalho de parto, parto e 

pós-parto imediato e estabelece outras providências. 

Publicado no DPL do dia 03/08/2016. Pareceres n.º 

176/2017, da Comissão de Justiça pela 

constitucionalidade e legalidade, com a adoção das 

emendas modificativas 01 e 02 e 70/2017, da 

Comissão de Cidadania, pela aprovação, com a 

adoção das emendas modificativas apresentadas pela 

Comissão de Justiça. 

Concedo a palavra à Comissão de Saúde, 

para que esta ofereça parecer oral ao projeto e às 

emendas. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DOUTOR HÉRCULES - PMDB) - Convoco a 

Comissão de Saúde. Há quorum. 

Avoco a matéria para relatar, inclusive 

relatando favorável às emendas colocadas pela 

Comissão de Justiça. 

Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 

votação.  

Como vota o Senhor Deputado? 

 

O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) - Com o 

relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DOUTOR HÉRCULES - PMDB) - Aprovado na 

Comissão de Saúde. 

Devolvo o projeto à Mesa Diretora. 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Concedo a palavra à Comissão de 

Finanças, para que esta ofereça parecer oral ao 

projeto.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DARY PAGUNG - PRP) - Convoco a Comissão de 

Finanças. Há quorum. 

 Avoco para relatar o Projeto de Lei n.º 

213/2016, que dispõe sobre a presença de doulas 

durante todo o período de trabalho de parto, parto e 

pós-parto imediato, e estabelece outras providências. 

Meu parecer é pela aprovação conforme 

emendas apresentadas na Comissão de Justiça. 

Em discussão. (Pausa) 

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados? 

 

O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) - Com o 

relator. 

 

O SR. ESMAEL DE ALMEIDA - (PMDB) 

- Com o relator. 

 

O SR. JAMIR MALINI - (PP) - Com o 

relator. 

 

O SR. NUNES - (PT) - Com o relator. 

 

O SR. FREITAS - (PSB) - Com o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DARY PAGUNG - PRP) - Senhor Presidente, o 

parecer foi aprovado pela Comissão de Finanças. 

Devolvo o projeto à Mesa.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em discussão. 

Não havendo quem queira discutir, em 

votação.  

Os senhores deputados que aprovam a 

matéria, permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovada. 

À Comissão de Justiça para redação final.  

 

Votação adiada, com discussão única 

encerrada, do Projeto de Lei n.º 87/2015, do Senhor 

Deputado Bruno Lamas, que dispõe sobre a 

veiculação de vídeos educativos antidrogas nas 

aberturas de shows que forem realizados no estado. 

Publicado no DPL do dia 16/03/2015. Pareceres n.
o 

390/2015, da Comissão de Justiça pela 

constitucionalidade e legalidade; 196/2015, da 

Comissão de Cidadania; 01/2016, da Comissão de 

Cultura, ambos pela aprovação; 01/2016, da 

Comissão de Política sobre Drogas, pela aprovação, 

com adoção de emenda; 19/2017, da Comissão de 

Finanças, pela aprovação, com adoção de emenda 

apresentada na Comissão de Política sobre Drogas, 

e 312/2017, da Comissão de Justiça, pela 
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constitucionalidade da emenda, apresentada na 

Comissão de Política sobre Drogas, publicados no 

DPL do dia 25/09/2017.   

Em votação. 

Informo que a votação da matéria será na 

forma do parecer da Comissão de Políticas sobre 

Drogas, que foi pela aprovação com emenda. 

Os Senhores Deputados que aprovam a 

matéria, permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovada. 

À Comissão de Justiça para redação final. 

 

Votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, do Projeto de Lei n.
o 

156/2017, do Senhor 

Deputado Bruno Lamas, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade de contratação de músicos ou grupos 

musicais capixabas na abertura de shows musicais 

nacionais e internacionais que forem realizados no 

estado. Publicado no DPL do dia 09/05/2017. Parecer 

n.º 379/2017, da Comissão de Justiça, pela 

inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia 

13/09/2017. (A matéria foi adiada durante 05 sessões 

a pedido do autor, nos termos do artigo 191 § 1.º do 

Regimento Interno) 

Em votação o parecer da Comissão de 

Justiça.  

Se o parecer for aprovado, a matéria será 

arquivada; se for rejeitado, o projeto segue a 

tramitação normal. 

Informo aos Senhores Deputados que se a 

matéria for votada na forma do parecer da Comissão 

de Justiça, o projeto irá para o arquivo; se votar 

contra a Comissão o projeto continuará tramitando. 

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

encaminhar votação como autor. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Bruno Lamas. 

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Senhor 

Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputado, a matéria veio para Plenário em cima de 

um debate com o meio cultural e artístico do nosso 

estado, inclusive essa mesma matéria é lei em outros 

estados e é lei, inclusive, na cidade de Serra. 

Senhores Deputados Doutor Hércules, Padre 

Honório, Sergio Majeski, Nunes, Esmael de Almeida, 

Janete de Sá, Freitas, Almir Vieira, Enivaldo dos 

Anjos e Luzia Toledo, é uma forma de proteger a 

cultura local.  

O meu questionamento é: O produtor de um 

evento que traz artistas renomados, porque a lei fala 

sobre isso, como Wesley Safadão, padre Fábio de 

Melo, irmão Lázaro ou qualquer outro artista em que 

o cachê passa de trezentos, quatrocentos mil reais, 

duzentos mil reais, qual é a dificuldade de se 

contratar um músico local para abrir o show? É um 

custo pequeno, incentivando a cultura, valorizando a 

cultura local. A nossa matéria segue nesse sentido. 

Então, o que peço aos colegas neste 

momento é o voto de confiança para que a matéria 

continue tramitando, e a derrubada do parecer de 

inconstitucionalidade proferido pela Comissão de 

Justiça. 

Gostaria que V. Ex.ª orientasse o Plenário em 

relação à votação e faço este apelo aos meus colegas 

Deputados e Deputadas. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Para atendermos ao pedido do 

Senhor Deputado Bruno Lamas teremos que ter 

quatorze Deputados levantando a mão contra o 

parecer da Comissão de Justiça.  

Então, solicito aos Senhores Deputados que 

se manifestem levantando a mão. (Pausa) 

Rejeitado o parecer da Comissão.  

A matéria continua tramitando e os Senhores 

Deputados terão oportunidade na tramitação de 

discutir e definir definitivamente. 

 

Votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, da Proposta de Emenda Constitucional n.º 

09/2016, da Mesa Diretora e outros, que altera o § 4.º 

do art. 71 da Constituição, que dispõe sobre 

encaminhamento de relatório pelo Tribunal de Contas 

do Estado a esta Casa de Leis. Publicada no DPL do 

dia 11/10/2016. Parecer n.º 206/2017, da Comissão 

de Justiça, pela inconstitucionalidade da matéria, em 

como a emenda, publicado no DPL do dia 

25/09/2017. 

 

Temos quorum para fazer essa votação? 

(Pausa) 

Peço ao Senhor Deputado Bruno Lamas que 

faça... porque não haverá quorum para votar emenda 

constitucional.  

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Solicito regimentalmente a 

verificação de quorum, por favor.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - É bom que V. Ex.ª faça isso porque 

a matéria é uma emenda constitucional e depende de 

quorum qualificado.  

Estamos iniciando a verificação de quorum.  

Solicito aos Senhores Deputados que 

registrem presença nos terminais eletrônicos. (Pausa)  

 

(Procede-se ao registro das 

presenças) 

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, não registraram 

presença os Senhores Deputados 

Amaro Neto, Da Vitória, Dary 

Pagung, Doutor Rafael Favatto, 
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Eliana Dadalto, Erick Musso, 

Euclério Sampaio, Freitas, Gildevan 

Fernandes, Gilsinho Lopes, José 

Esmeraldo, Nunes, Pastor Marcos 

Mansur, Raquel Lessa, Rodrigo 

Coelho, Sandro Locutor e Sergio 

Majeski) 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Almir Vieira, Bruno 

Lamas, Doutor Hércules, Enivaldo 

dos Anjos, Esmael de Almeida, 

Hudson Leal, Jamir Malini, Janete de 

Sá, Luzia Toledo, Marcos Bruno e 

Padre Honório) 

 

Há quorum para manutenção da sessão, mas 

não há quorum para votação, pelo que fica adiada.  

 

Votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, do Projeto de Lei n.º 51/2017, do Senhor 

Deputado Esmael de Almeida, que dispõe sobre a 

garantia de vagas para irmãos no mesmo 

estabelecimento de ensino público. Publicado no 

DPL do dia 07/03/2017. Parecer n.º 411/2017, da 

Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade, 

publicado no DPL do dia 25/09/2017. 

Votação adiada por falta de quorum. 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Nunes e Sergio Majeski) 

 

Votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, do Projeto de Lei n.º 212/2017, do Senhor 

Deputado Nunes, que dispõe sobre a contratação de 

vigilância armada nas agências bancárias e nas 

cooperativas de crédito do Estado. Publicado no DPL 

do dia 14/06/2017. Parecer n.º 309/2017, da 

Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade, 

publicado no DPL do dia 25/09/2017. 

 

Votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, do Projeto de Lei n.º 230/2017, da 

Senhora Deputada Eliana Dadalto, que dispõe sobre a 

proibição da cobrança dos serviços de internet, 

telefonia e TV a cabo/por assinatura durante o 

período em que o mesmo for interrompido pelo 

fornecedor, no âmbito do Estado. Publicado no DPL 

do dia 29/06/2017. Parecer n.º 415/2017, da 

Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade, 

publicado no DPL do dia 25/09/2017. 
 

Votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, do Projeto de Lei n.º 251/2017, da 

Senhora Deputada Luzia Toledo, que altera a redação 

do art. 1º da Lei n.º 9.169, de 22 de maio de 2009, 

que instituiu o Dia Estadual de Comemoração da Lei 

Maria da Penha. Publicado no DPL do dia 

17/07/2017. Parecer n.º 410/2017, da Comissão de 

Justiça, pela inconstitucionalidade, ilegalidade 

publicado no DPL do dia 25/09/2017. 

Os Projetos de Lei n.
os

 212/2017, 230/2017 e 

251/2017 têm as suas votações adiadas por falta de 

quorum. 

 

Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 75/2017, da Senhora Deputada Luzia 

Toledo, que dispõe sobre o ensino de noções básicas 

da Lei Maria da Penha, no âmbito das escolas 

estaduais. Publicado no DPL do dia 22/03/2017. 

O projeto segue às Comissões Permanentes.  

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Freitas,  Gildevan 

Fernandes e Raquel Lessa) 

 

Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 319/2017, da Senhora Deputada Raquel 

Lessa, que dispõe sobre a afixação de cartazes em 

revendedoras e concessionárias de veículos 

informando sobre isenções tributárias específicas, 

concedidas às pessoas com deficiência ou portadoras 

de enfermidade de caráter irreversível no âmbito do 

Estado. Publicado no DPL do dia 12/09/2017. 

O projeto segue à 3.ª sessão. 

 

Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 

de Resolução n.º 43/2017, do Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos, que institui a Comenda 

“Gabriela Silva de Jesus”, a ser concedida pela 

Assembleia Legislativa do Estado, aos familiares das 

mulheres assassinadas no Estado. Publicado no DPL 

do dia 13/09/2017. 

O projeto segue à 3.ª sessão. 

 

Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 320/2017, do Senhor Deputado  Doutor 

Rafael Favatto, que determina o pagamento de multa 

aos atos de crueldade cometidos contra animais, 

independente  das  sanções previstas em outros  

dispositivos legais: Municipal, Estadual ou Federal, e 

dá outras providências. Publicado no DPL do dia 

12/09/2017. 

O projeto segue à 2.ª sessão. 
 

Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 329/2017, oriundo da Mensagem 

Governamental nº 314/2017, que institui o Código de 

Conduta e Integridade dos Fornecedores de bens e de 

serviços ao Estado. Publicado no DPL do dia 

06/09/2017. 

O projeto segue à 2.ª sessão. 
 

Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 332/2017, do Senhor Deputado Sandro 

Locutor, que determina que estabelecimentos que 

comercializam cápsulas de café expresso 

disponibilizem pontos de recebimento de invólucros 

utilizados. Publicado no DPL do dia 14/09/2017. 

O projeto segue à 2.ª sessão. 
 

Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 345/2017, da Senhora Deputada Janete de 
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Sá, que dispõe sobre a obrigatoriedade de destinação 

de local reservado (exclusivo) para o estacionamento 

de motos em estacionamentos públicos estaduais. 

Publicado no DPL do dia 25/09/2017. 

O projeto segue à 2.ª sessão. 

 

Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Resolução n.º 42/2017, do Senhor Deputado 

Doutor Rafael Favatto, que institui a Comenda do 

Mérito Legislativo Psicólogo Maria do Rosário 

Camacho para homenagear os psicólogos do Estado. 

Publicado no DPL do dia 13/09/2017. 

O projeto segue à 2.ª sessão. 

 

Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Resolução n.º 45/2017, do Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos, que institui o certificado de 

mérito “Gabino Rios”, a ser concedida pela 

Assembleia Legislativa do Estado aos árbitros de 

futebol que se destacam no cumprimento de seu 

trabalho. Publicado no DPL do dia 25/09/2017. 

O projeto segue à 2.ª sessão. 
 

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

Grande Expediente, dividido em duas partes: 

Lideranças Partidárias e Oradores Inscritos.  
 

Concedo a palavra ao Líder do PDT. (Pausa) 

Estando ausente a bancada do PDT, seu líder 

e seus membros, concedo a palavra à liderança do 

Governo. (Pausa)  

Não havendo interesse da parte da liderança 

do Governo de se manifestar, concedo a palavra ao 

Líder do PMDB.  

A liderança do Governo falará? (Pausa) 

Na liderança do PMDB, o Senhor Deputado 

Doutor Hércules é quem estava presente no plenário 

e já foi dada a palavra a S. Ex.ª.  V. Ex.ª poderá ter 

trinta segundos se S. Ex.ª permitir.  
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, Senhor Presidente Enivaldo dos Anjos, 

dividirei o meu tempo com a Senhora Deputada 

Luzia Toledo.  

Registro, mais uma vez, que o dia 3 de 

outubro é o Dia Mundial do Dentista. Abraço todos 

os dentistas. Já disse mais cedo e repetirei, ele cuida 

dos nossos dentes e da nossa saúde bucal. É por isso 

que sorrimos confiantes. Parabenizamos 

especialmente o doutor Edson, odontólogo da 

Assembleia, que acompanha os trabalhos da 

Comissão de Saúde toda terça-feira de manhã. 

Já falei hoje, mais cedo, sobre a questão do 

esgoto em nosso estado. Mais uma vez, faço um 

apelo às autoridades, especialmente aos municípios. 

Já falei sobre a Cesan hoje. Sabemos da luta e do 

trabalho da Cesan, especialmente da dedicação dos 

servidores da Cesan, do mais simples até o 

presidente. São funcionários dedicados.  

A Cesan herdou um passivo de muitos e 

muitos anos, desde o Império até hoje. Então, é 

preciso mais investimento. É preciso que os 

municípios também apresentem para a Cesan os seus 

projetos, seus planos de saneamento básico, e não é 

novidade falar disso. Temos falado por praticamente 

trinta anos que para cada dólar não investido em 

saneamento básico, terão que ser gastos 4,2 dólares, 

lá na frente, para o tratamento de doenças. E doenças 

medievais, doenças que não justificam mais que 

existam em nosso país. É o nosso registro. 

Chamo a Senhora Deputada Luzia Toledo 

para que venha à tribuna completar o nosso tempo. 

Gostaria de dizer, também, aos Senhores Deputados 

Janete de Sá e Bruno Lamas - os Senhores Deputados 

que participaram da abertura do 5.º Congresso 

Jurídico - que temos recebido elogios do Brasil 

inteiro. Foram mais de novecentos participantes que 

foram às palestras dos expositores doutor João Pedro 

Gebran Neto, Clenio Jair Schulze, doutor Gabriel 

Schulmam e Fernando Borges Manica, falando sobre 

o terceiro setor. 

Foi um momento ímpar para o Espírito Santo 

mostrar a capacidade do nosso povo de receber e 

acolher, e também para aquelas pessoas daqui que 

participaram, entre eles Ricardo Oliveira, secretário 

estadual de Saúde, com sua equipe, que 

brilhantemente compareceu; e também o prefeito 

Max Filho, de Vila Velha, que mandou sua equipe de 

secretários, procurador geral.  

Foi um congresso em que marcamos, no 

Espírito Santo, uma era de como a judicialização tem 

que ser discutida e debatida. Temos que fortalecer os 

NATs, Núcleos de Apoio Técnico dos Tribunais, não 

somente do Espírito Santo, mas de todo o Brasil. Foi 

um momento muito importante. 

O doutor Arnaldo Hossepian Salles Lima 

Junior, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, 

mais uma vez compareceu, foi palestrante. Agradeci 

a todos os colegas que ajudaram nesta homenagem 

que foi recebida por ele. Os Senhores Deputados 

Janete de Sá e Bruno Lamas foram lá em cima. 

Agradeço a todos, mas, especialmente a esses dois 

Senhores Deputados que foram os únicos que 

compareceram à abertura do Congresso e entregaram 

o título de cidadão espírito-santense ao doutor 

Arnaldo Hossepian Junior.  

Senhora Deputada Luzia Toledo, já terminei, 

então V. Ex.ª pode usar os minutos restantes. Senhor 

Presidente, os dez minutos restantes estão cedidos à 

Senhora Deputada Luzia Toledo. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Concedo a palavra à Senhora 

Deputada Luzia Toledo, por sete minutos e meio, na 

fase das Lideranças, e por mais dez minutos, como 

oradora inscrita.  
 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - 
Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, boa tarde. Obrigada, Senhor Presidente. 

Dezessete minutos é pouco, mas vou ficar feliz. Fico 

feliz com tudo. 
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Cumprimento o Senhor Deputado Enivaldo 

dos Anjos, presidente neste momento; a Senhora 

Deputada Raquel Lessa, 1.ª Secretária; as Senhoras 

Deputadas Janete de Sá e Eliana Dadalto, os 

Senhores Deputados presentes, os nossos técnicos e a 

imprensa. Com muito carinho, cumprimento nossa 

população, telespectadores e telespectadoras que 

acompanham os trabalhos desta Casa. Para nós, é 

muito importante o olhar da sociedade vendo cada 

um.  

Fico feliz por falar após o Senhor Deputado 

Doutor Hércules, a quem parabenizo e agradeço a 

fidalguia da divisão do tempo da liderança do PMDB. 

Somos dois Deputados do PMDB presentes. Não 

estou vendo os outros colegas, mas tem alguns por aí, 

naturalmente. 

Quero agradecer e parabenizar pelo trabalho. 

Sei que o congresso foi um sucesso. Conversei com 

nosso presidente, deputado Lelo Coimbra, que esteve 

lá, e me falou do grande evento que foi o Congresso 

Nacional Médico e Jurídico. Quero dar os parabéns. 

Na verdade, quando um deputado ou uma deputada 

faz uma ação como essa, participa de uma ação como 

essa, é a Casa que cresce. Não é só o deputado ou a 

deputada, é a Casa que cresce, então, quero dar os 

parabéns e agradecer a gentileza. 

Senhoras Deputadas Raquel Lessa, Eliana 

Dadalto e Janete de Sá, no dia vinte e seis lançaremos 

a Procuradoria da Mulher Itinerante. Estarão 

presentes conosco, Senhora Deputada Janete de Sá, 

as deputadas que criaram a Procuradoria no 

Congresso Nacional, principalmente na Câmara 

Federal. Estaremos recebendo não só a Fátima 

Pelaes, que é a nossa secretária Especial de Políticas 

para Mulheres, como também as deputadas, 

inclusive, e com muito prazer, a deputada Norma 

Ayub, com que falei hoje em nosso nome: em meu 

nome e em nome das Senhoras Deputadas Raquel 

Lessa, Janete de Sá e Eliana Dadalto, para que esteja 

conosco.  

Temos muito orgulho de termos na Câmara 

Federal uma mulher. Já tivemos três mulheres ao 

mesmo tempo, três deputadas federais, e, agora, 

temos uma. Temos que ficar muito feliz de a ex-

prefeita, por oito anos, Norma Ayub, estar na Câmara 

Federal, e também a nossa senadora Rose de Freitas, 

que está no Senado, que também é um orgulho para 

nós. 

Concedo a palavra a Senhora Deputada 

Janete de Sá. 
 

A Sr.ª Janete de Sá - (PMN) - Quando 

estávamos, na gestão passada, na vice-presidência da 

Unale, fizemos todas as gestões no sentido de trazer a 

Procuradoria, mas, à época, a nossa procuradora, a 

senadora do Amazonas, não trouxe a reunião para cá 

porque, infelizmente, a nossa senadora Rose de 

Freitas não tinha horário. Tivemos um problema de 

horário muito grande, e de dia e de agenda, para 

podermos estar com essa Procuradoria startada na 

Assembleia.  

Fico feliz em saber que, felizmente, a 

senadora Rose arrumou esse tempo com V. Ex.ª para, 

felizmente, termos a Procuradoria aqui. Tentamos 

muitas vezes e, na época, não conseguimos, mas fico 

muito feliz. 
 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - Mas, 

agora, V. Ex.ª, naturalmente, essa Procuradoria 

iniciaremos. Ano que vem poderá, ou daqui a dois 

anos, outra colega presidir ou estar presente ou fazer 

parte. O importante é que V. Ex.ª começou na Unale, 

que é um grande movimento. Participo da Unale e 

sei. É muito importante, agora, então, conseguirmos, 

por intermédio das deputadas federais, que estão 

encabeçando a Procuradoria na Câmara Federal. 

Também queria dividir com as deputadas e 

com os deputados um pouco do que está trazendo a 

imprensa. Eu, sinceramente, vejo nas deputadas e nos 

deputados um companheirismo de forma ferrenha. 

Temos combatido muito o feminicídio no estado do 

Espírito Santo. Não estamos omissos, não. Estamos 

trabalhando nisso desde que a lei, na verdade, foi 

sancionada pela presidente Dilma. Estamos 

trabalhando. Se o feminicídio continua acontecendo, 

estamos tão consternados quanto a sociedade. 

Estamos consternados, homens e mulheres, nesta 

Casa. E não é verdade que não estamos trabalhando 

nessa direção. Muito pelo contrário! Temos 

trabalhado muito. O que não estamos convencendo, e 

aí digo principalmente à imprensa, que a própria 

imprensa colocou o depoimento de algumas figuras 

importantes que trabalham nesse combate à violência 

contra a mulher. A doutora Cláudia, que não tem se 

calado, tem permanentemente representado o Nevid, 

o Ministério Público, e nossa representante e 

coordenadora do Tribunal de Justiça, que não tem nos 

faltado. 

Quero dizer que a Casa não tem parado de 

discutir, os deputados têm vindo a esta tribuna 

buscando uma direção. Mas qual é a direção? Nossa 

reunião está marcada. Nossa direção é buscar na 

educação. Temos que tratar na educação e mostrar na 

sala de aula que o menino tem os mesmos direitos 

que a menina, e a menina os mesmos direitos que os 

homens. E, principalmente, o respeito. Temos que 

buscar a sociedade. Temos falado muito isso aqui, 

mas vi que a educação é a chave. Aliás, a educação é 

a chave para tudo. E também não temos deixado de 

falar aqui sobre a luta que tem que se travar dentro da 

educação. A educação é a chave, é onde aprendemos.  

Sou produto da escola pública, e tenho muito 

orgulho disso. Tenho muito orgulho de nunca ter 

pago um tostão a lugar nenhum em que tenha 

estudado, desde o primário - na minha época era 

primário -, até o terceiro grau, ao fazer faculdade de 

Direito na Universidade Federal do Espírito Santo. E 

não só fiz Direito, exerci, graças a Deus, com muita 

garra, a advocacia.  

Quero dizer a todos que estão nos ouvindo 

que a garra de cada um e de cada uma tem sido muito 

grande no combate ao feminicídio. Acho que doutora 
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Milena está sendo a figura, a médica, o ser humano, a 

filha, a amiga. Fui ao Hucam para conversar com 

doutor Sobral e com todos os técnicos do Hucam 

sobre a doutora Milena. Mas nós, com certeza, aquele 

crime, não teríamos conseguido impedir, naquele 

momento. Um crime todo premeditado. Já foi dito 

isso aqui muitas vezes, mas estou achando que a 

imprensa acha que não estamos nessa luta. Não é 

verdade! Estamos nessa luta de corpo e alma, com 

muita garra, com muito trabalho, com muita 

consistência.   

Mudando de assunto, quero falar sobre a 

inauguração, ontem, da dragagem e da derrocagem 

do Porto de Vitória. Não sei, mas tenho falado com 

muita persistência. Trouxemos aqui o doutor 

Guilherme, diretor da Codesa, para falar sobre toda a 

derrocagem, sobre toda a obra que estava sendo 

desenvolvida, e quando o porto faria a inauguração. 

Trouxemos, os deputados participaram, perguntaram. 

Aconteceu um verdadeiro debate, o que é importante 

para a Casa. O debate é supernecessário e muito bem-

vindo. Trouxemos à Casa o doutor Guilherme para 

falar sobre a obra e sobre os avanços.  

Ontem, tive o prazer, porque aquela casa me 

agasalhou, acolheu-me. Fui advogada sênior daquela 

casa por dezoito anos. A Codesa é um pouco da 

minha casa. Quero dizer a meus colegas e à 

sociedade que quando se trabalha num lugar por 

amor e com conhecimento, buscando conhecimento 

para fazer o melhor que pode,  com certeza, você 

conquista, não só os seus colegas, mas também a 

empresa. Foi isso que aconteceu comigo. Por isso, 

por dezoito anos de minha vida, criei um elo muito 

forte. Por isso que, em tudo que acontecer na 

Companhia Docas do Espírito Santo, estarei presente. 

Estive lá várias vezes com o governador Paulo 

Hartung, estive lá várias vezes com a senadora Rose 

de Freitas, estive lá várias vezes com os dois, estive 

lá várias vezes com o secretariado do governador 

Paulo Hartung. Quem for à Codesa e se eu for 

convidada, estarei lá com muita alegria. 

Parabenizo o Montenegro, presidente da 

Codesa, que ressaltou que a dragagem, que a 

derrocagem, que a movimentação de cargas do porto 

terá um aumento de trinta por cento. Isso não é 

qualquer coisa. Há uma conquista no aumento do 

calado. Quantas vezes falamos, na Companhia Docas do 

Espírito Santo, que tínhamos que ter um calado mais 

profundo para receber navios de grande porte? E 

agora, de seis milhões de toneladas movimentadas 

hoje, o porto terá capacidade para sete ou oito 

milhões. Isso porque o Porto de Vitória pode agora 

receber navios maiores, que atracarão com mais que 

o dobro da capacidade ate então possível de trinta mil 

toneladas de carga. Os navios, portanto, chegarão 

com até setenta mil. Navios maiores, segundo 

Montenegro, cobram fretes menores e isso é muito 

importante, tornando toda a economia do estado do 

Espírito Santo mais competitiva.  

Só na expectativa de conclusão da dragagem, 

conseguimos fechar, diz o nosso presidente, linhas 

diretas com Ásia, com a Europa e com os Estados 

Unidos. Uma vez por mês, por exemplo, seiscentos 

containers são levados diretamente para os Estados 

Unidos. Isso tudo foi dito pelo nosso presidente 

Montenegro. 

Parabenizo também o senhor Zé Eduardo, 

nosso secretário de Desenvolvimento, que esteve lá 

representando o nosso governador Paulo Hartung e 

falou da importância desse avanço do Porto de 

Vitória hoje com aquela obra concluída. Parabenizo o 

Governo, porque aquela obra é de todos, conquistada 

pela nossa bancada federal, claro, capitaneada pela 

senadora Rose de Freitas. Sem dúvidas, ela não parou. 

Foi lá e não se envergou. Ela mesma disse com todas as 

letras quantas vezes foi aos ministros junto com o 

governador Paulo Hartung nessa busca. Essa vitória é 

nossa, é do Espírito Santo. Quero parabenizar o 

Governo do Estado, na figura do nosso governador 

Paulo Hartung, da nossa senadora Rose de Freitas, de 

toda a nossa bancada federal. Por várias vezes, 

encontrei outros. De vez em quando, tinha outros 

deputados, outros senadores lá. Portanto, estão todos de 

parabéns. Mas quem está de parabéns mesmo com a 

conclusão dessa obra é o estado do Espírito Santo. Por 

isso, quero conclamar com muita alegria a inauguração 

da dragagem e da derrocagem do Porto de Vitória. 

Rapidamente, passarei alguns dados: Foram 

dragados quase dois milhões de metros cúbicos e 

derrocados mais de cento e dez metros cúbicos de 

pedras. O valor da obra chegou a 118,6 milhões. Com 

as obras da dragagem, a movimentação do porto 

aumentará em torno de trinta por cento, como já 

falamos no início. De seis milhões de toneladas hoje, a 

movimentação de carga passará para sete ou oito 

milhões de toneladas. O canal de acesso do porto 

passa de 11,7m para 14m de profundidade. 

Olhe quanta luta foi isso. Quantas vezes 

falamos que o porto mais profundo era o Porto de 

Tubarão? Agora estamos com quatorze metros de 

profundidade, podendo, então, receber os nossos navios 

de maior porte.  

A bacia de evolução, onde o navio faz a 

manobra, hoje passa de 11,7 para treze metros. Isso 

permite, então, que o navio faça ali a movimentação na 

frente do nosso porto, dentro da nossa bacia. Isso 

permite ao porto, receber navios com calados de 12,5 

metros e com até setenta mil toneladas. Repito, com até 

setenta mil toneladas, mais que o dobro das atuais trinta 

mil toneladas de carga.  

Segundo o presidente da Codesa, Luis Claudio 

Montenegro, navios maiores cobram fretes menores. 

Isso torna a economia do Espírito Santo mais 

competitiva. Apenas com a expectativa da conclusão da 

dragagem foi possível fechar linhas diretas com a Ásia, 

Europa e Estados Unidos, isto é, a possibilidade de 

novos acordos é grande. 

Voltarei oportunamente para falar mais sobre 

essa obra. 

Muito obrigada, Senhor Presidente.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Concedo a palavra à Senhora 

Deputada Janete de Sá. 
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A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Senhor 

Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, boa tarde a todos e todas presentes nesse 

adiantar da hora em plenário, e a todos que nos 

assistem pela TV Assembleia.  

Faço coro, podia estar chateada com o que 

foi anunciado sobre a Procuradoria da Mulher em 

nosso estado. Mas estou feliz, Senhor Deputado 

Bruno Lamas e Senhora Deputada Luzia Toledo, 

porque demorou, mas, felizmente, a senadora Rose 

conseguiu uma agenda e trouxe esse evento para o 

estado, tendo em vista que a Procuradoria do Senado 

Federal não faria se não tivesse a participação da 

senadora. Na época, não tínhamos ainda a deputada 

federal Norma Ayub para poder nos auxiliar. E a 

senadora não teve, infelizmente, agenda. Já podíamos 

estar com essa Procuradoria aqui. Foi um trabalho 

muito grande da Unale, representando o Espírito 

Santo, quando na condução da vice-presidência da 

Secretaria de Mulheres, naquela instituição que ainda 

faço parte. 

Fico muito feliz que a senadora conseguiu 

trazer e vamos nos unir porque é importante que as 

mulheres tenham mais este instrumento para 

denunciar, trazer seus problemas e receber 

orientações desta Casa. Muito legal a iniciativa.  

No domingo também, quero falar que 

participamos da passeata Todos por Milena, essa 

jovem médica de trinta e oito anos, brutalmente 

assassinada, nesse mês que passou, que chocou toda a 

nossa cidade, chocou o Espírito Santo, mais 

precisamente a cidade de Fundão, onde era moradora, 

onde estivemos com seus familiares acompanhando a 

sua despedida de nosso meio. Mas no domingo 

estivemos em uma passeata organizada pela classe 

médica, por amigos e amigas da saúde da doutora 

Milena que, consternados e pedindo justiça, foram 

para as ruas com suas famílias, com seus filhos, 

clamar por justiça e para que a mulher seja respeitada 

no Espírito Santo.  

Essa passeata contou com pessoas 

importantes do nosso estado, como nosso secretário 

de Segurança, como o secretário de Direitos 

Humanos, a nossa secretária de Comunicação e a 

nossa secretária de Governo que, juntos, estivemos lá 

de mãos dadas para estar com a família de Milena,  

clamarmos por justiça, para que o Poder Judiciário 

seja severo e não afrouxe na questão dos assassinos, 

seja quem for, doa em quem doer. Esse crime não 

pode ficar impune. 

Temos alguns indiciados, temos alguns casos 

de suspeitas graves que pesam sobre os ombros 

dessas pessoas que já estão presas e clamamos ao 

nosso secretário de Segurança que fique atento, 

vigilante, porque cabe na justiça algumas brechas que 

advogados da envergadura do presidente da OAB 

acham para livrar esses bandidos da cadeia para 

continuarem cometendo delito, continuarem matando 

mulheres do Espírito Santo. Acham que a 

impunidade campeia nessa área e que podem 

continuar cometendo esse tipo de crime contra as 

nossas mulheres. 

Estamos acompanhando todos esses 

trabalhos e pediremos justiça. Acompanharemos no 

Tribunal de Justiça para que a OAB não interfira e 

não a força que tem, essa grande organização, a 

Ordem dos Advogados, não interfira nesse processo, 

tendo em vista que a figura de seu presidente e do 

advogado Homero Mafra se confundem nesse caso. 

A influência que esse advogado possui como 

presidente da OAB não pode, Senhor Deputado 

Bruno Lamas, interferir nesse processo, isso não pode 

acontecer no Espírito Santo. 

Estaremos de olho. Esta Casa precisa estar 

vigilante porque a Milena é apenas mais uma nessa 

estatística. O seu nome veio à voga por se tratar de 

uma médica comprometida em salvar vidas, mas 

existem as Marias, as Antônias, as Rosângelas, as 

Cristinas e tantas outras mulheres que são mortas 

todos os dias no nosso Estado, vítimas da crueldade 

de maridos, ex-maridos, namorados, ex-namorados, 

que não se conformam com a separação e não sabem 

tratar essa questão de forma discutida, conversada, 

por meio de diálogo, e partem para a agressão física.  

É um problema que nós, mulheres, Senhoras 

Deputadas Raquel Lessa e Eliana Dadalto, temos que 

resolver dentro de nossas casas, orientando as 

mulheres e homens na criação de nossos filhos para 

que não sejam machistas e respeitem as mulheres, as 

suas e as da sociedade, que tratem essas questões 

com diálogo fraterno e parem com esse machismo, 

ainda muito forte em nosso Estado, que precisa ser 

combatido por todos nós. 

O problema da Milena não é de sua família, 

Senhora Deputada Eliana Dadalto, é um problema de 

todos nós, mulheres e homens deste Estado, que 

prezamos pela vida e que não aceitamos esse 

comportamento, essa agressão e essa matança de 

mulheres no Espírito Santo. 

Para finalizar, parabenizo o Senhor Deputado 

Doutor Hércules pela participação e organização do 

Congresso Médico e Jurídico que tratou da 

judicialização na saúde. Trabalho brilhante deste 

colega desta Casa que, em um ato de 

desprendimento, bonito, o Senhor Deputado Bruno 

Lamas e eu fomos prestigiá-lo, e S. Ex.ª havia 

agraciado o doutor Arnaldo Hossepian Júnior, 

conselheiro do CNJ, com título de cidadão, votado 

por nós, nos chamou para fazer a entrega juntos, em 

um gesto de humildade. 

Senhor Deputado Doutor Hércules, externo 

meu agradecimento pelo seu comportamento, 

parceiro, companheiro. Mesmo nesses momentos em 

que está próximo da Justiça é grandioso e não dá 

rasteira, não bota a bola nas costas de ninguém. 

Parabéns pelo comportamento e tenha de mim essa 

gratidão, esse carinho e esse comportamento também. 

É isso que tenho para dizer nesta tarde. 

Agradeço aos colegas por essa semana que 

estamos iniciando, temos uma sessão amanhã, pelo 
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carinho, pelo trabalho em conjunto que temos 

desenvolvido nesta Casa, um trabalho grandioso de 

muita produção e que tem sido um diferencial, como 

foi hoje cedo quando estivemos com o grupo Renova. 

A Fundação Renova é a fundação que trata do 

problema do acidente, que trata do TTAC, é o 

instrumento que foi feito para ser administrado, para 

ser gerido pela Renova, que viabiliza as indenizações 

e a reposição do passivo ambiental e das perdas 

causadas pelo acidente da Samarco.  

A Senhora Deputada Eliana Dadalto trouxe 

esse debate para a Comissão de Agricultura. Tivemos 

um debate acalorado com o setor pesqueiro, o grande 

prejudicado, fizemos várias sugestões de se trazer um 

escritório da Renova para o Espírito Santo para que 

esse pessoal que fica com escritório em Minas 

Gerais, no Rio de Janeiro, conheça a nossa realidade 

e os recursos que realmente estão definidos para 

ressarcir os pescadores profissionais que ficaram sem 

exercer a sua atividade venham para as mãos dos 

pescadores. Porque sempre é o mais fraco que perde. 

Colocamos a Renova para esclarecer e tiramos uma 

comissão formada por deputados para fiscalizar e 

acompanhar o Renova denominado GT acompanha e 

fiscaliza Renova, em favor das vítimas da Samarco.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Bruno Lamas. 

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Senhor 

Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, alguns críticos destrutivos falam que os 

parlamentares às vezes não correspondem. A Senhora 

Deputada Janete de Sá rouca, nitidamente com 

limitações físicas nesta Casa fazendo sua parte no 

combate ao feminicídio.  

Senhor Presidente, Deputado Enivaldo dos 

Anjos, neste momento, faço uma deferência também 

à senadora Rose de Freitas, já citada nesta Casa pela 

Senhora Deputada Luzia Toledo pela sua atuação. 

Em nome dos serranos, em nome da cidade de Serra, 

faço um pronunciamento exclusivo sobre esse 

assunto. Agradeço a senadora Rose de Freitas por 

suas contribuições à cidade. Temos uma obra em Vila 

Nova de Colares, um Centro de Iniciação ao Esporte, 

emenda da senadora Rose de Freitas. Retomamos as 

obras, ou melhor, a obra nunca parou, mas foram 

aceleradas as obras do Hospital Materno-Infantil com 

recursos garantidos, e o prefeito já anunciando sua 

entrega em 2019. Temos pavimentação de ruas do 

balneário da região de Carapebus e regiões vizinhas, 

emenda da senadora Rose de Freitas. Agradeço, em 

nome dos capixabas, seu empenho, sua habilidade e a 

sua atenção com a cidade de Serra.  

Faço também um registro em relação à 

segurança pública. Estive com o secretário doutor 

André Garcia semana passada. Apresento a imagem 

comprovando a nossa atuação. Conversamos sobre o 

aumento de crimes contra o patrimônio na cidade de 

Serra, especialmente na região litorânea da grande 

Jacaraípe. Posterior à nossa reunião, a Polícia Militar 

já intensificou e fez uma operação que já foi 

reconhecida pela população local e que já é um sinal, 

um retorno importante para nós, moradores da 

cidade. Estamos agendados agora para o próximo dia 

dez, Conselho Interativo de Segurança Pública, 

comerciantes, estaremos retornando à Sesp. 

Agradeço o diálogo aberto pelo secretário 

André Garcia e sua equipe para conhecermos não só 

a operação verão, mas conhecermos também as ações 

emergenciais para os próximos dias no combate à 

criminalidade e uma atuação mais rígida tendo em 

vista que aumentou e muito, volto a dizer, os crimes 

contra o patrimônio na cidade de Serra, 

principalmente na região litorânea. Estamos atentos a 

essa questão. A região pede socorro e estamos 

cumprindo a nossa prerrogativa.  

Nessa pauta, já que estão anunciados os 

concursos públicos da Polícia Civil e da Polícia 

Militar, faltando apenas definir o quantitativo e quem 

realizará as provas - reafirmo que está garantida pelo 

governo do Estado a realização -, já estamos 

dialogando com a Sesp sobre o efetivo destinado à 

cidade de Serra para que possamos ter a Delegacia de 

Jacaraípe, por exemplo, funcionando vinte e quatro 

horas e todos os dias da semana, para ampliar a 

capacidade de atuação não só do 6.º Batalhão, mas 

também da 14.ª Companhia Independente. Então, 

dirijo-me a você, morador de Serra, a você, cidadão 

serrano: estamos firmes, dialogando, cobrando e 

buscando melhorias na segurança pública para dar 

mais segurança à nossa população. 

Senhor Presidente Enivaldo dos Anjos, 

dirijo-me agora a todo morador de Alfredo Chaves, 

dirijo-me também às autoridades policiais do nosso 

estado, ao Ministério Público, à Justiça capixaba e ao 

Gaeco, no intuito de esclarecer. Estou fazendo esta 

fala porque acredito prontamente no trabalho, na 

seriedade, na personalidade e no caráter do prefeito, 

doutor Fernando Lafayette, e da sua equipe. Um 

médico, um homem sério, com relevantes serviços 

prestados àquele município. Não é à toa que já é 

prefeito pela terceira vez. Uma equipe atuante. Hoje 

mesmo estivemos na Secretaria de Esportes, assinamos 

convênio com a Secretaria de Saúde do Estado e já 

despachamos com a Secretaria de Educação do nosso 

estado. Enfim, uma equipe atuante. O prefeito devolveu 

à cidade, inclusive, o Parque de Exposições, com sua 

ampliação. Ou seja, está trabalhando.  

Conhecemos pelo Brasil afora a famosa 

guerra fiscal. Cidades que buscam, por meio da 

redução da alíquota do ISS, atrair empresas. Todo 

prefeito, toda cidade, quer atrair boas empresas, 

porque gera emprego, renda e oportunidade. E isso 

não é diferente na cidade de Alfredo Chaves. Fundão, 

por exemplo, até poucos dias - não sei se ainda tem - 

tinha o ISS de dois por cento; diferente de Serra, 

onde é de cinco por cento. Essa é uma disputa que 

terá fim. 

Todos nós sabemos também que a Lei 

Complementar n.º 157/2016, no seu art. 6.º, que 
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concede o prazo de apenas um ano a partir da sua 

entrada em vigor, ou seja, até 29 de dezembro de 

2017. Todos os municípios brasileiros terão que se 

adequar e o ISS estará nivelado no mesmo índice 

para todos os municípios. Alfredo Chaves está se 

adaptando e preparado para cumprir essa 

determinação.  

Ao contrário do que muitos dizem, ao 

contrário daqueles críticos destrutivos e da 

politicagem barata, tenho em mãos um relatório e 

gostaria que a TV Assembleia pudesse dar um zoom. 

Dizem que houve queda de arrecadação, que 

aconteceram privilégios. Aqui está a relação, que é 

pública e disponível a todo cidadão capixaba através 

do Portal da Transparência. Aliás, A1fredo Chaves 

foi eleita recentemente como a cidade mais 

transparente do Espírito Santo, topo no ranking de 

transparência. O seu portal é um exemplo para a 

cidade e para o Brasil. No relatório diz que, em 2001, 

foram arrecadados oitenta e dois mil reais na cidade; 

quando chegamos em 2016, por meio das legislações 

e dos incentivos, o município passou a arrecadar dois 

milhões, trezentos e setenta e sete mil. Então, cai por 

terra o argumento de renúncia, de prejuízos aos 

cofres públicos.  

Sobre os órgãos fiscalizadores, também 

tenho em mãos alguns documentos importantes para 

esclarecer essa questão para o cidadão de Alfredo 

Chaves. Primeiro, a Justiça, o juiz Arion Mergár, 

opina, em 10 de maio de 2016, pelo arquivamento, 

após investigação dos politiqueiros da cidade, 

afirmando que não há nenhuma irregularidade. O 

Ministério Público, órgão de controle e de 

fiscalização, por meio da doutora Janaina Rocha, 

promotora de Justiça, opina, em 29 de março de 

2016, pelo arquivamento. O Tribunal de Contas do 

Estado do Espírito Santo, após uma denúncia de 

alguns vereadores, de alguns politiqueiros da cidade, 

opina pelo arquivamento e solicita que o município o 

apresente uma série de dados para prosseguir com a 

investigação. O município, então, faz a entrega e 

cumpre com a sua responsabilidade junto ao Tribunal 

de Contas. 

Então, o que aconteceu por esses dias é que a 

Gaeco, por cujo trabalho tenho consideração e 

respeito, cumprindo com a sua obrigação, porque é 

pago para isso, foi lá autorizado pela Justiça e, num 

movimento pacífico, copiou e  apreendeu 

informações dos computadores da prefeitura para 

fazer investigação. 

Então, ao pé da letra, é isto: muito se fala, 

muito se conversa, as eleições do ano que vem se 

aproximam, mas a verdade é que se trata de um 

prefeito que tem uma boa administração, uma boa 

gestão. Volto a dizer: o município mais transparente 

do Estado do Espírito Santo, que oportuniza a quem 

quer empreender na cidade os benefícios da 

legislação em vigor, reduzindo o ISS em alguns 

momentos, coisa que está sendo eliminada do Brasil 

inteiro por meio da lei complementar que entrará em 

vigor até dezembro em todos os municípios 

brasileiros. 

A você, doutor Fernando Lafaiete, toda a 

minha confiança, o meu respeito, admiração à sua 

equipe, ao seu trabalho e aos relevantes serviços 

prestados.  

Tenho certeza de que tudo isso será 

esclarecido e o município sairá ainda mais grandioso 

do que já é. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Almir Vieira. 

 

O Sr. Almir Vieira - (PRP) - Obrigado pela 

gentileza, Senhor Deputado.  

Só queria endossar suas palavras. Alfredo 

Chaves é uma cidade vizinha à nossa, Anchieta. 

Tenho andado muito naquela região e quero também 

deixar os meus parabéns para o doutor Fernando 

Lafaiete pelo seu exemplo de administração, com as 

estradas vicinais muito bem cuidadas. É um exemplo 

de administração que ele tem dado. Só escuto falar 

bem da administração e acompanho também que tem 

investido muito no turismo. No final de semana, na 

cidade de Alfredo Chaves, é um movimento que não 

se vê em cidades litorâneas, como a própria Anchieta 

e as demais.  

Muito obrigado pelo aparte, Senhor 

Deputado. 

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Muito 

obrigado! 

Devolvo a palavra àquele que mais respeito e 

admiro neste Parlamento, meu amigo, Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) -  Obrigado, Excelência. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Padre Honório. 

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Senhor 

Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados presentes na Casa, aqueles que nos 

assistem pela TV Assembleia, os que nos 

acompanham pelas redes sociais e os servidores desta 

Casa, mais uma vez cumprimento todos. 

Novamente estamos voltando àquelas 

mesmas discussões de todos os anos quando chega 

esta época: a crise hídrica. Já temos vários 

municípios fazendo racionamento. Na realidade, não 

percebemos muitas ações que realmente previnam 

esse problema que todos já sabem que acontecerá 

todos os anos.  

Continuamos passando pelas estradas e 

percebemos as irrigações jogando água no meio da 

estrada para apagar a poeira em pleno momento de 

racionamento. Ao mesmo tempo, não estamos 

percebendo ações efetivas por parte dos poderes 

públicos, principalmente pelos municípios, para 

trabalharem efetivamente o reflorestamento e 
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tampouco a proteção de nascentes. Algumas 

iniciativas isoladas, algumas iniciativas quase mesmo 

fundamentadas em um espírito de solidariedade com 

o meu ambiente, mas políticas voltadas para a 

prevenção temos visto muito poucas.   

Depois da tragédia de Mariana, vemos muito 

papel, muitos carimbos - como foi dito hoje na 

Comissão de Agricultura -, mas essas questões e 

esses benefícios, esse recurso não tem alcançado 

onde mais precisa alcançar, que são as pessoas que 

mais necessitam dessas políticas públicas. 

Percebemos que enquanto não tiver uma ação 

conjunta de responsabilidade, seja por meio das 

organizações religiosas, das Ongs e também dos 

governos municipal, estadual e federal, se não tiver 

um planejamento o nosso futuro será amargo, as 

nossas gerações futuras se envergonharão de termos 

um dia habitado este planeta.  

Cada vez que saímos percebemos que o 

processo de desertificação está chegando ao norte do 

estado e as coisas também não estão bem no sul do 

estado. Fala-se muito das barragens, do Programa de 

Barragem, mas a barragem, no momento em que 

mais precisamos dela, muitas vezes evapora e não se 

pode utilizar esse recurso.  

É necessário pararmos e termos 

responsabilidade, não com o presente simplesmente, 

mas principalmente com o futuro. Com certeza, as 

gerações futuras cobrarão muito de nós, como 

cobramos dos nossos antepassados, que destruíram as 

nossas vegetações sem nenhum critério, fazendo as 

drenagens, derrubando as florestas, dizimando os 

animais, envenenando os rios, enfim. E hoje já 

estamos pagando um pouco essa conta que alguém 

fez um dia; e estamos continuando esse mesmo 

projeto de destruição. E as políticas de saneamento 

básico, as políticas de prevenção, as políticas de 

reflorestamento, as políticas de proteção às nascentes, 

as políticas de reutilização dos recursos hídricos, de 

novos modelos de produção que possam usar menos 

água estão longe de acontecer para um pouco mais de 

esperança para a sociedade. 

Sabemos que, a cada dia que passa, também, 

além dessa questão ambiental, estamos percebendo 

que as pessoas estão ficando mais doentes: é 

intoxicação, é aplicação de veneno altamente tóxicos 

- já proibidos no país - sendo aplicados sem nenhuma 

fiscalização, adoecendo crianças, jovens, 

adolescentes, animais, em fim, o planeta. Estamos 

sendo dizimados por nós mesmos, pela ganância, pela 

vontade de querer mais, mesmo atacando a vida.  

Portanto, estamos acabando com o nosso 

meio ambiente - as nossas florestas, a nossa água. O 

nosso ar sendo poluído. Há extinção dos animais. 

Mas, também, estamos, concomitantemente, 

acabando com os seres humanos porque estamos 

oferecendo um alimento envenenado. As pessoas já 

não têm mais o que buscar, onde buscar e como 

buscar.  

Sabemos que quando você vai ao médico, a 

primeira coisa que o médico mexe é com a sua 

alimentação. Se estiver com colesterol alto, com 

pressão alta, com problema cardíaco, com diversos 

problemas, a primeira coisa que o médico diz é que 

você tem que mudar os hábitos alimentares, que o 

alimento que você está consumindo está te deixando 

doente. Mas, a maneira que estamos produzindo esse 

alimento deixa doente tanto quem produz, quanto 

quem consome.  

Enquanto isso, escutamos muito: investindo 

na construção de postos de saúde, na construção de 

hospitais, na compra de ambulância e etc. Mas quase 

que não se vê o investimento na linha de uma 

produção sustentável, um alimento saudável e um 

meio ambiente que tenha mais qualidade para todos 

nós. 

Sabemos que as pessoas desejam ter um 

modelo de produção diferente, desejam oferecer à 

sociedade direções que sejam diferentes. 

 Na semana passada, quando realizamos o 

Seminário de Agroecologia, em Nova Venécia, 

esperávamos ali duzentas pessoas. Tivemos que nos 

revirar para conseguir alimentação porque, 

praticamente, quinhentas pessoas estavam ali 

querendo conhecer sobre sementes crioulas, estavam 

ali querendo conhecer sobre novas técnicas de 

produção, estavam querendo conhecer novas maneira 

de guardarem seus alimentos, de produzirem seus 

alimentos porque estão entendendo que não podemos 

mais continuar com esse avanço desenfreado, que 

tem como finalidade quase que exclusivamente 

enriquecer as multinacionais, enriquecer aquelas que 

vendem produtos químicos, aquelas que vendem 

sementes transgênicas, que tem como finalidade 

principal adoecer a sociedade, para que essa mesma 

sociedade fique totalmente dependente dos 

medicamentos fabricados pelas mesmas empresas. 

O ser humano, a vida, a natureza, deixaram de 

ser a coisa mais importante deste universo, mas a 

sociedade, e, muitas vezes até o Governo, estão 

colocando acima da vida o lucro, acima da vida o 

dinheiro, acima da vida a economia. Não a economia 

vista quando se serve e serve as pessoas, mas a 

economia quando esta relacionada com a 

administração financeira.  

Aonde vamos parar? Qual será o futuro do 

nosso planeta? Como vai ser a nossa casa comum? 

Uma violência terrível! Não se pode mais sair de 

casa. Fruto de toda uma busca gananciosa, 

desenfreada pelo capital. As pessoas já não se 

respeitam mais em absolutamente nada. Estamos aí 

nessa caminhada. E qual vai ser a nossa resposta? 

É necessário hoje fazer uma parada e todos 

nós que estamos exercendo os nossos mandatos como 

aqueles que dependem dos nossos mandatos, como 

aqueles que são protagonistas de qualquer ideia que 

seja em defesa da vida. É necessário parar e pensar: 

Que planeta nós queremos? Que mundo nós 

queremos? E tomar uma decisão ainda enquanto é 

tempo, ainda enquanto podemos. 

Obrigado a todos! Que Deus abençoe a 

todos! 
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O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Antes de chamar o próximo orador, 

quero cumprimentar o vereador Juvenal Calixto, que 

está nos comunicando pela Internet, que está 

assistindo a TV Assembleia neste momento. Sobre a 

ponte Preta, que S. S.ª veio procurar recursos para 

ela, ontem, nesta Casa, quero dizer que está tudo 

certo. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Freitas. 

Declinou. Tendo S. Ex.ª declinado, concedo 

a palavra ao Senhor Deputado José Esmeraldo, que 

nunca sai antes do horário. Tendo S. Ex.ª declinado, 

concedo a palavra ao Senhor Deputado Doutor 

Hércules, este sim nunca se ausenta.  

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 
Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, quero justificar a ausência do Senhor 

Deputado José Esmeraldo, que, realmente, pediu que 

eu fizesse esta justificativa. Devido a uma urgência, 

S. Ex.ª teve que sair.  Participou da sessão quase 

toda, mas infelizmente, neste momento, teve que sair. 

Portanto, justifico a ausência do Senhor Deputado 

José Esmeraldo, que é um dos deputados com quem 

disputamos a condição de primeiro que chega e 

último que sai do plenário. Estão presentes os 

Senhores Deputados Almir Vieira, Padre Honório, 

Eliana Dadalto e Raquel Lessa e o Senhor Presidente 

Enivaldo dos Anjos.   

Hoje, mais cedo, a Senhora Deputada Janete 

de Sá já falou sobre o 5.º Congresso Brasileiro 

Médico e Jurídico. A Fabiana já está projetando para 

nós as imagens. Pode passar, por favor, essa foto. No 

Centro de Convenções, temos, entre outras 

autoridades, o vice-governador César Colnago, que 

fez a abertura; o doutor João Pedro Gebran Neto, que 

é desembargador da Lava-Jato; o Annibal de Rezende 

Lima, presidente do Tribunal de Justiça do nosso 

Estado; o doutor Arnaldo Hossepian Junior, na 

primeira fila. A Senhora Deputada Janete de Sá 

também falou sobre o título de cidadão e que todos os 

pares ajudaram a conferir esse título para ele.  

Estão na imagem o Ricardo de Oliveira, 

Secretário de Estado de Saúde, a Senhora Deputada 

Janete de Sá, com a blusa amarela, e o Senhor 

Deputado Bruno Lamas. S. Ex.
as

 também foram me 

ajudar a entregar o título de cidadão ao doutor 

Arnaldo. Está projetada uma foto também do Centro 

de Convenções lotado, com mais de novecentas 

pessoas participando de todo o Brasil, desde o Amapá 

até o Rio Grande do Sul.  

Nessa imagem, estamos fazendo nossa 

palestra, falando sobre ética médica, atestado 

gracioso e laudos falsos, enfim, sobre a ética de 

maneira geral, não somente na medicina, mas em 

todas as atividades da vida. Eu disse, nessa palestra, 

que ética se aprende no colo da mãe e não na escola. 

Não se aprende ética igual aprendemos matemática, 

português, línguas e etc. Ética se aprende no colo da 

mãe e a mãe é quem transfere muita ética para nós 

porque quem fica o maior tempo nos segurando no 

colo é a nossa mãe. Faço homenagem a todas as mães 

porque falei sobre a ética em homenagem a elas.  

Na outra imagem estamos entregando o título 

ao doutor Arnaldo Hossepian Junior, junto com o 

nosso vice-governador, com a doutora Clenir 

Avanza, organizadora executiva desse congresso, 

com a Senhora Deputada Janete de Sá e com o 

Senhor Deputado Bruno Lamas. A cerimônia foi 

aberta pela Orquestra Jovem de Sopro e Percussão da 

Fames. Agradecemos ao senhor Cesar Colnago, vice-

governador, que nos conseguiu essa orquestra.  

Na próxima foto, estamos com o doutor João 

Pedro Gebran Neto e também o vice-governador, que 

estava em exercício do Governo nesse momento, uma 

vez que o governador Paulo Hartung estava na Itália, 

atraindo recursos para a atividade de mármore e 

granito para o Espírito Santo.  

Não direi quem está nessa foto porque não 

combinamos isso.  

Nessa foto, estamos na sala vip, com vários 

palestrantes e autoridades do Estado inteiro, 

inclusive, com o doutor Annibal, nosso presidente do 

Tribunal de Justiça e com a doutora Clenir Avanza. 

Esse é o doutor Remegildo Gava Milanez, 

presidente do Congresso neste Estado. O doutor João 

Pedro é o presidente nacional do nosso Congresso. 

Esse é o doutor Carlos Magno, presidente do CRM - 

Conselho Regional de Medicina. Por fim, uma foto 

da conferência que fiz ao final, para cerca de 

novecentas e poucas pessoas do Brasil inteiro. 

Agradeço à Fabiana, por projetar essas fotos.  Digo 

da satisfação de, neste final de semana, o Espírito 

Santo ter virado o centro, a nata da medicina, da 

ciência e da justiça no nosso país. Então, o Espírito 

Santo sentiu-se muito honrado. 

Hoje tive uma reunião com a doutora Clenir, 

já começando a organizar o 6.º Congresso Médico e 

Jurídico. Por quê? O constituinte de 1988 colocou na 

Constituição, em seu artigo 197, que a saúde é um 

direito de todos e um dever do Estado. O Estado que 

ele quis dizer é o poder público, o Estado município, 

Estado federado, Estado União.  Só que não pôs o 

dinheiro. Deu o direito ao cidadão, que tem e que 

paga seus impostos, deu o dever para o serviço 

público, mas não deu o dinheiro.  

Fizemos, nesta Casa, um movimento grande, 

o Saúde Mais Dez, frente da qual fui presidente no 

Estado, e estivemos até com o presidente nacional da 

época, falando sobre a mesma coisa na Assembleia 

Legislativa. Conseguimos as assinaturas de que 

precisávamos, no Brasil inteiro mas, infelizmente, 

levamos uma rasteira no final do governo da 

presidente Dilma, quando ela estabeleceu que o 

Estado teria que investir doze por cento, e os 

municípios, quinze por cento. Os estados como o 

Espírito Santo já investem mais de dezoito por cento 

na saúde, e tem município que está investindo mais 

de trinta por cento, quando deveria investir quinze 
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por cento. Os prefeitos já entram de pires nas mãos, 

porque eles têm que destinar vinte e cinco por cento 

para a educação - e têm que fazer isso mesmo! - mais 

quinze por cento para a saúde, e ele fica já com 

quarenta por cento comprometidos.    

Queremos, mais uma vez, dizer que é preciso 

que as prefeituras invistam mais na atenção primária.  

Também falei ontem sobre a questão do Mais 

Médicos, na reunião que tivemos com as entidades 

médicas. Não sou contra médico cubano, sou a favor 

de o dinheiro ficar no Brasil. Sou contra que você 

possa mandar dinheiro nosso para Cuba. Temos que 

ficar com nosso dinheiro aqui! Temos médicos que 

têm capacidade de atender a atenção básica e também 

têm que ser obrigados a seguir todas as normas, todas 

as regras do Conselho Regional de Medicina. 

O Senhor Deputado José Esmeraldo acabou 

de chegar. Ele teve uma urgência, pediu para sair, 

falou comigo e já avisei aqui, Senhor Deputado José 

Esmeraldo, que V. Ex.ª saiu para atender uma 

urgência. 

Então, na verdade, o que acontece? Não 

somos contra os médicos de Cuba, somos a favor de 

que eles passem pela prova que nós passamos, que 

eles sejam submetidos ao nosso Conselho. E 

perguntei a um palestrante chamado Pedro Ramos, 

que encheu a bola dos médicos cubanos. Falei para 

ele que tudo bem, mas agora quero saber o seguinte: 

se você for fazer uma casa, quero ver se você vai 

contratar um engenheiro que não tem registro no 

Crea. Se você for constituir um advogado, quero ver 

se vai constituir um advogado que não tem registro 

na OAB. Se você for submetido a um exame ou a 

uma consulta, se vai deitar em uma mesa de exame 

para um médico que não tem registro no CRM. Ele 

ficou, realmente, sem resposta para nossa pergunta. 

Agradeço, mais uma vez, e digo que o 

Senhor Deputado José Esmeraldo retornou ao 

plenário. Não precisava fazê-lo, mas fez porque ele é 

o deputado com o qual disputo quem é o primeiro a 

chegar e último a sair.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Sergio Majeski. (Pausa) 

Havendo declinado, concedo-a ao Senhor 

Deputado Hudson Leal. (Pausa)  

Havendo declinado, concedo-a ao Deputado 

Enivaldo dos Anjos, que vai declinar.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes. (Pausa)  

Também declina.  

Concedo, então, a palavra à Senhora 

Deputada Raquel Lessa, e em seguida ao Senhor 

Deputado José Esmeraldo.  

 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Senhor 

Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados presentes, servidores, todos que nos 

assistem pela TV Assembleia, sexta-feira estivemos 

em Nova Venécia. Foi uma manhã muito proveitosa, 

uma manhã em que o prefeito Barrigueira fez o 

lançamento do Campo Vivo, um programa muito 

interessante para a cidade de Nova Venécia. 

Passamos a manhã num local muito bonito, no pé da 

gameleira, uma árvore centenária, num local famoso 

em Nova Venécia. Tivemos uma manhã muito 

agradável onde foi esse lançamento. Muitas pessoas 

estiveram presentes, o Senhor Deputado Da Vitória, o 

Deputado Federal Manato, o José Eugênio, do 

Sebrae, que é um órgão muito importante para o 

lançamento do Campo Vivo. 

Parabenizo o prefeito Barrigueira, porque 

acredito no seu trabalho. Por isso, estava em Nova 

Venécia apoiando o trabalho do Barrigueira na 

reeleição. É um prefeito muito empreendedor, é um 

grande gestor. Quando lançou esse programa em 

Nova Venécia, Campo Vivo, chamou a região, o que 

é muito importante. Ele quer o desenvolvimento do 

turismo rural, mas é importante chamar a região. É 

importante Nova Venécia desenvolver o agroturismo, 

mas é importante também chamar São Gabriel da 

Palha, Boa Esperança, Vila Pavão, Pinheiros, toda 

aquela região do entorno de Nova Venécia. Esse foi o 

discurso do prefeito, chamar a região para o turismo 

rural. Precisamos desenvolver o turismo rural. 

Lá, vimos as potencialidades de Nova 

Venécia. Nova Venécia é um município importante, 

bonito, com um interior lindo. Tem muita água, 

muitas pedras. É um interior muito bem cuidado 

pelas pessoas. Tem uma plantação de café, é um 

grande produtor de café, mas tem a diversificação da 

lavoura.  

Quando vimos o prefeito chamando a 

atenção da região, chamou a atenção dos prefeitos da 

região. Temos Pancas, que é uma região onde está 

para ser cada vez mais explorado o agroturismo. 

Parabenizo o nosso querido Barrigueira pela 

iniciativa, por ter dado esse pontapé inicial.  

O nosso povo é trabalhador. O agroturismo 

traz oportunidades, traz geração de emprego e renda, 

e isso é importante para o município, isso traz riqueza 

para o município.  

Tivemos a oportunidade, Senhor Deputado 

José Esmeraldo, de ver em Nova Venécia a fala do 

ex-prefeito de Gramado. Ele falava que Gramado, 

hoje, é uma das cidades mais visitadas, 

turisticamente, do Brasil. O turismo, em Gramado, é 

muito pujante. Gramado é uma cidade de quarenta 

mil habitantes, mais ou menos igual à Nova 

Venécia. Sabemos como o turismo em Gramado, 

no popular, bomba. O ex-prefeito deu depoimento, 

que também começou como estamos querendo 

começar, como o prefeito Barrigueira está querendo 

começar em Nova Venécia. Começou devagar. 

Fizeram um festival de hortênsias, e assim foi; depois 

foi o Natal Luz, há vinte e cinco anos, e hoje vemos 

como é a cidade de Gramado.  

Não tenho dúvidas que precisamos começar. 

O primeiro passo o nosso prefeito  Barrigueira deu o 

primeiro passo ao começar o agroturismo.  
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O turismo rural é importante. Às vezes, com 

nosso café, por três anos, não se colhe uma colheita 

satisfatória. Três anos em que o agricultor toma 

prejuízo. Precisamos investir no agroturismo, que é 

outra fonte de renda para nossa agricultura, para 

nossos agricultores.  

Parabéns, Barrigueira! Parabéns! Nova 

Venécia tem outra coisa, uma coisa importante, o 

turismo religioso, Senhora Deputada Eliana Dadalto. 

Lá temos o santuário, que é lindo, onde vão ônibus e 

mais ônibus de excursão do estado do Espírito Santo 

e do Brasil. É outro ponto que Nova Venécia também 

pode colocar no turismo, o turismo religioso, que 

entra em Nova Venécia.  

Parabéns, Barrigueira! Sabemos da sua 

gestão. Acompanhamos sua gestão. Participamos 

dessa gestão em Nova Venécia. Sabemos da sua 

capacidade como prefeito. Não foi à toa que V. Ex.ª 

ganhou o prêmio de Prefeito Empreendedor e é por 

isso que V. Ex.ª está fazendo um belíssimo trabalho 

em Nova Venécia. Meus parabéns!  

Coloco-me à disposição desse grande projeto 

que é o Campo Vivo, o turismo rural. Parabéns! 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado José Esmeraldo. 

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (PMDB) - 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, saúdo aqueles que nos assistem pela TV 

Assembleia ou pela TV Educativa! 

Faço uma saudação ao meu amigo e grande 

deputado estadual porque, se não fosse deputado, 

votaria em V. Ex.ª, Senhor Deputado Doutor 

Hércules, que faz um brilhante trabalho neste 

sodalício. Se V. Ex.ª tivesse disputado a eleição para 

a Prefeitura de Vila Velha, teria vencido. O único 

problema é que V. Ex.ª chegaria cedo demais lá. Não 

sei se os funcionários gostariam, mas chegaria 

cedinho, às 6h estaria lá e só sairia de lá às 19h. 

Saúdo as Senhoras Deputadas Eliana Dadalto 

e Raquel Lessa, nossa querida. Deixo por último esse 

brilhante presidente interino, o Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos.  

Primeiro, faço um agradecimento ao 

Governo. Estive com o governador Paulo Hartung no 

dia 11, na Praia da Costa, ocasião em que Zé 

Carlinhos estava presente. Fiz uma solicitação ao 

governador porque era um assunto de fundamental 

importância: a reativação do DPM de Santo Antônio.  

Uma coisa impressionante, Senhor Deputado 

Doutor Hércules, faz trinta anos que o DPM de Santo 

Antônio estava lá todo destruído, com lixo, barata, 

rato e morcego, num ponto estratégico de Santo 

Antônio.  

Fiz esse pedido ao governador para reativar o 

DPM de Santo Antônio e colocar a Polícia Militar lá, 

porque é um ponto estratégico, um ponto 

fundamental, o ponto do comércio, ao lado fica a 

Escola Darcy Vargas. Todo o movimento de Santo 

Antônio está naquele local. São centenas de pessoas 

que vão e vêm dentro daquele centro de gravidade. 

Quando ocorre um assalto, um sequestro ou algo que 

diz respeito à segurança, as pessoas têm que recorrer 

ao Sambão do Povo, à companhia, a mais de dois ou 

três quilômetros. Ou seja, quando o policial chega, o 

meliante já foi embora e ele sobe exatamente ao lado 

do DPM. Dia 11, que caiu em uma segunda-feira. 

Na quinta-feira da semana passada, por meio 

da doutora Ângela, brilhante secretária, foi 

posicionado a mim que começaria o serviço. 

Autorizado já está. Agora quero ver começar e 

concluir. Resolver o problema. A questão é resolver. 

Fui lá, na quinta-feira de manhã, e fiquei aguardando. 

A obra não começou. Mas, naquele mesmo dia, pela 

parte da tarde, a obra iniciou, para a satisfação de 

toda a população de Santo Antônio que, há anos, 

Senhor Deputado Doutor Hércules, pede, solicita 

aquele policiamento fixo, ostensivo. Inclusive, vai 

levantar a autoestima do povo. A polícia é benéfica. 

É sempre bem-vinda a Polícia Militar.  

A obra está sendo tocada e não tenho dúvida 

nenhuma, porque a mim já foi dito, junto com o 

presidente da comunidade Patrick, um brilhante 

presidente, que participou comigo de todas as etapas, 

de que, até novembro de 2017, teremos os policiais 

militares. Que bom! Que solução importante foi dada 

para aquele abandono, para aquele imóvel que estava 

abandonado e que, sendo reativado, é de fundamental 

importância para todos aqueles que moram em Santo 

Antônio. 

Segunda-feira ou terça-feira, passarei lá e 

quero dizer a todos os moradores de Santo Antônio 

que, a partir do dia 08, do dia 09, aquele serviço 

ainda será muito mais incentivado. Terá muita gente 

trabalhando ali. Estamos olhando. Estamos 

observando. Estamos de olho. O que foi dito a mim 

pelo Governo foi cumprido. Gosto assim. Fala e 

cumpre, porque, quando eu falo, cumpro também. 

Palavra não tem preço. Você não é obrigado a 

prometer, mas, se prometer, tem que cumprir. 

Por isso, quero, feliz da vida, dizer que o 

DPM, abandonado há mais de trinta anos em Santo 

Antônio, será reativado e a população de Santo 

Antônio, não tenho dúvida nenhuma, porque é 

segurança, foi o ponto fundamental para todos 

aqueles que moram e vivem ali.  

Como o meu tempo é pouco, quero também 

fazer uma colocação importante, Senhor Deputado 

Almir Vieira, sobre as emendas parlamentares. Os 

deputados desta Casa de Leis estão fazendo a sua 

parte junto com a sociedade dos municípios, junto 

com as comunidades dos municípios. Mas, para que 

as emendas cheguem ao seu objetivo, cheguem às 

comunidades das associações, é importante que as 

prefeituras não estejam no Cadin. Repito, muitas 

vezes alguém do município critica o deputado ou a 

deputada, mas não é culpa deles porque se a 

prefeitura estiver fora da lei, com certeza, as 
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Secretarias do Estado e as Secretarias do Governo 

não vão repassar os equipamentos, porque sofrerão a 

punição por improbidade administrativa.  

Por isso, tomamos a liberdade nesta Casa de 

solicitar que as prefeituras que estão irregulares, para 

que possam receber, porque tem que passar pela 

prefeitura os equipamentos encaminhados pelos 

deputados e deputadas, é importante que os prefeitos 

e prefeitas estejam legalizados, dentro da legalidade. 

Só tive um problema com uma região. Não ia perder 

o meu recurso. Imediatamente retirei o recurso dali e 

passei para outra prefeitura. Mas isso foi lá atrás, 

agora não dá mais tempo. Repassei para outra 

prefeitura.  

Senhor Presidente, o senhor me dá mais um 

tempo? Cinco minutos? 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Um minuto. 
 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (PMDB) - 

Um minuto! V. Ex.ª está muito econômico. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Sentei-me às 15h e não levantei 

nem para tomar água. 

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (PMDB) - 

Excelência, o dia que o senhor estiver cansado, tomo 

conta do seu pedaço. Sei tomar conta e tomo bem. 

Ou, então, o Senhor Deputado Doutor Hércules, que 

é melhor que eu para tomar conta. 

Quero finalizar minha fala dizendo que os 

deputados e deputadas estão fazendo a sua parte, 

cumprindo com aquilo que se comprometeram. É 

importante que as prefeituras estejam legalizadas 

para que o recurso possa chegar. Se a prefeitura não 

estiver legalizada, a emenda não chegará às 

comunidades e associações.  

Finalizo agradecendo novamente ao Senhor 

Deputado Doutor Hércules, até mesmo porque 

sabemos da responsabilidade que tem este brilhante 

deputado, que faz falta em qualquer parlamento 

porque honra o seu mandato. Assino embaixo. 
 

A Sr.ª Eliana Dadalto - (PTC) - Vejam bem 

essa fala do Senhor Deputado José Esmeraldo. De 

setenta e oito municípios, chegou em meu 

conhecimento que apenas seis município estão aptos 

a receber as emendas. Então, ficamos preocupados. 

Eu, que destinei emendas parlamentares para os 

municípios, principalmente da Região Norte, fico 

muito preocupada com essa questão. Estamos 

finalizando o ano e preocupo-me muito pelo fato de 

que foram anunciadas a destinação das emendas nos 

municípios e, no entanto, estamos na dúvida se vão 

ou não chegar essas emendas para os municípios. 

Que eu saiba, chegou ao meu conhecimento que de 

setenta e oito municípios, apenas seis estão em 

condições de receber.  

Então, precisamos ver junto com os 

deputados e com os prefeitos também. Fica a minha 

solicitação para os prefeitos fazerem uma 

mobilização para ver o que podem resolver junto com 

a Amunes para sanar este problema. Não podemos... 

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (PMDB) - 

Senhora Deputada, amanhã haverá mais uma sessão, 

e V. Ex.ª virá à tribuna, brilhante do jeito que é, e 

fará um belo discurso solicitando às prefeituras que 

resolvam o problema para que todos possam levar 

para aqueles que precisam e merecem, as 

comunidades, as associações, a todos aqueles para 

quem encaminhamos os equipamentos. Esse discurso 

de V. Ex.ª é importante. 

 

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

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (PMDB) - 

Obrigado, Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, 

brilhante deputado que, hoje, está sentado nessa 

cadeira desde as 15h. Parabéns! 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Nada mais havendo a tratar, vou 

encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco os 

Senhores Deputados e as Senhoras Deputadas para a 

próxima, ordinária, dia 04 de outubro de 2017, para a 

qual designo  

 

EXPEDIENTE: O que ocorrer.  

ORDEM DO DIA: Discussão única, em 

regime de urgência, do Projeto de Lei Complementar 

n.º 27/2017; discussão única, em regime de urgência, 

dos Projetos de Resolução n.
os

 46/2017 e 47/2017; 

votação adiada, com discussão prévia encerrada, da 

Proposta de Emenda Constitucional n.º 09/2016; 

votação adiada, com discussão prévia encerrada, dos 

Projetos de Lei n.
os 

51/2017, 212/2017, 230/2017 e 

251/2017; discussão especial, em 3.ª sessão, do 

Projeto de Lei n.º 319/2017; discussão especial, em 

3.ª sessão, do Projeto de Resolução n.º 43/2017; 

discussão especial, em 2.ª sessão, dos Projetos de Lei 

n.
os

 320/2017, 329/2017,  332/2017 e 345/2017; 

discussão especial, em 2.ª sessão, dos Projetos de 

Resolução n.
os

 42/2017 e 45/2017; discussão especial, 

em 1.ª sessão, dos Projetos de Lei n.
os

 254/2017, 

344/2017 e 351/2017.  
 

Está encerrada a sessão.  

 

Encerra-se a sessão às dezessete horas e 

quarenta e um minutos. 

 

*De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, não registraram presença os Senhores 

Deputados Marcelo Santos e Theodorico Ferraço. 

 

 

DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO 

ORDINÁRIA, DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE 
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SEGURANÇA E COMBATE AO CRIME 

ORGANIZADO, REALIZADA EM 04 DE 

SETEMBRO DE 2017. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Havendo número legal, invocando a 

proteção de Deus declaro abertos os trabalhos desta 

Comissão. 

Convido a senhora secretária a proceder à 

leitura da ata da décima reunião ordinária, realizada 

em 21 de agosto de 2017. (Pausa) 

 

(A senhora secretária procede à 

leitura da ata) 

 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Em discussão a ata. (Pausa) 

Encerrada. 

Em votação. 

Como votam os Senhores Deputados? 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Pela aprovação. 

 

O SR. JAMIR MALINI - (PP) - Pela 

aprovação. 

 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Aprovada a ata como lida. 

Solicito à senhora secretária que proceda à 

leitura do Expediente. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 

EXPEDIENTE: 

 

OFÍCIO/SINDIPOL/N.º 114/2017, 
encaminhado pelo Senhor Jorge Emílio Leal 

- Presidente do Sindicato dos Servidores 

Policiais Civis do Estado do Espírito Santo - 

SINDIPOL/ES, que tem como assunto: pauta 

urgente de reinvindicações do SINDIPOL/ES 

em prol da categoria e da Instituição Policial 

Civil do Estado do Espírito Santo, 

apresentada ao Subsecretário de Estado de 

Inteligência - SESP/ES. 

 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Ciente. Extraiam-se cópias e 

encaminhe para o gabinete dos Senhores Deputados. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 

OFÍCIO/SINDIPOL/N.º 116/2017, 
encaminhado pelo Senhor Jorge Emilio Leal 

- Presidente do Sindicato dos Servidores 

Policiais Civis do Estado do Espirito Santo - 

SINDIPOL/ES, solicitando premência de 

inclusão de todos os policiais civis que 

tenham contato com ambientes e agentes 

insalubres ao direito de percepção a 

gratificação atinente ao adicional de 

insalubridade. 

 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Ciente. Encaminhe cópias para os 

Senhores Deputados. 

Comunico a todos os representantes das 

categorias de policiais civis, que têm aqui, para não 

se preocuparem, porque vamos fazer uma reunião 

com o líder do governo no sentido de incluir os 

policiais civis, que também merecem o direito à 

insalubridade. 

Esse projeto foi solicitado pelo Senhor 

Deputado Sandro Locutor, com uma equipe de 

peritos médicos legistas. Não participei da reunião, 

nem como o secretário de Segurança, nem com a 

Seger e nem com o governador, mas como o Senhor 

Deputado Sandro Locutor se encontrava no 

Amazonas, em viagem de representação, tive que 

representar a Comissão de Segurança, no gabinete do 

governador, e fiz questão de colocar que foi uma 

conquista dele.  

E aqui, o Sindicato dos Policiais Civis pede a 

inclusão de todos os policiais que têm direito e acho 

mais que justo. Comento isso para que os policiais, 

que têm direito, tenham a percepção que nós vamos 

fazer essa reunião com a liderança do governo.   

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 

OFÍCIO/GDSL/N.º 155/2017, encaminhado 

pelo Excelentíssimo Deputado Sandro 

Locutor, justificando ausência na Reunião 

Ordinária realiza no dia 21 de agosto do 

corrente, por motivos de representação 

parlamentar com conflitos de horário. 

 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Ciente. Inclua-se no banco de dados 

do parlamentar. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 

OFÍCIO/AL/GDJM/N.º 156/2017, 

encaminhado pelo Excelentíssimo Deputado 

Jamir Malini, comunicando que não pôde 

participar da Reunião Ordinária realiza no dia 

21 de agosto do corrente, em função de uma 

agenda com o governador. 

 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Ciente. Inclua-se no banco de dados 

do parlamentar. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 

OFÍCIO/SII/SESP/N.º 244/2017, 
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encaminhado pela Subsecretária de Estado de 

Integração Institucional/SESP, Senhora 

Fernanda Carvalho de Souza Braumer, 

informando que a solicitação feita por esta 

Comissão através do OF/COMSEG/N.º 

182/2017, no qual solicita a disponibilização 

de veículo 4x4 à 3.ª Companhia do 9.º 

Batalhão de Polícia de Castelo, foi 

devidamente encaminhada ao Comandante-

Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito 

Santo, para conhecimento e providência. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Ciente. Já foram encaminhas as 

cópias para os requerentes, informando da posição 

dos órgãos do estado. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 

OFÍCIO/SII/SESP/N.º 246/2017, 
encaminhado pela Subsecretária de Estado de 

Integração Institucional/SESP, Senhora 

Fernanda Carvalho de Souza Braumer, 

informando que a solicitação feita por esta 

Comissão através do OF/COMSEG/N.º 

194/2017, no qual solicita a reativação do 

Posto Fiscal e a instalação de um 

destacamento da Polícia Militar no Município 

de Presidente Kennedy, foi devidamente 

encaminhada ao Comandante-Geral da 

Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, 

para conhecimento e providência. 

 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Ciente. As providências já foram 

devidamente informadas. Haverá uma reunião do 

comandante-geral da Polícia Militar, com o 

comandante da companhia de Presidente Kennedy, 

para que seja atendida a demanda solicitada. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 

OFÍCIO/SII/SESP/N.º 247/2017, 
encaminhado pela Subsecretária de Estado de 

Integração Institucional/SESP, Senhora 

Fernanda Carvalho de Souza Braumer, 

informando que a solicitação feita por esta 

Comissão através do OF/COMSEG/N.º 

185/2017, no qual solicita a construção de 

uma Delegacia de Polícia Civil no Município 

de Iconha, disponibilização de mais policial 

civil, um delegado exclusivamente para o 

Município, reforma da Sede da Companhia 

da Polícia Militar, disponibilização do botão 

do pânico para os comerciantes do Centro de 

Iconha e a integração de um Ciodes no Sul do 

Estado, foi devidamente encaminhada ao 

Delegado Chefe de Polícia Civil do Estado 

do Espírito Santo, para conhecimento e 

providência. 

 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Ciente. As providências adotadas já 

foram devidamente informadas ao vereador Abel 

Fortuna, de Iconha. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 

OFÍCIO/AL/GDJM/N.º 276/2017, 

encaminhado pelo Excelentíssimo Deputado 

Enivaldo dos Anjos, informando ausência na 

Reunião Ordinária realiza no dia 21 de agosto 

do corrente, em face de atividades advindas 

do exercício parlamentar. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Ciente. O Senhor Deputado Enivaldo 

dos Anjos preside a CPI da Sonegação, estava no 

mesmo horário. Está havendo conflito.  

 Continua a leitura do Expediente.  

 

 A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

  

OFÍCIO AGEM/PMBM N.º 307/2017, 

encaminhado pelo senhor Maxson Luiz da 

Conceição, presidente da Associação Geral 

dos Militares do Estado do Espírito Santo, 

solicitando a esta Comissão o 

encaminhamento da Proposta de Lei 

Complementar anexa, ao governador.  

 
O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - O cabo Maxson, vereador por Viana, 

encaminhou um ofício solicitando que os policiais 

militares que estejam de licença médica para 

atividades operacionais, mas que estejam realizando 

atividades internas, no âmbito administrativo, possam 

fazer a escala especial.  

 Pergunto aos nobres pares se devemos 

encaminhar isso para apreciação do comandante-

geral da PM, porque ele é quem sabe da necessidade 

do serviço e se o policial, que está afastado por 

licença médica, está apto a exercer a função e se há 

necessidade dessa situação administrativamente. 

Porque às vezes ele pode estar administrativamente 

para outras fazerem o serviço operacional. Se tem 

esse serviço.  

 Coloco em deliberação.  

 Como votam os Senhores Deputados? 

 

 O SR. SANDRO LOCUTOR - (PROS) - 

Senhor Presidente, antes de proferir meu voto eu 

gostaria de entender isso. O cara está em dispensa 

médica da função normal, e como ele vai fazer uma 

escala especial? Antes de proferir o meu voto, que 

alguém da nossa Procuradoria ou coisa assim me 

informasse isso. Porque não compreendo isso como 

uma situação legal.  
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 O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Por isso é que estou encaminhando a 

solicitação dele para o comandante-geral da PM, para 

que ele analise. Aí sim, ele verá se há necessidade ou 

não, se esse policial pode trabalhar ou não.  

 

 O SR. SANDRO LOCUTOR - (PROS) - 

Então, conforme a colocação de V. Ex.ª, apenas para 

apreciação do comando e nos dar as informações 

precisas. Então, acompanho V. Ex.ª.  

 

 O SR. JAMIR MALINI - (PP) - 

Acompanho.  

 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Acompanho.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Solicito à assessoria que encaminhe 

a reivindicação do vereador cabo Maxson, de Viana, 

para o comandante-geral da Polícia Militar.  

 Continua a leitura do Expediente.  

 

 A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 

E-mail encaminhado pela senhora Maria 

Luzia Moulin Gouvêa, chefe de gabinete do 

secretário de Educação, em resposta ao ofício 

Comseg n.º 200/2017, informando que o 

Instituto Nacional de Erradicação da 

Carência Escolar Social, Ineces, não tem 

qualquer vinculação com a Secretaria de 

Estado da Educação.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Considerando que não tem no âmbito 

do governo nenhuma ligação, encaminhe-se cópia da 

denúncia ao Ministério Público.   

 Continua a leitura do Expediente.  

 

 A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 

 PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

 

Projeto de Lei n.º 214/2016 - Análise de 

Mérito  
Autor: Deputado Doutor Hércules  

Ementa: Dispõe sobre a vedação de 

homenagens a pessoas que tenham sido 

condenadas por atos de improbidade ou 

crime de corrupção, e dá outras providências. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Designo para relatar o Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos.  

 Continua a leitura do Expediente. 
 

 A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 

Projeto de Lei n.º 168/2017 - Análise de 

Mérito  

Autor: Deputado Sérgio Majeski  

Ementa: Institui o Junho Vermelho, mês de 

conscientização sobre prevenção e 

erradicação do trabalho infantil. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Designo o Senhor Deputado Sandro 

Locutor para a relatoria.  

 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 173/2017 - Análise de 

Mérito  
Autor: Deputado Doutor Hércules  

Ementa: Dispõe sobre afixação de avisos em 

estabelecimentos que fabriquem ou 

comercializem produtos utilizados na 

confecção de balões, informando que a Lei 

Federal n.º 9.605/98 tipifica como crime a 

fabricação, venda, transporte e soltura de 

balões.  

Relator: Senhor Deputado Euclério Sampaio.  

Entrada na Comissão: 02/08/2017 

Prazo do relator: 04/09/2017 

Prazo da Comissão: 11/09/2017 

 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Como o prazo está expirado e o 

relator designado é o Senhor Deputado Euclério 

Sampaio, e este não se encontrando em plenário, 

redesigno o Senhor Deputado Sandro Locutor para 

relatar a matéria.  
 

 O SR. SANDRO LOCUTOR - (PROS) - 

Senhor Presidente, membros da comissão, tenho em 

mãos o Projeto de Lei n.º 173/2017, de autoria do 

Senhor Deputado Doutor Hércules, que dispõe sobre 

a fixação de aviso em estabelecimentos que 

fabriquem ou comercializem produtos utilizados na 

confecção de balões, informando a Lei Federal n.º 

9605/98, que tipifica como crime a fabricação, venda, 

transporte e soltura de balões. 

 Temos um relatório oriundo da nossa douta 

Procuradoria, em que a matéria foi protocolizada em 

5 de maio de 2017, lido no Expediente da sessão 

ordinária do dia 9 de maio, e publicado no Diário 

Oficial do Legislativo do dia 18 de maio de 2017. 

 Após, juntou-se parecer técnico-jurídico que 
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pugnou pela inconstitucionalidade, tendo o mesmo 

sido rejeitado pela Procuradoria, remetendo a 

proposta para a Comissão de Constituição e Justiça, 

Serviço Público e Redação para efeito de análise, 

recebendo o parecer pela constitucionalidade, 

legalidade e juridicidade e boa técnica legislativa. 

 Por fim, os autos foram remetidos a esta 

Comissão de Segurança e Combate ao Crime 

Organizado, designando este que a subscreve para 

análise e parecer, conforme emana o art. 90 do 

Regimento Interno. 

 O parecer da douta Procuradoria, exarada 

para que pudéssemos fazer o parecer, Senhor 

Presidente, para o cumprimento do trâmite da matéria 

tem em apreço a Resolução n.º 2.700 de 15 de junho 

de 2009, designou a Comissão de Segurança e 

Combate ao Crime Organizado a legitimidade para 

opinar sobre as proposições quanto aos assuntos 

preconizados no art. 54 e seus incisos. 

 No que concerne à competência desta 

comissão em analisar os efeitos da matéria no âmbito 

da segurança pública, vislumbramos que o presente 

projeto de lei se adequa ao campo temático proposto 

no Regimento Interno no que tange à formulação de 

políticas públicas e ações de segurança pública do 

Estado.  

 Faz o nosso relatório referência à Lei Federal 

n.º 9.605, de 1998, ainda corroborando com o tema 

exposto à conduta criminosa de soltar balões pode, 

além de prejuízos ambientais, causar danos 

irreparáveis à segurança de transporte marítimo, 

fluvial ou aéreo, conforme tipificado no art. 261 do 

Código Penal. 

 Diante da conduta danosa a diversos setores 

econômicos, ao meio ambiente e à vida humana, é 

oportuna a adoção de ações para coibir a fabricação, 

comercialização e soltura de balões. Portanto, afixar 

nos estabelecimentos que comercializarem os 

insumos para produção, avisos sobre as sanções 

relativas a essa conduta podem trazer consequências 

úteis no combate a essa infração. 

 Sendo assim, preenchendo os pressupostos 

legais e as condições para o combate à fabricação, 

venda, transporte e soltura de balões decorrentes do 

efeito do Projeto de Lei n.º 173/2017, de autoria do 

Senhor Deputado Doutor Hércules, sugiro aos ilustres 

pares desta comissão a adoção do seguinte parecer: A 

Comissão de Segurança e Combate ao Crime 

Organizado é pela aprovação do Projeto de Lei n.º 

173/2017, de autoria do Senhor Deputado Doutor 

Hércules. 

 É como relato, Senhor Presidente. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Em discussão o parecer. (Pausa) 

 Encerrada.  

 Em votação.  

 Como votam os Senhores Deputados? 
 

 O SR. JAMIR MALINI - (PP) - Pela 

aprovação. 

 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Pela aprovação. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Acompanho o relator. 

 Matéria aprovada à unanimidade. 

 Convido o subsecretário Alessandro Ferreira 

de Souza, de assuntos do sistema penal, para tomar 

assento à Mesa, convidado na reunião anterior para 

prestar esclarecimentos nesta comissão.  

Convido também o senhor Ailton Xavier, 

subsecretário de Estado da Justiça de Controle e 

Suporte, para tomar assento à Mesa.  

 Em relação aos diretores Manoel Neto Leite, 

diretor penitenciário, Eduardo Faria do Nascimento e 

Waldoece Apolori Costa Junior, peço que aguardem 

onde se encontram para que possamos fazer os 

questionamentos. 

 Considerando que a convocação foi 

formulada pelo Senhor Deputado Euclério Sampaio, 

que não se faz presente neste momento, pergunto aos 

Senhores Deputados se têm algum questionamento a 

fazer aos convidados. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor Presidente, para que não seja perdida a 

presença dos convidados, gostaria que V. Ex.ª 

informasse se eles têm conhecimento da denúncia 

apresentada pelo Senhor Deputado Euclério Sampaio 

nesta comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Pergunto ao subsecretário, doutor 

Alessandro, se tem informação sobre a denúncia, se 

tem algum procedimento instaurado para apuração, e 

qualquer outra informação que for possível para nos 

nortear.  

 
O SR. ALESSANDRO FERREIRA DE 

SOUZA - Inicialmente, cumprimento a Mesa na 

pessoa do presidente, deputado Gilsinho Lopes.  

Não tomamos, deputado, conhecimento do 

teor da denúncia. Na verdade, não nos foi enviado 

ainda. Mas gostaríamos de deixar bem claro, já 

fazendo um registro, que enquanto instituição, 

estamos abertos, tão logo essa denúncia chegar para 

nós, de maneira rápida e responsável, promover a 

devida apuração e apresentar a esta comissão o 

relatório da apuração que será feita.  

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor Presidente, a denúncia se encontra à 

disposição da comissão?  

 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - O Senhor Deputado Euclério 

Sampaio falou que recebeu pessoalmente a denúncia 

e que estaria presente com o teor dela, para formular 

os questionamentos. Só que ele não se faz presente.  
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O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Ele não apresentou no dia em que foi aprovada a 

audiência?   

 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Não. Ele falou de maus-tratos que 

foram denunciados por um advogado nas três 

penitenciárias. Só aí é que ele estaria trazendo para 

fazer os questionamentos. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Senhor Presidente, se não foram apresentados na 

oportunidade em que foi aprovada a convocação, ele 

não deixou os documentos e não está presente, acho 

que devemos dispensar os convidados, uma vez que 

não podemos ficar aqui fazendo ilações, ficar 

levantando questões que não são documentadas ou 

oficializadas.  

Gostaria de recomendar que fosse suspensa e 

agradecida a presença dos que compareceram. E que 

peçamos ao deputado para que, se S. Ex.ª se 

interessar, apresentar o documento para que, no caso 

de não poder comparecer, a comissão poder exercer 

suas atividades de acordo com o Regimento.  
 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Informo a V. Ex.ª que, como V. Ex.ª 

estava presidindo a CPI da Sonegação, o Senhor 

Deputado Sandro Locutor não pôde comparecer, eu 

estava aqui só, juntamente com os Senhores 

Deputados Da Vitória e Euclério Sampaio. Fui voto 

vencido. Votei contra a convocação, por entender que 

poderíamos fazer os questionamentos e solicitar 

informações ao subsecretário, que sempre tem nos 

atendido com presteza. Mas foram dois votos contra 

um. Quem estava presente no dia, o pessoal da Sejus, 

dos policiais civis, presenciou que fui voto vencido.  

Votei contra, por entender que dentro das 

unidades têm câmera, todos os atos são fotografados, 

são filmados. Poderíamos pedir a filmagem para 

verificar a veracidade dos fatos. Mas eles entenderam 

em convocá-los. Portanto, como ele não se faz 

presente, entendo também, como V. Ex.ª, que houve 

perda de objeto, e não faremos ilações, nem 

questionaremos os diretores. Tenho andado nos 

presídios, tenho visitado alguns presídios, e sou 

recebido tranquilamente, posso fazer visita. Solicito a 

presença do detento: os diretores trazem o detento 

sem óbice algum.  

Portanto, estou de acordo com V. Ex.ª. E 

quero pedir... O Senhor Deputado Euclério está 

chegando. S. Ex.ª é o autor da denúncia, então 

daremos início.  

 

 O SR. SANDRO LOCUTOR - (PROS) - 

Senhor Presidente, já que acaba de chegar o Senhor 

Deputado Euclério Sampaio, quero também, no 

mesmo horizonte do Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos, fazer uma manifestação. Porém, também 

recebi denúncia. Até fiz contato com a Secretaria de 

Justiça, por meio da Casa Civil. Alguns advogados 

estavam inclusive temerosos, Senhor Presidente, de 

estar em algum dos presídios, porque há dois dias 

houve um sacode no presídio.  

Pedi para que me oficiassem para aqui, com a 

responsabilidade que temos nesta comissão, não 

cometêssemos ilações. Mas até então não chegou 

ofício, mas houve denúncias, sim.  

Como estão presentes os dois subsecretários, 

é importante que essa atenção seja mantida com 

alguns diretores. Ao longo da história tem alguns 

fatos que devem ser considerados e melhor 

observados por quem comanda a Sejus. Tenho 

algumas restrições, algumas decisões da Sejus, mas 

também não cometerei injustiça.  

Então, já que o Senhor Deputado Euclério 

Sampaio chegou... Acho que nesta oitiva todos os 

membros desta comissão já deveriam ter o conteúdo 

da denúncia para estudá-la e poder questionar os 

presentes. Mas, ouviremos então o nosso querido 

Senhor Deputado Euclério Sampaio, com a anuência 

de V. Ex.ª, é claro, para ver de que forma agiremos 

na comissão. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - (PR) - Antes de passar a palavra ao Senhor 

Deputado Euclério Sampaio, quero dizer que estive 

com a secretária doutora Ângela Silvares, o Zé 

Carlinhos e o governador, na quinta-feira, e passei 

uma preocupação de uma informação que recebemos 

do PCC e do comando vermelho que balançariam os 

presídios no dia 31 de agosto, em nível nacional. Foi 

repassado para o Alessandro, que está inclusive de 

licença médica mas está aqui colaborando com esta 

comissão. Eles redobraram as atenções com os 

trabalhos e graças a Deus não houve nada aqui no 

estado. Houve balanço em Rondônia, no Acre e em 

outros estados da Federação. Mas aqui, não. 

Senhor Deputado Sandro Locutor, o próprio 

Senhor Deputado Euclério Sampaio informou que na 

oportunidade recebeu as denúncias. Agora, poderá 

aqui relatar-nos as denúncias.  

Estão presentes Manoel Neto Leite, diretor da 

Penitenciária de Segurança Máxima, PSMA1; 

Eduardo Faria do Nascimento, diretor do Centro de 

Detenção Provisória de Vila Velha; Waldoece 

Apolori Costa Júnior, diretor da Penitenciária 

Estadual de Vila Velha, PEVV1; Ailton Xavier, 

subsecretário de Estado da Justiça de Controle e 

Suporte, e Alessandro Ferreira de Souza, 

subsecretário de Estado da Justiça para Assuntos do 

Sistema Penal. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Euclério Sampaio, para os questionamentos. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Bom dia a todos. Primeiro quero justificar a minha 

demora. Estava na Comissão de Infraestrutura e 

depois fui atender um secretário de Estado. 

Realmente demorei um pouquinho porque estava no 

gabinete. 

Saúdo o Presidente Senhor Deputado 
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Gilsinho Lopes e os Senhores Deputados Enivaldo 

dos Anjos, Jamir Malini e Sandro Locutor; os o 

subsecretários Alessandro Ferreira de Souza e Ailton 

Xavier e os policiais presentes. 

Não ouvi a fala do Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos, mas ouvi a fala do Senhor 

Deputado Sandro Locutor, de que as denúncias são 

diversas. Inclusive as pessoas têm medo de se 

identificar. As denúncias são de torturas em alguns 

presídios.  

Na verdade, aprovamos a convocação, mas 

acho-a até precipitada, Senhor Deputado Gilsinho 

Lopes. Primeiro teríamos que ouvir os presos que 

eles indicam que sofreram torturas, para depois 

ouvirmos os secretários. 

Já posso me dirigir a eles?  

 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - (PR) - V. Ex.ª pode se dirigir. Veja a qual 

diretor deseja se dirigir e a qual unidade prisional, 

que pedirei para se dirigir à tribuna para lhe 

responder.  

 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Mas quais vieram? Foram três?  

 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Emanuel Neto Leite, diretor da 

Penitenciária de Segurança Máxima; Eduardo Faria 

do Nascimento, diretor do Centro de Detenção 

Provisória de Vila Velha; Waldoece, diretor da 

Penitenciária Estadual de Vila Velha - PEVV. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Perfeito.  

 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Por favor, quem coletou esses 

dados? 

Senhor Deputado Euclério Sampaio, Eduardo 

Faria do Nascimento e Emanuel Neto e Carlos Ely se 

encontram presentes. Contamos com a presença dos 

três diretores. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Justamente onde temos mais denúncias é no PEVV1. 

Ficou na minha cabeça. Quem é Alessandro? O 

Eduardo e Emanuel estão presentes. Ele poderia 

chegar mais à frente, Senhor Deputado Gilsinho 

Lopes, para ser mais rápido. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Por favor, tome assento à tribuna ou 

no outro microfone. Onde V. S.ª preferir. 

 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Será rápido, mesmo porque o questionamento maior 

será depois de nossa visita técnica aos presídios, pois 

queremos agir com a maior segurança possível para 

não causar constrangimento. 

  Bom dia, senhor Eduardo! 

 O SR. EDUARDO FARIA DO 

NASCIMENTO - Bom dia! 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - O 

senhor pode declinar o nome, o local de trabalho e a 

função? 

 

O SR. EDUARDO FARIA DO 

NASCIMENTO - Eduardo Faria do Nascimento, 

diretor do Centro de Detenção Provisória de Vila 

Velha, no Xuri. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - O 

senhor é funcionário efetivo?  

 

O SR. EDUARDO FARIA DO 

NASCIMENTO - Inspetor do concurso de 2009. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - O 

senhor está como diretor do presídio há quanto 

tempo?  

 

O SR. EDUARDO FARIA DO 

NASCIMENTO - Desde abril de 2014. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - Já 

houve alguma denúncia de tortura ou maus-tratos no 

presídio? 

 

O SR. EDUARDO FARIA DO 

NASCIMENTO - Sim, senhor. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Já? Quantas vezes mais ou menos? A última vez foi 

quando? Queria que o senhor falasse mais perto do 

microfone. 

 

 

O SR. EDUARDO FARIA DO 

NASCIMENTO - Ok. Deputado. Recebemos 

denúncias vindas pela nossa Corregedoria, pelo 

Disque 100 - Disque Direitos Humanos. Temos a 

Portaria n.º 1220, na Secretaria da Justiça, que elenca 

todas as providências que o diretor da unidade 

prisional tem que tomar. Ela faz as comunicações 

para o Assasp, para os órgãos de execução, Getep, 

Vara de Execução, Defensoria Pública, Polícia Civil. 

Temos o prazo de setenta e duas horas para tomar 

essas providências.  
 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Mas a última ocorrência foi quando?  

 

O SR. EDUARDO FARIA DO 

NASCIMENTO - Posso passar para o senhor uma 

que foi do Disque 100. Falavam que um preso de 

nome Rafael, salvo engano, estava sendo retirado de 

sua cela todas as noites e estavam utilizando spray de 

pimenta nele. Recebemos essa demanda pelo Assasp 

para fazer averiguações e no próprio depoimento do 

preso, ele desmentiu essa denúncia.  
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O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Desmentiu, não é? Perfeito. Essa foi a última. O 

senhor lembra quando ocorreu isso? 

 

O SR. EDUARDO FARIA DO 

NASCIMENTO - Entre três a quatro semanas foi 

essa última.  

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

As perguntas sobre alimentação não farei, Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes, porque serão convocados 

na Comissão de Defesa do Consumidor. Vou me dar 

por satisfeito, porque precisamos fazer primeiro as 

diligências para ouvir. 

 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Pergunto a V. Ex.ª, já que os outros 

dois diretores estão presentes, se quer fazer... 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Quero fazer a mesma pergunta.  

 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Senhor Eduardo, agradecemos. 

Aproveito a oportunidade, Senhor Deputado Euclério 

Sampaio... 

 

O SR. SANDRO LOCUTOR - (PROS) - 

Senhor Presidente, pela ordem!  

 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Está aberto ainda. O Senhor 

Deputado Sandro Locutor, o Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos, o Senhor Deputado Jamir Malini 

deverão questionar a V. S.ª, mas aproveito para fazer 

um requerimento do envio do procedimento 

administrativo adotado e qual conclusão a que se 

chegou. Quero que seja encaminhado para esta 

Comissão. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Senhor Deputado Gilsinho Lopes, somente mais uma 

pergunta.  

Quem participou da oitiva do preso Rafael? 

Quem estava presente? 

 

O SR. EDUARDO FARIA DO 

NASCIMENTO - Na unidade prisional, existe a 

comissão disciplinar, em que há uma pessoa 

responsável pelo trabalho de fazer a oitiva do preso. 

De imediato, como falei, pela Portaria n.º 1220, 

temos que encaminhar o preso para o DPJ e para o 

DML. 

 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Ele foi encaminhado? 

 

 O SR. EDUARDO FARIA DO 

NASCIMENTO - Foi. A Portaria 1220 elenca todas 

essas situações. 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Perfeito. 

 

 O SR. EDUARDO FARIA DO 

NASCIMENTO - A partir do momento que temos 

ciência de qualquer denúncia de maus-tratos, o 

diretor da unidade tem, por obrigação, que cumprir 

todos esses procedimentos da Portaria 1220, da Sejus. 

 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Obrigado. Vou requerer, no final, Senhor Presidente, 

que sejam enviados todos os procedimentos de 

denúncias dos últimos três anos. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Informo a V. Ex.ª, Senhor Deputado 

Euclério Sampaio, que na Polícia Civil existe a 

Delegacia de Crimes Carcerários. Tem um delegado 

que trabalha anexo à sala do delegado doutor Júlio, 

que adota todas as providências. Encaminham para 

DPJ, para a regional, e a regional encaminha para 

exame de lesões corporais e o delegado tem esses 

detalhes.  

 Então, solicitaremos ao delegado de Crimes 

Carcerários cópia dos procedimentos que envolvem 

supostas torturas, denúncias de torturas nos presídios. 

 Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos. 

 

 O SR. SANDRO LOCUTOR - (PROS) - 

Senhor Presidente, pedi pela ordem um pouquinho 

antes. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Então, está ótimo, Senhor Deputado 

Sandro Locutor, concedo a palavra a V. Ex.ª. 

 

 O SR. SANDRO LOCUTOR - (PROS) - 

Senhor Presidente, colegas deputados, Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos desculpe-me, pois irei 

a outras duas comissões, por isso pedi, rapidamente. 

 Senhor Presidente, gostaria, já que será 

mantida, na sequência, a oitiva dos diretores de 

presídio, também gostaria de incluir, para a próxima 

oitiva, o diretor do Máxima II, Bruno Pompermayer 

Gusman. Até porque a denúncia que chegou para 

mim foi no Máxima II, inclusive, dando conta de que 

um cidadão, que tem um problema grave de 

hemorroida, fora colocado no chão quente, sentado, 

nu, depois de ter sido agredido.  

É importante que nessa semana - que até fiz o 

contato com a Sejus, via Casa Civil - os advogados 

foram incluídos, inclusive retirados dos parlatórios, e 

ficaram de fora ouvindo os presos gritarem. Isso é 

importante que ouçamos, até para que o Governo 

tome as providências. Nosso Governo é muito ciente 

do que está fazendo e se tiver que mudar algumas 

pessoas, tem que mudar, porque a tortura já deveria 

ser uma página virada na história, não só do Espírito 

Santo, bem como do Brasil. 
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 Estamos aqui cumprindo o nosso papel de 

fiscalização e, nas futuras oitivas, após, se for o caso, 

ser deliberado a visita aos presídios para ouvir os 

presos e tudo o mais, gostaria que o senhor Gusman 

fosse incluso, até porque já existem, em sua ficha 

corrida, outras reclamações. 

Muito obrigado, Senhor Presidente. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos. 

 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Gostaria que V. Ex.ª questionasse o diretor, se ele 

tem o nome desse preso que fez a denúncia e depois a 

retirou. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Senhor Deputado, ele já informou 

que é Rafael. Ele não tem o nome completo. 

 

 O SR. EDUARDO FARIA DO 

NASCIMENTO - Acredito que seja Rafael Loureiro, 

senhor. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Rafael Loureiro. 

 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Gostaria de perguntar também qual é o 

comportamento desse preso no presídio, qual é a 

ficha dele? Se é a primeira vez que ele força uma 

situação? Se participa de grupo? Qual o crime ele 

praticou? E a quantos anos ele está condenado? 

 

 O SR. EDUARDO FARIA DO 

NASCIMENTO - O CDPVV é preso provisório. 

Não sei precisar quanto tempo ele está na unidade 

prisional, mas o preso não tinha, até o momento que 

tivemos conhecimento, problema de indisciplina na 

unidade prisional e ele mesmo alegava que 

desconhecia a denúncia.  
 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

E qual o tempo que ele está preso? 

 

 O SR. EDUARDO FARIA DO 

NASCIMENTO - Não sei passar para o senhor. 

 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Mas você não é o diretor do presídio? 

 

 O SR. EDUARDO FARIA DO 

NASCIMENTO - Mas eu tenho novecentos e trinta 

e três presos, senhor. 

 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Quando te convidaram para vir aqui, te disseram que 

viria fazer o quê? 

 

 O SR. EDUARDO FARIA DO 

NASCIMENTO - Somente convidaram para 

algumas explicações, mas não passaram 

determinando qual era a situação prevista ou o nome 

do interno. Como respondi ao Nobre Deputado, a 

última questão que foi trazida, foi uma denúncia do 

Disque 100, a respeito desse preso. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Sei, mas a Comissão não colocou no ofício enviado a 

você dizendo que você viria fazer nada, só passear? 

 

O SR. EDUARDO FARIA DO 

NASCIMENTO - Não, senhor. Ela me convocou a 

respeito de trazer explicações, mas não elencando 

sobre o quê. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Qual explicação você acha que deveria dar aqui? Se 

você é diretor, é convocado por uma comissão e não 

traz nenhuma informação, não traz documentação de 

quantos presos estão sob seu comando? Você não 

trouxe nada da sua atividade?  

 

O SR. EDUARDO FARIA DO 

NASCIMENTO - Como passei, temos novecentos e 

trinta e três presos na unidade prisional. São presos 

provisórios. Em torno de um terço da população 

carcerária já está há mais de dezoito meses. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Mas esses são dados superficiais. Quero saber de 

dados concretos, porque uma direção de um presídio, 

que se preza, tem que ter as informações a toda hora. 

É uma pasta que tem que andar com você, 

principalmente quando vem a uma Comissão de 

Segurança da Assembleia. Saber quantos presos tem 

lá, o nome dos presos e a partir de quando está preso. 

O presídio comporta quantos presos? 

 

O SR. EDUARDO FARIA DO 

NASCIMENTO - Quinhentos e trinta e quatro 

presos. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

E tem novecentos e... 

 

O SR. EDUARDO FARIA DO 

NASCIMENTO - E trinta e sete presos. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

É difícil para você encaminhar à Comissão essas 

informações? Ou isso não é controlado por você lá? 

Sobre quando cada um entrou e quando cada um... 
 

O SR. EDUARDO FARIA DO 

NASCIMENTO - Não. Dentro da unidade prisional 

temos nosso sistema com data de entrada, o artigo 

que o preso está respondendo e a quantidade de 

processos que está respondendo. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
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Isso está na sua disponibilidade lá? 
 

O SR. EDUARDO FARIA DO 

NASCIMENTO - Na unidade prisional tem. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Requeiro que ele nos encaminhe.  

Lá só há presos ainda sem sentença, sem 

decisão? 

 

O SR. EDUARDO FARIA DO 

NASCIMENTO - Isso. Preso provisório. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Peço que nos encaminhe essa relação dos nomes dos 

presos, qual artigo e por qual período está preso. 

 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Mais alguma coisa, Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos? 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Em relação a esse diretor, não. 

 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Há alguém da sua assessoria 

anotando o que foi solicitado?  

Oficiaremos. Qual prazo você acha suficiente 

para encaminhar a esta Comissão? 

 

O SR. EDUARDO FARIA DO 

NASCIMENTO - Consigo encaminhar essa listagem 

em vinte e quatro horas. 

 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Está ótimo. 

Senhor Deputado Jamir Malini? Não. Senhor 

Deputado Euclério Sampaio, mais alguma coisa com 

relação ao diretor Eduardo? Não. 

Convidamos o diretor Emanuel Neto Leite 

para ser questionado. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor Presidente, que seja acrescido no oficio 

encaminhar a situação desse preso que armou essa 

reclamação. Em qual crime está, a ficha e se tem 

outros crimes. Esse que armou uma reclamação e 

depois desmentiu. 

 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - E a cópia da denúncia do Disque 100 

também. Faremos a solicitação. A assessoria está 

anotando todos os dados para fazermos. 

Senhor Emanuel Neto Leite, qual a unidade 

em que V. S. ª trabalha? 

 

O SR. MANOEL LEITE NETO - 
Primeiramente, bom dia a todos. Só quero pedir para 

fazer uma correção no meu nome. É Manoel Leite 

Neto. Atualmente sou diretor da Penitenciária de 

Segurança Máxima I, no Complexo de Viana. 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - V. S.ª se encontrava no Xuri, no 

semiaberto, não é? 

 

O SR. MANOEL LEITE NETO - Não, 

não. Antes do Máxima I eu estava no PEVV II, 

presídio fechado também, no Xuri. 

 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Mas esteve no semiaberto? 

 

O SR. MANOEL LEITE NETO - Não. No 

semiaberto nunca trabalhei, nunca fui diretor. 

 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Não? 

 

O SR. MANOEL LEITE NETO - Não, 

senhor. 

 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Euclério Sampaio. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 
Bom dia, senhor Manoel. 

 

O SR. MANOEL LEITE NETO - Bom dia. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 
No presídio no qual o senhor é diretor, nos últimos 

três anos houve alguma denúncia de maus-tratos ou 

tortura?  

 

O SR. MANOEL LEITE NETO - Senhor 

Deputado, nessa unidade em particular estou lotado 

há quatro meses. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - E 

nesses quatro meses? 

 

O SR. MANOEL LEITE NETO - Não. 

Nesses quatro meses não tivemos denúncia de tortura 

não, nem de maus-tratos. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 
Nenhuma denúncia? 

 

O SR. MANOEL LEITE NETO - 
Nenhuma. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 
Antes o senhor estava lotado onde? 

 

O SR. MANOEL LEITE NETO - Antes eu 

estava lotado na Penitenciária Estadual de Vila Velha 

II, Xuri. 
 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 
Vila Velha II. O senhor ficou lá por quanto tempo 

como diretor? 
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O SR. MANOEL LEITE NETO - Lá fiquei 

por um ano e três meses. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 
Lá houve alguma denúncia de tortura? 
 

O SR. MANOEL LEITE NETO - Sim, 

recebemos. 

 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - O 

senhor tomou os mesmos procedimentos que o 

diretor Eduardo? 

 

 O SR. MANOEL NETO LEITE - Sim, 

Senhor. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 
Alguma denúncia ficou sem serem tomadas as 

providências? 

 

 O SR. MANOEL NETO LEITE - Não, 

Senhor. As demandas que nos chegam, 

imediatamente... 

 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 
Como é o que ocorre; chega a denúncia, vocês 

retiram o preso, encaminham-no ao DPJ ou, antes, 

conversam com ele? 

 

 O SR. MANOEL NETO LEITE - A oitiva 

do interno, quando realizada, normalmente, se ele 

tem um advogado, inclusive, solicitamos a presença 

do advogado. Mas quando chega uma denúncia de 

maus-tratos ou uma tortura, imediatamente temos que 

encaminhar para o DPJ e, posteriormente, exame de 

lesões. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 
Mas, antes ele não vai à sala nenhuma conversar com 

ninguém no presídio? 

 

 O SR. MANOEL NETO LEITE - Não. A 

determinação específica é para que faça primeiro esse 

procedimento. 

 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - E 

quanto a esse último que o senhor teve conhecimento 

lá no PEVV2. Foi quando? Só se você recordar. 

 

 O SR. MANOEL NETO LEITE - Saí de lá 

há quatro meses; nome de interno não vou conseguir 

lembrar e passar para o Senhor. Mas, normalmente, 

as denúncias que chegam, algumas como essa, em 

que o interno nem sabe que foi mencionado numa 

denúncia; outras são denúncias muito genéricas, 

dizendo que os internos da unidade... Não especifica 

um interno em particular. Então fica até difícil 

apurar. Aquelas que são direcionadas para um 

determinado interno, tomamos as providências. 

 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Poderia ocorrer de um familiar, ao fazer a visita, vê 

que a pessoa, o interno, sofreu maus-tratos, fazer a 

denúncia e quando chegar para a direção do presídio 

esse interno ser coagido a negar? Isso pode ocorrer? 

 

 O SR. MANOEL NETO LEITE - A família 

fazer a visita? 

 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - A 

mãe vai visitar, o irmão vai visitar e vê que o parente 

sofreu maus-tratos, o preso não se envolve. O parente 

faz a denúncia, seja o canal que for, a demanda chega 

para vocês. Pode ocorrer de algum agente tomar 

conhecimento e tentar pressionar para que seja 

desmentida a denúncia? 

 

 O SR. MANOEL NETO LEITE - 

Excelência, acho muito difícil, porque essa denúncia 

chega para nós enquanto gestores das unidades, e nós 

é que fazemos os despachos, nós é que demandamos. 

Então isso não chega para o conhecimento de um 

inspetor especificamente, antes de ser passado para 

nós. Imediatamente, nossa determinação é de que o 

interno seja devidamente encaminhado para os 

órgãos competentes e, posteriormente, ele será 

ouvido. Então, essa possibilidade de coação para que 

o interno diga outra informação que não seja a 

verdadeira, acho muito pouco provável. 

 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 
Quantos presos tem lá, onde o senhor está agora? 

 

 O SR. MANOEL NETO LEITE - 

Seiscentos e nove internos. 

 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - A 

capacidade é para quantos? 

 

 O SR. MANOEL NETO LEITE - A 

capacidade é para quinhentos e vinte. 

 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 
Senhor Presidente, por enquanto meu dou por 

satisfeito. Obrigado. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Gostaria de saber quantos presos tem na sua unidade. 

 

 O SR. MANOEL NETO LEITE - 

Atualmente, seiscentos e nove internos. 
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Desses seiscentos e nove internos, todos estão dentro 

do limite do que cabe lá ou tem... Qual é o excesso? 

 

 O SR. MANOEL NETO LEITE - A 

capacidade hoje é de quinhentos e vinte internos. 
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Estamos com oitenta e nove internos além da 

capacidade. 
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Qual é o comportamento desses presos em relação ao 

dia a dia da unidade? 

 

 O SR. MANOEL NETO LEITE - Lá é uma 

unidade de regime fechado, são internos já 

condenados, que vão ficar ali por algum tempo. 

 Excelência, os comportamentos dos internos 

são muito variados, a grande maioria respeita as 

determinações de orientação da direção da unidade, 

no que diz respeito ao comportamento e a sua vida 

naquele período nas unidades prisionais. Um ou outro 

que tem alguma recorrência de indisciplina, mas tão 

logo são verificadas, apuradas e tomadas as 

providências. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Essas ocorrências são normalmente as mesmas, 

repetidas pelo mesmo preso? 

 

 O SR. MANOEL NETO LEITE - Há 

alguns casos de internos que são recorrentes, que são 

realmente internos que já têm uma vida disciplinar 

um pouco mais complicada dentro das dependências 

das unidades prisionais. Mas, normalmente, não; elas 

são variadas. Um dia que o interno não está muito 

bem, ou aconteceu algum problema fora, de familiar, 

e ele recebe uma informação ruim,  ele tem um 

comportamento diferente dentro da unidade. 

 Então, precisamos apurar tudo, até para saber 

o porquê desses atos. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

O pessoal que trabalha, por exemplo, na segurança do 

presídio, eles têm sido admoestados ou tratados de 

forma violenta em alguns casos, principalmente com 

relação a esses que são considerados insubordinados? 

 

 O SR. MANOEL NETO LEITE - Não 

entendi muito bem. Se o senhor puder repetir, não 

entendi a pergunta. 

 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

A relação desses que são insubordinados com o 

grupo de trabalho da Secretaria, eles são... um 

tratamento agressivo? Como é essa relação? 

 

 O SR. MANOEL NETO LEITE - Desses 

internos indisciplinados com o corpo de servidores? 

 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Isso. 

 

 O SR. MANOEL NETO LEITE - Com eles 

não temos embates. Dificilmente isso ocorre. Os 

internos têm uma disciplina a ser seguida. Em sua 

grande maioria, os problemas disciplinares 

acontecem entre eles mesmos - brigas, eles acabam 

entrando em vias de fato. Em alguns momentos, são 

proferidas palavras que não deveriam aos inspetores 

de forma desrespeitosa por motivos diversos. A 

maior parte dos questionamentos dos internos é 

demanda jurídica e que não cabe a nós resolver. 

Tentamos minimizar da melhor forma possível, mas 

não temos uma relação problemática de servidores e 

internos. A relação é uma relação... 

 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Sei, mas da parte deles sempre existem essas 

provocações, agressões verbais? Esses aspectos 

desestabilizam os trabalhadores? 

 

 O SR. MANOEL NETO LEITE - 

Corriqueiramente. 

 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Isso é normal no presídio? 

 

 O SR. MANOEL NETO LEITE - Normal 

dentro das dependências das unidades prisionais. E 

temos que fazer o nosso trabalho: relatar em livro, 

nos livros de ocorrência todos os casos que nos são 

trazidos e damos encaminhamento a essas 

ocorrências, tanto do servidor, quanto do interno. 

 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Desses fatos são feitas algumas ocorrências? 

 

 O SR. MANOEL NETO LEITE - São. 

Temos um livro diário em que tudo o que ocorre na 

unidade prisional naquele plantão é relatado - visita 

de advogado, de familiar, ocorrências diversas, saída 

de internos para fórum ou para oitivas; tudo é 

relatado em livro. No dia posterior, eu, como diretor, 

sou responsável por pegar essas ocorrências e 

despachá-las. 

 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Essas ocorrências vão para o juiz da execução penal? 

 

 O SR. MANOEL NETO LEITE - Quando 

são ocorrências que envolvem questões de 

indisciplina ou até mesmo de algum tipo de violência, 

encaminhamos sim. 

 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Então, isso fica na ficha de comportamento do 

interno? 

 

 O SR. MANOEL NETO LEITE - Se for 

um caso desses que culmina até num procedimento 

administrativo disciplinar interno, e o interno até seja 

condenado, têm problemas até na sua vida processual 

também. 
 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Dessas reclamações que você teve como diretor feitas 

por meio de advogados ou da mídia, são feitas por 

esses internos que são reincidentes em criação de 
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problema dentro do presídio? Normalmente são 

esses? 
 

 O SR. MANOEL NETO LEITE - Temos 

algumas reclamações também de internos que dizem 

estar sofrendo ameaças, risco à sua integridade física. 

E boa parte desses casos que vemos é simplesmente 

de internos que querem ser transferidos daquele local. 

E, quando ouvimos o interno, porque ele precisa 

dizer o que o está levando a ter aquele problema, 

muitas vezes ele não quer dizer nomes, não quer citar 

fatos, e acabamos por experiência própria vendo que 

é simplesmente uma motivação para tentar sair de 

uma unidade e ir para outra. 

 Mas recebemos demandas dos advogados 

também, da família. Atendemos os familiares e 

procuramos resolver e dar os retornos o mais rápido 

possível. 
 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Estou satisfeito, Senhor Presidente. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Manoel, você falou que às vezes têm 

detentos que mudam de comportamento quando 

recebem uma notícia de fora. Quando eles recebem 

uma notícia de fora, você quis dizer que tem celular 

dentro da unidade? 

 

 O SR. MANOEL NETO LEITE - Não, 

não! 

 

 O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Olhe bem, se ele está dentro da 

unidade, ele recebe uma notícia e se transforma, fica 

nervoso... Para que ele receba uma notícia de fora 

subentende-se que tenha celular dentro das unidades. 

Dentro da unidade de vocês, que é a mais velha, a 

Penitenciária de Segurança Maxima 1 é a mais velha, 

não é automatizada, por via de consequência a 

facilidade de entrar aparelho celular é bem maior do 

que nas demais que são automatizadas e têm detector 

de metais. A de vocês tem? 

 

 O SR. MANOEL NETO LEITE - Temos. 

Temos detecção de metais sim. 

 Mas quando me refiro à questão de notícias 

externas, o interno recebe visitas nos finais de 

semana, às vezes recebe informação de um ente que 

faleceu, um oficial de Justiça vai lá e dá ciência a ele 

de uma nova condenação. São essas informações que, 

às vezes, o interno recebe e lhe causa uma mudança 

de comportamento.  

 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - As visitas, em sua unidade, onde é o 

diretor, são de quinze em quinze ou são semanais? 

 

O SR. MANOEL NETO LEITE - De 

quinze em quinze dias. 

 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Nas inspeções que vocês fazem em 

algumas celas vez por outra encontram algum 

celular? 

 

O SR. MANOEL NETO LEITE - Não, 

senhor. Estou ali há quatro meses e posso dizer ao 

senhor que não temos aparelho de telefone celular 

dentro das celas das nossas unidades prisionais. 

 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Euclério Sampaio. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Só mais uma pergunta, senhor Manoel.  

 

O SR. MANOEL NETO LEITE - Pois 

não? 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Tanto no presídio anterior quanto no atual, no atual o 

senhor disse que não houve nenhuma denúncia, em 

alguma dessas denúncias de maus-tratos e torturas 

chegou a se apurar que foi procedente? 

 

O SR. MANOEL NETO LEITE - 

Excelência, não tenho conhecimento de conclusão 

dessas ocorrências, porque quando é uma coisa que 

envolve servidor a Corregedoria é quem fica 

responsável para apuração desses fatos. E quando 

direciona para o interno posteriormente apuramos 

internamente nesta comissão disciplinar, é feito um 

julgamento se o interno é culpado ou não daquele ato 

de indisciplina e, posteriormente, é encaminhado 

para a Vara de Execuções. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Obrigado. Dou-me por satisfeito, Senhor Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Também temos, Senhor Deputado 

Euclério Sampaio, a Delegacia de Crimes 

Carcerários... 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Farei o requerimento no final. 

 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Delegacia de Crimes Carcerários, 

que podemos fazer e pegar cópia de todos os 

procedimentos em andamento relativos às denúncias 

que lhe foram apresentadas. 

Agradeço ao senhor Manoel. 

O outro diretor é o Carlos Ely Elton Silva. 
 

O SR. EDUARDO FARIA DO 

NASCIMENTO - Senhores, somente para informar 

o nome do preso a que me referi, o nome é Maico 

Loreiro de Souza, e não Rafael. 

  

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 
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LOPES - PR) - Maico Loreiro de Souza é o nome 

do detento que o diretor Eduardo está informando. 
 

O SR. EDUARDO FARIA DO 

NASCIMENTO - Responde pelo art. 157 e está na 

unidade prisional desde o dia 15 de maio deste ano. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Muito obrigado pela informação. 

Com a palavra o Senhor Deputado Euclério 

Sampaio. 
 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Bom dia, senhor Carlos. 

 

O SR. CARLOS ELY ELTON SILVA - 

Bom dia. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

O senhor é diretor de qual presídio? 

 

O SR. CARLOS ELY ELTON SILVA - 

PEVV3 - Penitenciária Estadual de Vila Velha 3.  

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Há quanto tempo? 

 

O SR. CARLOS ELY ELTON SILVA - 

Há um ano e dois meses. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Antes o senhor estava onde? 

 

O SR. CARLOS ELY ELTON SILVA - 

Inteligência. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Onde? 

 

O SR. CARLOS ELY ELTON SILVA - 

Serviço de Inteligência da Sejus. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Ok. Quantos presos tem lá? 

 

O SR. CARLOS ELY ELTON SILVA - 

Mil e cinquenta, hoje. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Mil e cinquenta? E qual a capacidade?  

 

O SR. CARLOS ELY ELTON SILVA - 

Seiscentos e quatro. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

No tempo em que o senhor está lá, um ano e pouco, 

não é? 

 

O SR. CARLOS ELY ELTON SILVA - 

Sim. Um ano e dois meses. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Ocorreu alguma denúncia de maus-tratos ou tortura? 

 

O SR. CARLOS ELY ELTON SILVA - 

Recordo-me da última, aproximadamente há um 

mês. Referia-se a um preso, salvo engano chamado 

Wellington, o qual teria dito - na denúncia melhor 

dizendo - alegava que o mesmo não tinha 

atendimento médico. Ao apurar o fato constatamos 

que na sua ficha de saúde esse preso teria recebido 

atendimento um dia antes de essa denúncia ser 

direcionada.  

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Quando? 

 

O SR. CARLOS ELY ELTON SILVA - 

Um dia antes. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Um dia antes? 

 

O SR. CARLOS ELY ELTON SILVA - É.  

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

A denúncia poderia ter sido feita antes do 

atendimento? 

 

O SR. CARLOS ELY ELTON SILVA - A 

data mais antiga... Porque vem encaminhando. A 

mais antiga... Ele teria tido um dia antes. Foi a data 

mais antiga que identifiquei nesta denúncia. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

O senhor olhou na ficha e... 

 

O SR. CARLOS ELY ELTON SILVA - 

Ele teve atendimento  

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Ele teve atendimento? 

  

O SR. CARLOS ELY ELTON SILVA - 

Normal.  

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Pediu para arquivar a denúncia? 

 

O SR. CARLOS ELY ELTON SILVA - 

Sim. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - A 

ocorrência?  

 

O SR. CARLOS ELY ELTON SILVA - 

Acabamos que respondemos informando essa 

situação com a cópia do prontuário e arquivamos.  
 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Você se recorda se em alguma denúncia de maus-

tratos ou tortura chegou ao resultado de que havia 

ocorrido, realmente? 
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O SR. CARLOS ELY ELTON SILVA - 

Não. Não me recordo, deputado.  
 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Dou-me por satisfeito por enquanto, Senhor 

Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Senhor Deputado Jamir Malini? 

(Pausa) 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos? 

(Pausa) 

Na sua unidade os presos são provisórios ou 

condenados?  

 

O SR. CARLOS ELY ELTON SILVA - 

Condenados, Excelência.  

 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Você está com mais de mil presos? 

 

O SR. CARLOS ELY ELTON SILVA - 

Mil e cinquenta.  

 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Mil e cinquenta presos. Qual a 

capacidade? 

 

O SR. CARLOS ELY ELTON SILVA - 

Seiscentos e quatro.  

 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Seiscentos e quatro. Estamos com 

quatrocentos e vinte e nove presos a mais. É pouca 

coisa.  

A unidade é das mais modernas?  

 

O SR. CARLOS ELY ELTON SILVA - 

Ela é das mais modernas, todavia não é automatizada, 

é manual. O abrir e fechar das grades é manual. 

Todavia, a construção é moderna. 

  

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Os presos têm reclamado muito. 

Normalmente têm reclamações constantes como 

penas vencidas e tudo, diretor... Há muitas 

solicitações diárias?  

 

O SR. CARLOS ELY ELTON SILVA - 

Sim. Recebemos esse tipo de reclamação. O que 

fazemos é rodar as galerias levantando os nomes dos 

presos que, possivelmente, teriam pena vencida e, por 

meio também de nossa assessoria jurídica, fazemos 

uma triagem para identificar o preso que tem, de fato, 

a cadeia vencida e entramos em contato a 8.ª Vara, e 

de lá já providenciam, quando é constatada a pena 

vencida, a progressão desse preso para o regime 

semiaberto. 

 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Então esse trabalho é feito pela 

assessoria jurídica da unidade?  

 

O SR. CARLOS ELY ELTON SILVA - A 

assessoria jurídica da unidade, a 8.ª Vara e o Getep.  

 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Tem muitos presos doentes em sua 

unidade?  

 

O SR. CARLOS ELY ELTON SILVA - 

Não. A maioria dos presos é jovem. Acho que, talvez, 

em consequência disso não temos muitas demandas 

referentes à saúde.  

 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Tem algum preso com deficiência na 

sua unidade?  

 

O SR. CARLOS ELY ELTON SILVA - 

Sim. Temos um preso cadeirante.  

 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - A acessibilidade é normal para ele?  

 

O SR. CARLOS ELY ELTON SILVA - É 

normal.  

 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Nesse um ano e dois meses, quantas 

denúncias de tortura contra presos você recebeu, 

aproximadamente? 

 

O SR. CARLOS ELY ELTON SILVA - 

Excelência, não é muito comum, mas estimaria 

aproximadamente cinco. Não é muito.  

 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - É um número pequeno para uma 

unidade com muitos presos, considerando o que 

acontece em nível de Brasil. Sabemos, e sempre 

tenho falado aqui, que os inspetores penitenciários do 

nosso estado têm uma capacidade bem grande.  

E o número de fugas?  

 

O SR. CARLOS ELY ELTON SILVA - 

Desde que entrei lá não teve fuga, Excelência.  

 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Não teve fuga. É sinal do trabalho 

que está sendo realizado.  

Os inspetores penitenciários de sua unidade 

fazem reciclagem, fazem algum curso pela Sejus? 

 

 

O SR. CARLOS ELY ELTON SILVA - 

Sim, curso de capacitação continuada. O nosso 

último foi referente a armamento, às vezes é ligado 

aos direitos humanos. Então, há essa oferta, sim.  
 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - E prática de tiros?  
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O SR. CARLOS ELY ELTON SILVA - 

Recentemente. Inclusive está em andamento curso 

para carabina 40. Eu mesmo fiz esse curso, 

aproximadamente, há um mês, três semanas. Estamos 

fazendo reciclagem, sim.  
 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Essas denúncias, você falou em 

quatro ou cinco, foram pelo Disque 100, pelo 

advogado ou por familiares? 

 

O SR. CARLOS ELY ELTON SILVA - A 

maioria pelo Disque 100. Sinceramente, lembro-me 

apenas do Disque 100. E a maioria é bem genérica, 

referente aos presos que estão sofrendo maus-tratos, 

mas não identificam data, quem, quando, o que 

dificulta bastante a apuração.  

 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Analisando uma e outra, dá para 

verificar que vem de um único canal?  

 

O SR. CARLOS ELY ELTON SILVA - 

Sim. Às vezes dá para notar que o palavreado... às 

vezes vêm três seguidas muito iguais. Dá para notar 

isso. De qualquer forma, investigamos como temos 

que investigar.   

 

 O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - A associação das mães de presos que 

funciona no sistema prisional procura muito a sua 

unidade? 

 

 O SR. CARLOS ELY ELTON SILVA - 

Não. 

 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Esqueci-me de perguntar para os 

outros diretores se a associação das mães de presos - 

parece que a Margarete é a presidente da associação - 

se ela vai muito nessas unidades. (Pausa) Também 

não. Também não.  

Estou satisfeito, Senhor Deputado Euclério 

Sampaio. Mais algum questionamento? 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Só fazer uma pergunta: Eles não reclamam da comida 

ou da alimentação, não?  

 

O SR. CARLOS ELY ELTON SILVA - 

Toda vez que reclamaram fizemos o registro de 

irregularidades do que quer que eles tenham 

comentado e remetemos para o Gefap, que é o 

órgão... 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

No presídio do seu diretor agora quem fornece a 

alimentação? 

 

O SR. CARLOS ELY ELTON SILVA - 

Sabor Original, atualmente. 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Como? 

 

O SR. CARLOS ELY ELTON SILVA - 

Sabor Original. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Só uma última pergunta: A Cozisul ainda fornece 

para a Sejus? 

 

O SR. CARLOS ELY ELTON SILVA - 

Não. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Dou-me por satisfeito. 

 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Quantas etapas de alimentação tem o 

preso? 

 

O SR. CARLOS ELY ELTON SILVA - 

Colação, café da manhã, almoço, lanche da tarde e 

jantar. 

 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos, algum questionamento? 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor presidente, com relação aos diretores não 

tenho nenhum questionamento, mas fiz algumas 

perguntas até relacionadas com uma certa experiência 

que eu pude ter quando fui escrivão criminal. 

Sabemos que o preso sempre é inocente, 

sempre está sendo maltratado, sempre está 

reclamando, mas não se preocupa antes de praticar o 

crime.  Sabemos que o serviço do pessoal que 

trabalha nos presídios é árduo, é de alto risco e que 

ainda sofre esse tipo de denúncia falsa, 

principalmente de alguns advogados maus-caracteres 

que há no nosso país que, para tentar benefício para 

os seus clientes, tentam agredir o serviço feito nos 

presídios com a intenção de tentar forçar uma 

situação favorável. Conhecemos isso bem e me dou 

por satisfeito com relação aos diretores no momento. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Não diferente de V. Ex.ª, eu e o 

Senhor Deputado Euclério Sampaio, que somos 

policiais civis, já vivenciamos e convivemos com 

isso. Sabemos que eles fazem tudo para prejudicar o 

agente, que tem o dever de mantê-lo segregado do 

seio social. 

O Senhor Deputado Euclério Sampaio fez as 

convocações baseado em informação, mas tenho 

certeza de que ele sabe que muitos advogados que 

não conseguem liberar seus presos e que fizeram 

propósito dizendo que receberiam o dinheiro e que 

iriam liberar e não conseguem, eles fazem esse tipo 

de denúncia.  Sabemos perfeitamente de como que 

funciona o sistema. 
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Tenho observado que o sistema prisional de 

nosso estado é um dos melhores da Federação e tenho 

dito que temos que cobrar do governo a construção 

de mais unidades. Caso contrario, poderemos perder 

um sistema que hoje é modelo para a nação. 

Temos capacidade para treze mil e poucos 

presos dentre todas as trinta e seis unidades nossas e 

estamos com vinte mil e cinquenta presos 

aproximadamente, isso porque as audiências de 

custódia estão trabalhando favorável para o sistema. 

Só no mês de julho foram duzentos e doze do Centro 

de Triagem. De mil trezentos e cinquenta presos, 

Senhor Deputado Euclério Sampaio, que foram 

encaminhados para as unidades, saíram mil duzentos 

e setenta e um de alvará. Certo? Então, se não fossem 

os alvarás e as audiências de custódia hoje não 

teríamos lugar para colocar nenhum preso.  

Portanto, alertamos ao secretário da Justiça, 

doutor Walace Pontes, ao doutor Alessandro, 

subsecretário penal, que tem que conversar com o 

governador. Sempre cobramos ter mais unidades a 

serem construídas. E, a propósito, queria perguntar ao 

doutor Alessandro se tem alguma unidade sendo 

construída nesse Governo.  

Carlos, muito obrigado e desculpa. 

 

O SR. ALESSANDRO FERREIRA DE 

SOUZA - Senhor presidente, neste Governo temos 

duas unidades. Na verdade, três, mas duas em 

especial.  

Temos uma em Linhares e já temos o 

dinheiro dessa unidade reservado, o recurso para isso 

veio via convênio com o Depen. Só que, 

infelizmente, fomos alvo de uma notificação 

recomendatória do Ministério Público, e isso nos 

trouxe um grande atraso. Essa notificação 

recomendatória atingiu, justamente, a questão 

ambiental. Coube à Secretaria de Estado da Justiça 

provar que realmente a construção não traria esse 

impacto todo. Com isso, conseguimos já suplantar e 

esse projeto começa agora para a execução. 

 A segunda veio agora com esse recurso 

também advindo de Brasília e devemos construir uma 

nova unidade em Cachoeiro de Itapemirim. Ambas 

são para seiscentas vagas.  

 Temos uma unidade também em São Mateus, 

que está sendo concebida para ser um modelo Apac 

e, inclusive, está mais adiantada. Há todo aquele 

tramite burocrático em relação à Apac, mas também 

esperamos suplantar isso em tempo breve. Essa é a 

notícia que temos acerca de construção. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Preocupo-me com isso, porque, 

quando o doutor Sérgio estava como secretário do 

promotor de Justiça, fomos eu, ele, o doutor Marcelo 

Loureiro e o doutor Cesar Ramaldes visitar uma área 

em Conceição do Castelo e Brejetuba, doada pela 

municipalidade de Brejetuba. É uma área excepcional 

para funcionar um sistema e, até hoje, não temos 

resposta sobre isso. Foi doada a área e, até hoje, não 

foi providenciado.  

É um local tranquilo que iria agrupar todos os 

presos da região Centro-Serrana, de Afonso Cláudio, 

de Brejetuba, de Conceição do Castelo, de Venda 

Nova do Imigrante e de Domingos Martins. O 

percurso seria bem mais perto e haveria otimização 

desse sistema.  

Gostaria que V. Ex.ª observasse como está 

essa situação, para cobrarmos uma posição. Porque, 

sai preso de Afonso Cláudio e vai para Cachoeiro de 

Itapemirim; o preso de Venda Nova do Imigrante vai 

para Cachoeiro; de Conceição do Castelo, também, e, 

nas audiências, é muito difícil o transporte. E vocês já 

têm dificuldade de fazer o transporte, que era feito 

pela Polícia Civil. A Polícia Civil, hoje, não faz mais 

o transporte, que é feito por vocês. 

 Isso inviabiliza algumas audiências e, depois, 

os juízes e promotores reclamam, exatamente porque 

não há centralizada as unidades onde os presos têm 

os crimes cometidos, que a comarca é capacitada. 

 Senhor Deputado Euclério Sampaio, 

pergunto a V. Ex.ª se tem mais algum 

questionamento. 

 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Não. Só quero deixar registrado que, como V. Ex.ª, 

sei como funciona. Tanto que estou com muita 

cautela nessas denúncias que recebi e não vou valorar 

se as denúncias são falsas ou que algum agente 

cometeu. Quero ouvir com muita sabedoria, sem 

fazer juízo de valor, de acordo com o poder que o 

meu mandato me aufere. 

 Acho que, no combate policial, tem que jogar 

duro, sim, mas quando o cidadão está preso, tem que 

ser tratado com dignidade. Não quero formar juízo de 

valor, mesmo porque não estou fazendo isso. Estou 

tendo muita responsabilidade nos meus 

questionamentos, até pelo respeito que tenho por toda 

a categoria e continuarei tendo. 

 O Senhor Deputado Sandro Locutor pediu 

para convocarmos o diretor Bruno Pompermayer 

Gusman. Queria que V. Ex.ª colocasse em votação, 

como também a diligência na delegacia respectiva. 

Qualquer um deputado, já podemos fazer isso de 

ofício, mas respaldado pela aprovação desta 

Comissão. Pretendo dar um pulinho lá para ver as 

apurações, as denúncias já realizadas. Então, são os 

dois requerimentos, de início. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Senhor Deputado Euclério Sampaio, 

com relação ao requerimento do Senhor Deputado 

Sandro Locutor, que V. Ex.ª está reformulando, 

gostaria de saber, para não sermos pegos de surpresa 

como fomos agora. Não sabíamos da denúncia e, se 

V. Ex.ª não estivesse aqui, não teríamos como fazer 

os questionamentos aos diretores. Gostaria que o 

Senhor Deputado Sandro Locutor, primeiramente, 

entregasse à Comissão o teor da denúncia e, aí sim, 

nos informaremos, faremos a convocação do diretor. 

E ele vai vir com base. 
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 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - O 

Senhor Deputado Bruno Lamas falou dele, qual é a 

denúncia. 

 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Ele falou, mas não apresentou.  

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Ah, tá. Não, eu concordo com V. Ex.ª.  

 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Podemos fazer a convocação e 

deixar a deliberação de data à posteriori.  

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Concordo com V. Ex.ª, fique tranquilo. 

 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Sem que antes, ele entregue... 

 Estou falando, porque ele me solicitou 

também que fizesse a convocação e coloco em 

deliberação, sem problema algum. Mas temos que 

trazer os nossos convidados convocados aqui e eles 

sabendo do inteiro teor, para até se defenderem, 

porque tem o princípio da ampla defesa.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos.  

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Concordo plenamente e acho que isso tem que ser 

uma função da comissão. E as comissões realmente 

não podem ficar convocando as pessoas aqui para 

apenas reclamar. No dia a dia, todo mundo sabe que 

o doutor Alessandro não gosta muito de atender a 

Deputado. Mas não podemos trazê-lo aqui para poder 

questionar sobre isso, porque isso aí é um problema 

dele não gostar de atender e achar que não deve 

atender. 

Mas acho que toda convocação tem que ter a 

motivação até para a pessoa receber junto lá, com o 

ofício, o que é que está sendo, para trazer. Como o 

nosso diretor aqui, por exemplo, se ele tivesse vindo 

para cá saber, teria que trazer todas as informações 

para responder e não ficar perdendo tempo. 

Essas informações estão disponíveis para 

eles, mas eles precisam receber o ofício dizendo: 

Olha, é para ir a Assembleia Legislativa e falar 

sobre isso, isso e isso... Eu, por exemplo, se for 

convocado para ir a um lugar sem dizer o que para 

falar, eu não vou, porque senão você acaba servindo 

de desinformado, quer dizer... 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Senhor Presidente, pela ordem!  
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Aí fica ruim você dizer: Sou diretor, mas sei quanto 

tempo foi preso. Fica ruim, quando, na verdade, a 

culpa é da Comissão, que deveria convocado e dito: 

É para falar sobre o número de presos, a quantidade 

que tem, quando... Tem que dar as informações, para 

que não percamos tempo. E que tragam todas as 

informações necessárias. 

Espero que V. Ex.ª determine o ofício para 

termos noção. Para mim foi uma grande surpresa. O 

Estado ter novecentos e poucos presos sem 

decretação de prisão e sem sentença. Esse exagero de 

presos, dependendo do tempo que cada um está 

preso, já era para ter sido solto pela Justiça. Não 

justifica. 

Sei que quarenta por cento dos nossos presos, 

no estado do Espírito Santo - e até por experiência de 

escrivão, que já fui, e não mudou os números, hoje 

aumentou, pelo contrário -, estão presos ilegalmente. 

E não é ilegalmente por causa da polícia, ou por 

causa dos presídios, não, é por causa do Judiciário. O 

Judiciário não trabalha na forma que deveria 

trabalhar. 

Vida humana não pode ser jogada no 

presídio. Aqui, no Brasil, por exemplo, estão 

acostumados a decretar prisão para averiguar. Isso é 

um absurdo. A culpa acaba ficando nos presídios e na 

Polícia Civil e Militar, quando, na verdade, essa 

culpa é do Judiciário, que é quem tem de dizer se o 

preso deve permanecer preso ou não. Ter novecentos 

e poucos presos provisórios é um negócio absurdo. 

É uma declaração clara de que o Judiciário 

não está tomando providência, por meio das varas de 

execuções penais e dos juízes criminais. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Isso apenas em uma unidade. 

Segundo o diretor Eduardo Farias, existem detentos 

que estão há mais de dezoito meses presos. E o 

Código de Processo Penal é bem claro: ele tem que 

ser posto em liberdade. 

V. Ex.ª viu, no final de semana passada, o 

que ocorreu em Ponto Belo, em Mucurici? 

Arrombaram o fórum. Não arrombaram o fórum. O 

vigilante, que é amigo do juiz, surrupiou as armas e 

vendeu algumas. Quem comprou? Receptação. Na 

receptação não cabe prisão preventiva.  

Simplesmente o juiz decretou a prisão 

preventiva, porque não quer entender como peculato 

a ação do vigilante, que é amigo dele, que está 

trabalhando no fórum. E está todo mundo preso. Ele 

comprou uma arma do vigilante que trabalha no 

fórum, que saía com o juiz, andava com o juiz na 

cidade. 

Então, é assim: quem eles querem colocar na 

prisão, eles colocam. E quem tem que ser solto, não é 

analisado o processo e fica aí... É o que eu falo 

sempre aqui. Às vezes, um adolescente sai de uma 

festa, tomou algumas, pratica um furto ou um roubo e 

é preso pela polícia. Dois dias depois é posto em 

liberdade. O processo fica dormitando nos escaninhos 

do fórum durante dez anos. Quando ele constituiu 

família, já tem um emprego fixo, aí vem uma ordem 

de prisão para ele e condenação. Aí ele vai para o 

regime semiaberto ou regime fechado e fica 

segregado do direito. Quer dizer, vai recuperar como?  

O cidadão já está recuperado e a morosidade 
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da Justiça faz com que isso aconteça. Nossas 

unidades prisionais, aqui no estado, estão trabalhando 

de uma forma muito segura, porque o número de 

presos é bem superior em todas as unidades. Não tem 

uma unidade do sistema prisional que não tenha 

excesso de presos. Salvo engano, só uma no Xuri que 

ainda não tem o número de presos acima da 

capacidade. Somente as femininas. Para esses 

abnegados inspetores que trabalham no dia a dia e as 

denúncias vêm.  

Temos que ter muita cautela para fazer as 

ilações, fazendo com que demos o direito à ampla 

defesa, como estamos fazendo aqui. Quisemos ouvi-

los para darmos resposta às denúncias que vêm 

chegando. Sabemos que muitas dessas denúncias são 

provocadas por parentes de presos, por alguns 

advogados que não têm êxito em suas ações. 

Prometem que soltam com dois dias, o preso começa 

a pesar, a família começa a pesar, e aí começam a 

fazer denúncia de que foi torturado para ver se a 

Justiça o coloca em liberdade.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Euclério Sampaio.  
 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Somente deixar um registro. Quem estava presente na 

reunião passada viu que meus pedidos de convocação 

foram todos fundamentados, fui bem claro e é só 

pegar a fita e ver. Não tenho dificuldade nenhuma em 

fazer isso, apesar de a Comissão poder convocar da 

maneira que entender melhor. Mas, eu gosto de fazer 

bem fundamentado, disse o motivo e V. Ex.ª 

presenciou. Essa é a ponderação, fazer esse registro, 

porque ninguém solicitou a convocação de ninguém 

sem fundamentação. Foram muito bem 

fundamentadas todas as convocações.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Jamir Malini.  

 

 O SR. JAMIR MALINI - (PP) - Senhor 

Presidente, quero registrar a presença do vereador por 

Serra, Geraldinho PC.  

Parabenizo os diretores de presídio. É uma 

tarefa não muito fácil. Às vezes é muito fácil, como 

disseram os Senhores Deputados Gilsinho Lopes e 

Enivaldo dos Anjos, as pessoas atirarem pedra. 

Coloquem-se na posição, com essa reclamação que as 

pessoas têm. Tortura maior está sofrendo a sociedade 

mediante uma porrada de coisas que vêm 

acontecendo. Essa sim, uma sensação de impunidade 

que a sociedade sente aqui fora. Isso que é terrível. 

Parabéns a vocês todos! Ao grupo que 

trabalha com vocês e às pessoas que mantêm a ordem 

em nosso estado, como a Polícia Civil e Polícia 

Militar, que colocam suas vidas todos os dias em 

jogo. Quando falarmos da questão dos presídio, 

temos que ter muita cautela porque não é fácil. 

Parabenizo vocês e toda a Comissão pelo belo 

trabalho, do qual faço parte.  

Muito obrigado, Senhor Presidente! 
 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Agradeço aos diretores as 

informações prestadas a esta Comissão. Enviarei 

ofício à Secretaria para que vocês possam 

encaminhar a documentação que foi requerida.  

Agradeço ao doutor Alessandro e ao doutor 

Ailton a presença. Deixo convocado o diretor 

Gusman para uma sessão para a qual será deliberada 

uma data, em virtude de o Senhor Deputado Sandro 

Locutor ainda não ter apresentado quais as atitudes 

que o diretor vem tomando que, em tese, seriam 

desvios de conduta. Mas, teríamos que ouvir o diretor 

para analisar e fazer um juízo de valor.  

Informo aos inspetores de 2006 e de 2009 

que a Fernanda esteve comigo na Procuradoria e 

cobramos mais uma vez. O doutor Alessandro nos 

deu a informação de que a Seger colocou um óbice 

em determinado ponto, contrariando o entendimento 

da Justiça e da Procuradoria. Foi devolvido ao 

procurador-geral, doutor Alexandre Alves, que já está 

analisando. Ele teve que fazer uma viagem, mas 

assim que chegar já dará uma resposta definitiva. Ele 

me disse: Gilsinho, pode ficar tranquilo que eu vou 

chegar e vou sanar essa situação.  

Essa é a posição que tenho que dar aos 

inspetores de 2006, que estão lá, Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos, com determinação judicial para 

serem nomeados e não foram nomeados. Conversei 

com o doutor Alessandro e cobrei dele. Ele me deu as 

informações; busquei lá.  

 Temos aqui, ainda, os investigadores de 

polícia de 1995, que já estão com determinação 

judicial. Em 1993 foi o concurso, 1995 foi quando 

todos passaram pela academia. Já houve a 

determinação para nomeação e a Seger está 

enrolando. Estive com o Zé Carlinhos, cobrei dele; 

com o governador, cobrei uma posição; com a 

doutora Deise e até o presente momento não foi 

realizado. 

 Essa relação que V. Ex.ª está lendo são dos 

supervisores de segurança. O doutor Alessandro se 

encontra aqui. Fizemos a cobrança, porque quanto ao 

supervisor de segurança tem um projeto já 

confeccionado só para vir para esta Casa para terem 

os mesmos direitos dos inspetores penitenciários, 

quer seja a designação temporária ou de efetivos, 

porque praticam as mesmas funções e o salário é a 

metade do dos inspetores.  

 São apenas cinquenta e poucos e precisamos 

cobrar. Conto com V. Ex.ª, Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos, para que encaminhem para cá. 

Isso já saiu da Secretaria da Justiça. 

 V. Ex.ª está acompanhando, doutor 

Alessandro? Qual setor? Foi para um setor, paralisou 

e não consegui ainda vê-lo deslocar para a PGE, onde 

estivemos para discutir esse assunto, supervisores. 

 

 O SR. ALESSANDRO FERREIRA DE 

SOUZA - Esse processo se encontra no gabinete, 
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mas darei uma olhada quando chegar lá. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES - PR) - Certo. Preciso que ele ande para 

cobrarmos do governo um encaminhamento do 

projeto para analisarmos nesta Casa. 

 O governo mandou uma mensagem da 

insalubridade para os médicos legistas para esta Casa. 

Há várias categorias que entendem que têm o mesmo 

direito. Hoje conversaremos com o Senhor Deputado 

Rodrigo Coelho, líder do governo, para que ele faça 

uma reunião, porque é justo que os médicos legistas 

recebam, mas todos os outros profissionais que estão 

em trabalho de insalubridade também têm que receber.  

 O Tadeu falou aqui que poderiam ser 

transformados em risco de vida. Já é outro problema. 

Entendeu, Tadeu? Temos que tratar do objeto 

encaminhado. É insalubridade? É insalubridade. 

Tentaremos conversar com os demais segmentos, com o 

Senhor Deputado Rodrigo Coelho. Hoje à tarde, às 15h, 

se vocês quiserem vir às representações, conversaremos, 

porque S. Ex.ª terá que retornar ao governo para ver 

como será realizado isso. Não podemos falar em nome 

do governo, quem pode é o líder ou o vice-líder, mas o 

vice-líder não estava presente. Só fui, como disse, 

cumprir agenda, que era do Senhor Deputado Sandro 

Locutor. 

 Quanto aos policiais militares de 1996, recebi 

uma mensagem do Cel. Wellington, prefeito de Iúna. 

Disse que já está praticamente pronto. Não tenho 

conhecimento dessa situação. Recebi a mensagem. 

Todos os dias cobro sobre as pautas pendentes. Vou 

tanto à Casa Civil, à Procuradoria. Não tenho 

conhecimento, mas se o prefeito Wellington deu 

essas informações a vocês, gostaria que pedissem a 

ele que viesse aqui para conversarmos e ver quem 

passou essa informação para amanhã não dizerem 

que o deputado não está se movimentando. Estou me 

movimentando, sim, mas dentro da minha capacidade, 

que é de cobrar. Tenho cobrado do governo do Estado, 

da Procuradoria, do Comandante Nylton. Segundo o 

Cel. Wellington, o Cel. Nylton disse que estava 

praticamente certo. Não tenho conhecimento dessa 

informação. Estou passando para vocês, para que não 

fique nada obscuro e depois ficarmos nas redes sociais 

tomando porrada de alguns colegas pretendentes da PM 

96, em relação a isso. Porque às vezes publicamos 

alguma coisa na rede social, relativa a um fato 

totalmente diferente, vai um gaiato lá, e me critica com 

relação à PM 96. Minha parte eu estou fazendo, e não 

vou deixar de fazer. Deixo isso bem claro para vocês.  

Vamos encerrar. Que Deus nos abençoe.   

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 12h31min. 
 

 

 

VIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO 

ORDINÁRIA, DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE 

SAÚDE E SANEAMENTO, REALIZADA EM 26 

DE SETEMBRO DE 2017. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES -  PMDB) - Bom dia a todos! 

Havendo número legal, invocando a proteção 

de Deus, declaro abertos os trabalhos desta Comissão 

de Saúde e Saneamento.  

Hoje, estamos recebendo a visita de Daniele 

Rocha Frasson Ludwig.  

Ela vem falar sobre a Afilpa e fenda palatina. Tem 

uma experiência em casa de um filho que também 

tem fenda palatina e lábio leporino e desenvolveu um 

equipamento, uma espécie de abraçadeira, de acordo 

com a necessidade que teve em casa.  

Antes de a Daniele começar a falar, gostaria 

de lembrar que hoje é Dia Nacional do Surdo, 

também uma luta muito grande nossa, com relação ao 

implante coclear. Estamos lutando há praticamente 

dez anos para que essas crianças em vez de serem 

operadas em Campinas, possam ser operadas aqui e 

terem implantado o chamado ouvido biônico.  

Assim como a própria fenda palatina e lábio 

leporino pode ser operada aqui, não há a necessidade 

de ir hoje para o Centrinho de Bauru, mesmo porque, 

temos profissionais gabaritados para isso e hoje 

Bauru não está mais aceitando pacientes de fora do 

Estado de São Paulo. 

Queremos dizer dessa luta importante desta 

mãe que, vendo a necessidade imperiosa do filho em 

casa, acabou desenvolvendo um equipamento que 

facilita um pouco a vida dessas crianças operadas.  

Registro a presença de nosso amigo Paulo 

Brayner. É um prazer muito grande você nesta 

Comissão.  

Concedo a palavra à senhora Daniele Rocha 

Frasson Ludwig.    

 

A SR.ª DANIELE ROCHA FRASSON 

LUDWIG - Obrigada! Bom dia! Meu nome é 

Daniele, sou mãe de João Vitor, mãe de Gustavo, que 

chamamos carinhosamente de Guguinha.  

Guguinha nasceu com fenda palatina e para 

mim foi uma surpresa muito grande porque não 

esperávamos. Já estava no final da gravidez para 

fazer o último ultrassom. Tive uma dificuldade 

grande à época. Tinha um plano de saúde e quando 

procurei atendimento pelo plano de saúde, foi-me 

negado o atendimento, falando que isso seria um 

atendimento estético e o plano de saúde não faria um 

atendimento estético. Fui buscar novas oportunidades 

de tratamento para meu filho.  

Trouxe uma pequena apresentação sobre 

fissura labiopalatina somente para as pessoas que não 

sabem o que é terem uma ideia.  
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Daniele, antes de você falar 

sobre isso, você falou sobre o ultrassom. Você não 
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fez o ultrassom morfológico com vinte, vinte e duas 

semanas? 
 

A SR.ª DANIELE ROCHA FRASSON 

LUDWIG - Fiz todos os ultrassons. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES -  PMDB) - O morfológico não 

apresentou a anomalia? 

 

A SR.ª DANIELE ROCHA FRASSON 

LUDWIG - Tenho uma dúvida. Não sei se ele viu e 

não me contou ou se não viu. O ultrassom que fiz é 

em preto e branco. Até trouxe uma foto. Não do meu 

ultrassom, mas para que consigamos ver a diferença 

entre um ultrassom preto e branco, porque foi há 

nove anos, e um ultrassom em 3D, que é 

completamente diferente, você consegue visualizar 

rapidamente.  

Em relação ao atendimento ser diagnosticado 

como atendimento estético, isso não procede, porque 

o problema que um fissurado tem pode levar a um 

problema de saúde relacionado à alimentação. Uma 

criança fissurada, no caso do meu filho, que possui 

uma fissura complexa que atinge desde a base do 

nariz, passando pelo lábio, céu da boca e indo até a 

garganta, onde fica o nariz e a boca ligados 

diretamente, a possibilidade de conseguir se 

alimentar e chegar a um peso ideal, que era 

necessário ir ao Centrinho, o centro de referência que 

fui indicada a procurar, deixava-me bem aflita porque 

como conseguiria que uma criança com essa 

necessidade conseguisse ganhar peso? Por conta 

disso fiquei perdida. 

Minha intenção hoje é dizer que nós, mães, 

necessitamos de apoio, de acolhimento. Tive apoio da 

minha família, óbvio, mas era necessário que tivesse 

um profissional que me direcionasse, que me 

encaminhasse sobre quais os procedimentos corretos 

que eu deveria tomar, e não tive esse atendimento 

aqui. Na época existia um grupo, porém quando meu 

filho nasceu esse grupo já estava em processo de 

fechamento.  

 Há mais ou menos sessenta dias conheci um 

projeto que o doutor Timóteo leva ao Hospital 

Meridional. Eu não conhecia, mesmo lutando tanto, 

mesmo correndo tanto. Não conhecia, e tive 

oportunidade de conhecer esse projeto e levar os 

exames do meu filho para lá na esperança de 

conseguir um tratamento à altura para que ele consiga 

falar e comer corretamente e para que esteticamente 

seus dentes estejam posicionados e ele consiga 

crescer e não sofrer nenhum tipo de bullying por aí 

porque sabemos que normalmente já sofremos tanto, 

imagine uma criança que apresenta algum tipo de 

diferença. 

 Com esse apoio que estou vendo surgir da 

Associação de Pais, que já está sendo chamada de 

Afilpa, acredito que as outras mães terão mais 

possibilidade de encontrar seu caminho com menos 

dor. Hoje no estado não temos um centro de 

referência para tratamento, mas tendo um centro de 

acolhimento onde essas mães possam ser 

direcionadas ao tratamento correto já ajudará 

bastante. 

 Trouxe essas fotos para mostrar a diferença 

entre o ultrassom preto e branco e o ultrassom 3D. 

No ultrassom preto e branco normalmente você não 

consegue identificar, a não ser porque o médico 

escreveu o corte do lábio. Já no ultrassom 3D você 

consegue identificar com mais facilidade. Por que 

ocorre essa fissura? A primeira coisa quando você 

recebe uma notícia dessas é: Por que isso aconteceu 

comigo? Hoje não existe uma especificação direta de 

por que isso ocorre. Sabemos que se tem alguém com 

fissura na sua família é possível que você tenha um 

filho fissurado. As gestantes que fazem uso de álcool, 

de cigarro e de medicamentos nos três primeiros 

meses da gravidez também expõem seus bebês a 

nascerem fissurados. Mas e no meu caso? Quando 

não me enquadro em nenhum tipo desse grupo? Não 

me enquadro nesse grupo. Fiquei durante muito 

tempo pensando no que teria acontecido e, depois de 

um tempo, em vez de ficar pensando nos motivos, 

depois de uma semana ou duas de luto descobri que 

seria melhor que eu corresse atrás de um tratamento, 

que eu corresse atrás de benefícios, de qualidade de 

vida para o meu filho. 

Quando os médicos me indicavam o 

Centrinho, o meu primeiro medo em relação ao 

Centrinho era o tempo. Quando liguei, há noves anos 

e falei com a assistente social, meu filho entraria 

numa fila, embora o protocolo seja que ele seria 

operando com três meses e cinco quilos, por causa 

dessa fila ele poderia correr o risco de ser operado 

entre oito e dez meses. É uma fila do Brasil inteiro e 

da América Latina. E eu não queria esperar por isso. 

Fui buscar outro tipo de atendimento, encontrei um 

cirurgião plástico em São Paulo, que faz cirurgia com 

outro tipo de protocolo, onde opera a criança nascida 

imediatamente; faz os exames e faz a operação. Então 

meu filho, o Guguinha, foi operado com dezoito 

horas de vida, sua primeira cirurgia. Só que esse 

momento que vivi com meu filho lá era outro 

momento da minha vida, onde tinha uma boa 

condição financeira, onde pude arcar com passagens, 

hospedagens e também arcar com essa decisão, 

porque quando você escolhe partir por outro caminho 

que não aquele que todo mundo escolhe, você 

também é julgado. O Guguinha fez quatro cirurgias 

dessa forma, particular. 

 Com as voltas que o mundo dá, hoje estou 

numa situação em que não estou empregada, e tive 

que recorrer ao Centrinho novamente. Entrando em 

contato com eles, explicando minha situação, o 

atendimento ao meu filho foi negado. Num primeiro 
momento, negado porque meu filho tinha feito quatro 

procedimentos que não tinham sido no Centrinho. E 

depois, fiquei sabendo mais detalhadamente, não só o 

Centrinho, mas como outros centros de assistência 

em referência crânio e face estão passando pela 

mesma dificuldade financeira. Então eles não estão 
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recebendo casos novos. Pensei: Não posso ficar 

parada, tenho que pensar em fazer alguma coisa. 

 Nesse slide temos fotos de vários tipos de 

fissuras. Eu converso com algumas pessoas e elas não 

conseguem entender o que é uma fissura. A fissura 

pode atingir somente o lábio, somente o palato duro, 

somente o palato mole ou ela pode atingir tudo, como 

é caso do meu filho, de um lado só.  

 Quando fiz a primeira cirurgia em São Paulo, 

ouvi de meus próprios parentes de que meu filho não 

tinha nada, porque ele estava fechadinho do lado de 

fora, a boquinha dele estava fechada, só que a fissura 

envolve muito mais tratamento, é um tratamento 

multidisciplinar, com bucomaxilo, cirurgião, fono, 

ortodontista, é uma grande quantidade de médicos 

especialistas na área de fissurado. É necessário que 

sejam pessoas que tenham já experiência nessa área. 

 O que é necessário fazer? Como disse; minha 

maior necessidade foi de um acolhimento, de um 

apoio, e a notícia de que você vai ter um filho com 

alguma anomalia leva-nos a recorrer à internet, e a 

internet não é boa para fazer pesquisa; ficamos 

apavorados com algumas situações que vemos lá, 

tanto que, as fissuras são geralmente acometidas de 

síndromes. Então alguns fissurados também 

apresentam algum tipo de síndrome. 

 O que pensei? Quando eu conheci o trabalho 

do doutor Timóteo, lá no Meridional, e conheci há 

pouco tempo; conheci um garotinho que iria passar 

por uma cirurgia - não é esse da foto - fiquei um 

pouco surpresa com a orientação; que a criança 

precisaria usar uma tala, onde o cotovelo da criança 

não dobrasse, a ponto de retirar os pontos da boca. 

Essa tala você pode comprar. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Só para ajudar, as mãos da 

criança ficam amarradas. Se soltar a mão, acaba por 

danificar a cirurgia. Então, você desenvolveu, vendo 

em casa a necessidade do seu filho, essa tala 

removível. 
 

A SR.ª DANIELE ROCHA FRASSON 

LUDWIG - Isso. O que eu fiz? Fui a um lugar que 

vende prótese, órtese e vi algumas talas. Elas são 

caras. Então, o que eu pensei? Analisei aquela tala. 

Qual é a função dela? Colocar no cotovelo da criança 

para impedir que o bracinho se dobre. Com o 

cotovelo imobilizado, a mão da criança não vem até a 

boca.  

Então, uma mãe que já tenha a dificuldade de 

conseguir todo o tratamento para o seu filho, como 

ela iria comprar essa tala? Em algumas situações, a 

criança fica amarrada mesmo para que a mão não vá 

até a boca. 

É um material simples, vou divulgar de uma 

forma bem simples para que o pessoal do interior e 

todas as mães possam fazer em casa mesmo. São dois 

pedaços de EVA do tamanho do braço da criança, e 

usei um papel durinho aqui - optei por usar papel 

panamá, mas pode ser papelão, pode ser qualquer 

outro tipo de material que seja resistente. Eu junto, 

passo cola e uso velcro. A partir do momento em que 

colocar na criança, não vai machucá-la, e ela vai 

conseguir balançar os bracinhos sem que venham até 

a boca.  

Essa foi uma ideia que tentei, estou fazendo e 

entregando no Hospital Meridional para que o doutor 

Timóteo entregue às crianças. E toda vez que nos 

encontramos, essa foto, por exemplo, foi numa 

reunião que tivemos com os representantes da 

associação de pais, Afilpa, sempre levo algumas, 

porque, se tiverem pais por lá, aproveito, já entrego e 

já mostro como se faz para que possam divulgar nas 

suas cidades. 

Uma coisa também que utilizei no meu filho 

e que não vi sendo utilizada por aqui e nem por outro 

órgão público é essa plaquinha. Essa plaquinha, que 

aparece ali do lado, é uma placa que auxilia, que 

tampa o céu da boca - a criança fissurada com o céu 

da boca aberto. E essa plaquinha é feita como se 

fosse a parte de cima da dentadura, o céu da boca da 

dentadura. É feito um molde e essa plaquinha é 

colocada na boca da criança.  

No caso do meu filho, ele utilizou isso 

durante um ano e meio. A partir de trinta dias até um 

ano e meio. Foi o tempo que consegui até que ele 

fizesse a cirurgia de palato.  

Qual a vantagem dessa plaquinha? A comida, 

o alimento não passa do céu da boca para o nariz e 

ele consegue se alimentar melhor.  

E esse é um novo equipamento que está 

sendo estudado pela equipe de pesquisa do Hospital 

Sírio-Libanês em conjunto com o Hospital Menino 

Jesus, de São Paulo, que é um modelador nasal 

simples, barato e que podemos implantar amanhã em 

qualquer hospital de Vitória. É feito com um fio 

ortodôntico, essa parte branquinha é fita veda-rosca, 

um elástico e ele é colado na testa da criança com 

micropore. 

Esse rapazinho aí, se você olhar a primeira 

fissura, na segunda, ele já está usando o aparelho. Na 

boquinha, é usada uma fita elástica para poder juntar 

a boquinha dele. E, na terceira foto, ele não tem a 

cirurgia ainda, e podemos reparar que o narizinho 

dele está numa posição melhor e que a sua boquinha 

não está tão aberta, porque os músculos foram 

contidos ali e eles não ficaram tão frouxos.  

Essa é uma pesquisa que estão fazendo em 

São Paulo, o custo desse aparelho é de 

aproximadamente dois reais. Na última foto, ele já 

está operado.  

Eu já entrei em contato com alguns 

profissionais da área de ortodontia para fazermos o 

aparelho, porém precisamos de um apoio para obter 

essa informação de São Paulo, do Sírio-Libanês, para 

utilizarmos da forma correta.  Porque fazer o 

aparelho é simples, mas precisamos saber utilizá-lo 

da forma correta.  

 O que é importante sabermos? Cada caso de 

fissura é único, cada criança é um indivíduo e cada 
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um merece tratamento especial para o seu tipo de 

necessidade. Não podemos achar que um tratou com 

três cirurgias e outro tratará também.  

 No Meridional, conheci um rapazinho 

chamado Iarley, um menino incrível, alegre, que  

lembra muito meu filho porque é incrível. 
 

  O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - O Iarley acabou ficando 

amigo. Ficou muito apegado comigo. Já tinha feito 

dezesseis cirurgias e fará a décima sétima cirurgia, a 

dacriocistorrinostomia, para refazer o canal lacrimal, 

que está obstruído. Agradecemos ao Oliveira, do 

Hospital Evangélico, que está providenciando essa 

cirurgia. 

  

 A SR.ª DANIELE ROCHA FRASSON 

LUDWIG - Quando conheci o Iarley, a primeira 

coisa que observei foi que nós, mães, temos um 

grande papel em relação aos nossos filhos. Antes, as 

crianças fissuradas ficavam mais retraídas, hoje não. 

O meu filho faz vídeo na internet, o Iarley faz vídeo 

na internet e tantas outras crianças que conheci são 

despachadas. Embora tenham dificuldades para falar, 

eles são felizes e isso depende muito da família.  

Qual o meu papel? Não são todas as mães 

que têm essa condição de correr, de gritar, de lutar, 

de pedir, de se expor, porque no meu caso, como não 

estou trabalhando no momento, fazemos rifas na 

internet, fazemos uma vaquinha online na campanha 

Todos por Guguinha, vendemos caneca. Eu consigo 

fazer isso. E as mães que não conseguem?   

Quando comecei esta luta, comecei lutando 

pelo meu filho, então a luta era Todos por Guguinha.  

Hoje, a luta é por todos os fissurados.  Preciso lutar 

por aquelas mães que não conseguem falar, que não 

conseguem ir atrás, que não conseguem, às vezes, o 

sustento para sua própria família. 

Imaginei que quando fizesse algo na internet, 

seria algo tão gigante, que conseguiria tanto que 

conseguiria dividir. Mas infelizmente não consegui 

nem para o meu. Então, é necessário que entendamos 

que as famílias necessitam de apoio psicológico e, 

por vezes, até financeiro.   

É necessário atendimento psicológico 

também às pessoas que estão diretamente ligadas a 

essas crianças. No caso do meu filho, me dediquei 

inteiramente a ele. Quando ainda tinha uma empresa, 

tinha condições de me manter e ter uma pessoa em 

meu lugar na empresa para tomar conta dela. Hoje 

não tenho mais a empresa, então, preciso me dedicar 

a ele e também me virar em relação ao financeiro. 

 Uma coisa importante que penso é que se 

tivéssemos uma saúde de qualidade não 

precisaríamos que cada um indicasse a sua 

necessidade. Vejo que, como mãe de fissurado, brigo 

pelo meu filho e por outras crianças fissuradas; as 

mães dos autistas brigam pela causa dos autistas; as 

mães que tem filho com câncer, brigam por causa 

disso. Se tivéssemos uma saúde única, não 

precisaríamos desse tipo de luta, teríamos uma saúde 

de qualidade onde todos receberiam apoio e, 

principalmente, o tratamento digno. Acredito que é 

isso.  

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) -  Daniele, tenho um  

panfleto do Centrinho  que carrego até na minha 

bolsa. 

 

A SR.ª DANIELE ROCHA FRASSON 

LUDWIG - Já vi. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Essa eu mostrei, né?  

Aquela foto da Daniele agachada botando o 

bracelete. Como se chama aquilo? 

  

A SR.ª DANIELE ROCHA FRASSON 

LUDWIG - Chamo de tala pós-cirúrgica.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Ela colocando aquela 

criança, foi quando estávamos presente, e vimos 

também o irmão daquele menino de colo ainda.  

Imaginem, principalmente as mães, como 

uma criança com um lábio daquele, com o palato 

daquele pode mamar, pode se alimentar.  Imaginem o 

sacrifício de uma mãe, seu desespero ao ver uma 

criança querendo se alimentar e até se asfixiando com 

o próprio leite. Olhem só!  

Em 2009, tínhamos a Profis. Solicitei naquela 

época a tribuna popular, em 07 de dezembro 2009, 

para doutor Carlos Alberto falar sobre isso, ele que é 

bucomaxilofacial. Ele é realmente um missionário 

nessa atividade. Temos que reconhecer seu trabalho. 

No dia 08 de fevereiro de 2010, solicitamos também 

a tribuna popular para ele falar novamente sobre a 

Profis. Naquele tempo era Profis. Deram um 

desfalque na Profis, roubaram até o carro no final. 

Sumiu o carro e as multas continuaram chegando.  

Fiquei muito animado, recentemente. Ano 

passado, conversando com o governador Paulo 

Hartung para reativar a Profis. S. Ex.ª se lembrou de 

que quando era prefeito de Vitória doou aquela casa 

para instalação da Profis. Infelizmente, carregaram 

tudo. E S. Ex.ª ficou realmente entusiasmado de 

voltarmos a essa discussão.  

Temos, na entrada do Ibes, em Vila Velha, 

um imóvel abandonado da Secretaria da Fazenda. Já 

conversamos com o César Colnago, vice-governador, 

que se mostrou muito interessado, e também com o 

próprio governador. Estamos tentando viabilizar 

aquele imóvel para fazer ali a sede da Afilpa, 

conforme discutimos com doutor Rafael, que é meu 

chefe de gabinete, com várias mães e com Timóteo, 

do Hospital Meridional.  

O estatuto da associação já está praticamente 

pronto, vamos conseguir o registro. Estamos só 

ultimando o congresso médico e jurídico, que começa 

amanhã, para depois registrarmos essa associação.  
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O que você mais reclama, que todos 

reclamam, é um lugar de acolhimento. Esse pessoal 

está perdido, não sabe para onde ir.  

Vimos, na penúltima reunião, um senhor de 

Governador Lindenberg, de oitenta e dois anos, que 

foi operado este ano. Ele vivia praticamente 

escondido dentro de casa por causa de bullying. 

Imaginem um senhor com oitenta e dois anos, com a 

cabeça feita, e uma criança sofrendo isso na escola e 

em todo lugar aonde vai. É um sofrimento!  

Continuamos com essa luta. Em 5 de 

setembro 2011, novamente, pedimos a tribuna 

popular. Em 2017, protocolizamos uma indicação ao 

governador do Estado para disponibilizar esse 

edifício de que falei, que fica na entrada do Ibes, para 

fazer a sede da Afilpa e também para a Associação 

dos Implantados Cocleares, que estamos nessa luta há 

muito tempo também. Não tem necessidade de a 

criança sair daqui para ser operada em Campinas, 

para fazer o implante que pode ser feito aqui.  

Tenho em mãos uma foto de como essa 

criança, essa menina, nasceu, e como ela ficou 

depois. Isso tudo pode ser feito aqui, sem sair daqui, 

sem a mãe deixar um filho para acompanhar outro até 

o Centrinho, desestruturando toda a dinâmica da 

família, todo o sistema da família. Só depende de 

força politica de deputados federais e senadores. 

 Estão negociando com o Temer e poderia até 

negociar com o Temer: Não vou deixar tirar você, 

não, mas você vai operar todas as crianças do 

Espírito Santo de implante coclear e de fenda 

palatina aqui do Espírito Santo. Seria uma 

negociação... 

 Quero mesmo que o Temer vá para a cadeia, 

a verdade é essa. Por essas crianças eu até faria um 

gesto de negociar um voto dessa forma; por ver o 

sofrimento e a luta de uma mãe. Vejam quantas estão 

no nosso estado com essa condição. Já lhe mostrei, 

Senhora Deputada Eliana Dadalto. 

 Por favor, Leila, leva ali para o Edson e para 

a Dani darem uma olhadinha em como que essa 

criança, essa menina, nasceu e em como está hoje. 

Por quê? Tudo isso pode ser feito aqui. Estamos 

nessa luta, na verdade, para fazer esse acolhimento.  

 Então, a você, à sua luta, ao seu 

desprendimento e invenção, praticamente fazendo 

isso para doar... Nós, da Comissão de Saúde, 

queremos um maior reconhecimento pelo seu 

trabalho e pela sua dedicação e, mais uma vez, dizer 

que a nossa comissão está à disposição para acolher 

você e outras mães. 

 Inicialmente, como temos uma mãe e uma 

avó aqui também, passaremos a palavra para ela fazer 

alguma consideração, se julgar necessário. 

 

 A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) -  

Bom dia a todos e todas. Cumprimento a Daniela, 

parabenizando-a pela explanação. Cumprimento 

também e parabenizo o Senhor Deputado Doutor 

Hércules, que tem sempre essa sensibilidade, sempre 

convidando, principalmente, mães que têm essa 

experiência. É muito importante isso. Cumprimento 

também o Senhor Deputado Almir Vieira. 

 Como o Senhor Deputado Doutor Hércules 

falou, sou mãe e avó. Tenho uma neta que tem 

também um probleminha que, é claro, não chega 

nem... 

O problema que você passou, assim como 

outras pessoas que vieram aqui com a experiência em 

Cri-Du-Chat, fizeram-nos chorar aqui. Vemos a luta 

dessas mães. 

 Parabéns! Acho que é por aí mesmo. Tem 

que lutar não só pelo seu filho, mas por todos. Isso é 

política. Você está fazendo parte da política, que é 

reivindicar. 

Senhor Deputado Doutor Hércules, a gente 

está aqui como representante dentro da política, mas 

acho que a política maior é quando há essa 

mobilização da própria sociedade civil, para lutar 

pelos seus direitos. 

 Parabéns, acho que não se cansa. Seja 

perseverante e não desista desse sonho. Um dia, com 

certeza, veremos uma saúde melhor em nosso país. 

Eu espero, a gente espera isso, não é, Senhor 

Deputado Doutor Hércules? 

 Obrigada pela explanação. Obrigada! 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Muito obrigada, Deputada. 

 Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Almir Vieira, vice-presidente. 

 

 O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) - Bom dia 

a todos! 

Cumprimento o nosso presidente Deputado 

Doutor Hércules e, mais uma vez, reitero a postura de 

S. Ex.ª, um parlamentar altamente comprometido 

com as questões da saúde no nosso estado. Não canso 

de falar isso. 

 Cumprimento a Senhora Deputada Eliana 

Dadalto e todos os presentes, servidores desta Casa e 

a senhora Daniele também, por sua luta. Sabemos da 

dificuldade, de tudo que a pessoa que tem esse 

problema faz, mas... 

A senhora falou uma coisa muito importante: 

Se o estado brasileiro fizesse a parte dele, as pessoas, 

muitas vezes,... A senhora, por exemplo, poderia ter 

um tempo para cuidar das suas finanças, como a 

senhora falou, da sua empresa, mas, muitas vezes, 

abdica de muitas coisas para dar atenção ao filho e a 

outras pessoas que passam por todos esses 

problemas.  

Tenho falado aqui direto que muitas vezes a 

questão da senhora é uma questão de gestão. Não é 

que não tenha dinheiro, Senhor Deputado Doutor 

Hércules, tem dinheiro, mas até o dinheiro sair e 

chegar aonde chega, é pulverizado pelo caminho; é 

desviado. Então, as pessoas que estão lá na ponta e 

que precisam desse atendimento, não conseguem 

porque, na maioria das vezes, o dinheiro é 
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pulverizado no caminho e, quando chega, não dá para 

atender as pessoas que necessitam. 

 A pessoa tem que sair daqui, por exemplo, e 

ir a São Paulo realizar os implantes cocleares, quando 

temos condições de fazê-lo no Estado do Espírito 

Santo. Seria muito interessante que isso fosse feito 

aqui. Olhe o que o Estado economizaria com isso. 

Falo do estado brasileiro, não do Estado do Espírito 

Santo. 

 O custo disso seria muito menor e poderia 

atender muito mais pessoas, com pequenas atitudes, 

com atitudes simples. Mais uma vez falo que a saúde 

é uma questão de gerenciamento, de gestão, como 

outras coisas mais. 

 Parabéns pela luta! Ai de nosso país se não 

fossem pessoas iguais à senhora e outras mais, que se 

doam para que as pessoas possam ter melhor 

qualidade de vida. Parabéns! 

 Muito obrigado, Senhor Deputado Doutor 

Hércules.  
 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Daniele, no dia 25 de abril, 

ainda este ano, recebemos aqui o doutor Carlos 

Alberto Timóteo; a doutora Thuany Servare de Lima, 

cirurgiã-dentista Bucomaxilofacial; e a doutora Lídia 

Almeida Lima de Castro, que você conheceu lá 

também, da antiga Profisa ainda. Era também um 

baluarte da Associação de Pais e Amigos de Pessoas 

com Fenda Palatina. 

 No dia 24, ainda de julho deste ano, 

participamos do Encontro de Especialistas de 

Pacientes do Centro de Especialização de Fissura 

Labiopalatina, no Hospital Meridional, com o 

objetivo de discutir sobre a criação da Associação 

dos Pais e Amigos de Pessoas Acometidas por 

Fissura Labiopalatina. 

 No dia 18 de agosto, protocolizamos também 

o Requerimento de Informação n.º 104/2017 ao 

secretário de Saúde do Estado, solicitando relatório 

sobre pacientes com fissura labiopalatal. Temos 

lutado nesse sentido.  

Infelizmente - o Senhor Deputado Almir 

Vieira acabou falando também -, é preciso saber que 

dinheiro tem, mas tem também muita corrupção. Para 

terem ideia, em quatorze anos foram desviados do 

SUS - sempre falo isso - 15,9 bilhões de reais. 

Dezesseis bilhões de reais é o orçamento do Estado 

para o ano inteiro, e isso foi desviado. 

 Ontem, felizmente, cheguei ao Teatro de Vila 

Velha... Estava aqui, na sessão da Assembleia em 

homenagem aos sessenta anos do Tribunal de Contas, 

quando o prefeito estava apresentando os médicos 

cubanos. É uma implicância que tenho também 

porque não há necessidade de médico cubano, temos 

médicos capazes aqui. É feita uma lavagem cerebral 

no médico cubano para vir para cá. Não podem 

construir família aqui, não podem trazer sua família 

para cá e, setenta por cento do que ganham aqui têm 

que mandar para Cuba, para manter o país. Não 

temos condições de arcar com nossas necessidades, 

vamos mandar dinheiro para Cuba? Isso é uma 

vergonha e não podemos admitir. 

 Em 2013, foram gastos com o Programa 

Mais Médicos 5,6 bilhões de reais. Desses 5,6 bilhões 

de reais, 3,6 bilhões foram para Cuba. Esse dinheiro 

poderia ficar aqui. 

 Falei com o prefeito Max Filho, e falo com 

qualquer outro prefeito, que não temos que mandar 

dinheiro para Cuba. Que venha médico de qualquer 

lugar do mundo, mas que o dinheiro esteja aqui. 

Outra coisa, temos muito médico brasileiro 

desempregado aqui. Ah, porque mora em um local... 

Paga um salário digno, dez mil reais, que morará lá. 

Mas não paga! 

   Um prefeito publicou um edital de 

concurso para pagar novecentos reais por mês ao 

médico. Isso é uma brincadeira. Não tem condição 

um negócio desses.  

O médico não quer ganhar mais do que ganha 

um promotor e nem mais do que ganha um juiz, ele 

quer ganhar um salário - o médico, o dentista, o 

assistente social e o enfermeiro - digno, que dê para o 

sustento da família, e nós lutamos por isso. 

 Daniele, você quer fazer mais alguma 

consideração? 
 

 A SR.ª DANIELE ROCHA FRASSON 

LUDWIG - Queria só explicar que quando nós, 

mães, partimos para uma campanha na internet, às 

vezes, até somos julgadas por isso, pois  falam que 

estamos expondo nosso filho e que queremos ganhar 

em cima da exposição da anomalia que o nosso filho 

é acometido. Óbvio que não queria que fosse assim. 

Óbvio que eu gostaria de poder continuar como era 

antes, quando eu tinha condições financeiras de fazer 

o tratamento dele e não depender de ninguém. Só 

que, hoje, necessito disso porque não tenho mais a 

empresa que eu tinha e não trabalho devido ao tempo 

que tenho que dedicar ao meu filho. Assim como eu, 

outras mães também usam desse artifício da internet, 

porque é na internet que conseguimos fazer rifa e é 

na internet que fazemos vaquinha. 

Uma das coisas também que me deixou um 

pouco mais aliviada ao conhecer essas mães da 

associação de pais foi saber que essa luta e essa 

dificuldade não era só minha. Essa luta e dificuldade 

são de todos os parentes, de todos os responsáveis 

pelas crianças fissuradas. Não é só das crianças 

fissuradas, mas aqui estou defendendo isso porque 

meu filho é fissurado. Quando recorremos à internet, 

não é para expor, não é para ganhar notoriedade. Não 

estou aqui porque quero ser conhecida. Estou aqui 

porque quero lutar pelas crianças fissuradas.  

O tratamento do meu filho, como já ouvi de 

muitos médicos, é muito complexo. Os exames do 

meu filho estão nas mãos do doutor Timóteo, que 

está avaliando, há aproximadamente um mês. Ele 

quer ajudar o meu filho, ele quer fazer algo por ele, 

mas não é algo simples, como muitas pessoas 

pensam. Por isso que eu disse que cada um é um 
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indivíduo, e precisamos analisar cada um com sua 

necessidade.  
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - O Rafael lembrou que, no 

dia 6 de dezembro, quinta-feira, teremos outra 

reunião. Convido também logo o Senhor Deputado 

Almir Vieira e a Senhora Deputada Eliana Dadalto, 

se puderem comparecer, no auditório do Hospital 

Meridional, dia 6 de dezembro, quinta-feira, na 

instalação oficial da Afilpa, que é a associação.  

Mais alguma coisa? (Pausa)  

Queremos te agradecer e você pode continuar 

assistindo à reunião da Comissão. 

 Convido o senhor secretário a proceder à 

leitura da ata da vigésima quinta reunião ordinária, 

realizada em 19 de setembro de 2017. (Pausa)  

 

(O senhor secretário procede à 

leitura da ata) 
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Pergunto à Senhora 

Deputada Eliana Dadalto se tem alguma emenda a 

propor à ata.   

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - 

Aprovo como lida.  

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Aprovada a ata como lida.  

Solicito ao senhor secretário que proceda à 

leitura do Expediente.  

 

O SR. SECRETÁRIO lê:  

 

EXPEDIENTE:  

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 

Cópia da correspondência do 

Superintendente do Hospital Evangélico, 

encaminhada para o Senhor Deputado 

Deputado Theodorico Ferraço, solicitando 

providências com relação aos pacientes que 

estão na fila de cirurgia cardíaca. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Ciente. 

Já encaminhamos ao Ministério Público, ao 

Conselho Estadual de Saúde, ao secretário de Saúde; 

enfim, a todas as autoridades.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. SECRETÁRIO lê:  

 

Ofício n.º 429/2017, do diretor geral da 

Unale, senhor Germano Stevens, 

agradecendo o convite para participar do 5.º 

Congresso Médico e Jurídico e comunicando 

que a excelentíssima senhora deputada 

Goretti Reis, da Assembleia Legislativa do 

Estado de Sergipe, participará como 

representante da Unale.  

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Ciente.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. SECRETÁRIO lê:  

 

Ofício n.º 2264/2017, que gerou o processo 

Administrativo 172669/2017, da senhora 

procuradora-geral de Justiça, doutora Elda 

Márcia Moraes Spedo, encaminhando o 

ofício n.º 849/2017, oriundo da Promotoria 

de Justiça Civil de Linhares, requisitando no 

prazo de quinze dias que encaminhe cópia de 

eventuais documentos que embasem as 

denúncias do Senhor Deputado Hudson Leal, 

consignada na ata da décima primeira reunião 

ordinária da 2.ª sessão legislativa ordinária da 

18.ª legislatura. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Ciente.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. SECRETÁRIO lê:  

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  
 

Projeto de Lei n.º 123/2017 

Autora: Deputada Luzia Toledo.  

Ementa: Proíbe, nos limites do território do 

estado, a fabricação e a comercialização de 

bebidas e alimentos que contiverem mais de 

vinte e nove microgramas do corante 

caramelo IV (4metil-imidazol), em cada 

trezentos e cinquenta e cinco mililitros e dá 

outras providências.  

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 

  

Projeto de Lei n.º 169/2017 - Análise de 

Mérito  
Autor: Deputado Rodrigo Coelho  

Relatora: Deputada Eliana Dadalto  

 

Projeto de Lei n.º 59/2017 - Análise de 

Mérito  
Autora: Deputada Eliana Dadalto  

Relator: Deputado Almir Vieira 

 

Projeto de Lei n.º 154/2016 - Análise de 

Mérito  
Autor: Deputado Sérgio Majeski  

Relator: Deputado Almir Vieira  
 

Projeto de Lei nº 279/2016 - Análise de 

Mérito  
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Autor: Deputado Doutor Hércules  

Relatora: Eliana Dadalto  
 

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.  

Senhora Deputada Eliana Dadalto, temos que 

deliberar a visita do senhor Anselmo Frizera Neto, 

professor do Departamento de Engenharia Elétrica da 

Universidade Federal do Espírito Santo, no dia 07 de 

novembro, terça-feira, às 9h, neste plenário, que fará 

uma explanação sobre o tema: Sensores e Sistemas 

Robóticos Modernos Aplicados na Reabilitação e 

Assistência. Também sobre o seu projeto que lhe 

rendeu o prêmio de incentivo à pesquisa Latin 

American Research Awards. 

Esse pesquisador desenvolveu um boneco 

sobre autismo e foi publicado no jornal. Temos que 

deliberar a visita dele a esta Comissão.  

Como vota a Senhora Deputada Eliana 

Dadalto? 

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - Pela 

aprovação.  

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Obrigado.  

Deliberar, ainda, sobre o cancelamento da 

reunião ordinária desta Comissão do dia 31 de 

outubro, em razão da realização do evento Conselho 

Presente, que será promovido pelo Conselho Estadual 

de Saúde no mesmo dia e horário.  

Senhora Deputada Eliana Dadalto, recebemos 

visita da presidente do Conselho Estadual de Saúde, 

que está organizando um evento no dia 31 de 

outubro. Faremos a reunião, então, se V. Ex.ª 

aprovar, não da Comissão de Saúde, mas do 

Conselho, e nós estaremos presentes. Se V. Ex.ª 

puder comparecer, de manhã  será no auditório 

Dirceu Cardoso e à tarde no auditório Augusto 

Ruschi, ao nosso lado. 

 Como V. Ex.ª vota? 

 

 A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - Pela 

aprovação. 

  

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Acompanho. 

 A comissão já recebeu a senhora Daniele. 

Muito obrigado, mais uma vez, pela sua luta. 

 Comunico, mais uma vez, sobre o V 

Congresso Brasileiro de Judicialização da Saúde, que 

começará amanhã, quarta-feira. Também lembro a 

todos que a abertura do congresso será pública. 

Todos poderão participar dessa abertura tão 

importante, no Centro de Convenções de Vitória, a 

partir das 19h30, amanhã, dia 27 de setembro, para 

discutir algumas questões da Saúde. 

 Lembro que teremos a presença do 

desembargador federal, doutor João Pedro Gebran 

Neto, e também do doutor Remegildo Gava Milanez, 

o presidente no estado, e do conselheiro do Conselho 

Nacional da Justiça, Arnaldo Hossepian Junior. A 

doutora Clenir Avanza é coordenadora executiva e eu 

o coordenador institucional. Faremos a abertura 

amanhã, às 19h30. Convido todos.  

 O jornal A Gazeta de hoje publica uma 

matéria do competente jornalista Leonel Ximenes, na 

coluna Victor Hugo: Sesa recebe 98 ações judiciais 

em um único dia. 

 Por que isso? Noventa e oito ações em um 

dia só. E aumentará porque foi noticiado anteontem 

também que cinquenta mil pessoas estão deixando os 

planos de saúde e indo para a rede pública. 

Exatamente temos que discutir isso, porque o cidadão 

tem o direito. Sabemos disso. O juiz tem que dar a 

sua decisão, ele não deixará a pessoa morrer. Mas 

não existe entrosamento entre a Justiça e a Saúde. 

Essa é a nossa busca, a finalidade desse congresso. 

 Os NATs não funcionam no país. NAT é o 

Núcleo de Atenção Técnica, uma câmara junto com o 

desembargador e os órgãos oficiais da Saúde, como 

CRM. O Conselho Regional de Farmácia, na hora de 

decidir sobre um medicamento, este não figura na 

lista Rename, não é aprovado pela Anvisa, então, 

muitas vezes, se dá uma ordem judicial que, muitas 

vezes, realmente não terá um efeito prático. 

 A Sesa recebeu recentemente noventa e oito 

ações judiciais em um único dia, o que reforça uma 

tendência que começou em 2011. Daquele ano até 

2016, houve um crescimento de trezentos e quarenta 

e sete por cento das ações judiciais.  

 Então, de 2011 a 2016, Senhora Deputada 

Eliana Dadalto, houve um crescimento de trezentos e 

quarenta e sete por cento no número de ações 

referentes à compra de medicamentos e internações, 

diante de um crescimento populacional, a população 

cresceu doze por cento nesse período, mas as ações 

trezentos e quarenta e sete por cento.  

 O jornalista diz ainda que nesse mesmo 

período, a oferta desses serviços cresceu. Consultas 

especializadas aumentaram 54,1 %, exames 30,4% e 

os medicamentos distribuídos 198,4%. Então, isso é 

uma marcha que não sabemos aonde chegará. 

 Em 2016, os dez mil novecentos e sessenta e 

nove processos judiciais fizeram o Estado gastar mais 

de 80,9 milhões de reais. Em 2017, até setembro - este 

mês, portanto - foram sete mil trezentas e trinta 

demandas com gastos de 58,8 milhões de reais. A 

judicialização da saúde será discutida pelo secretário 

de Saúde no Congresso, conforme já mostrei em 

nosso convite, a partir de amanhã, às 19h30min, no 

Centro de Convenções de Vitória.  

 A Comissão também receberá, no dia 03 de 

outubro, às 9h, neste mesmo plenário, a visita da 

senhora Ismênia Novaes Barbosa, coordenadora-geral 

do Projeto Agente de Prevenção; e do senhor Marco 

http://blogs.gazetaonline.com.br/victorhugo/2766/sesa-recebe-98-acoes-judiciais-em-um-unico-dia/
http://blogs.gazetaonline.com.br/victorhugo/2766/sesa-recebe-98-acoes-judiciais-em-um-unico-dia/


Vitória-ES, terça-feira, 10 de outubro de 2017 Diário do Poder Legislativo - 89 

Aurélio de Moraes, coordenador de Campo, ambos 

da Associação Capixaba de Redução de Danos-

Acard, que farão uma explanação sobre o projeto 

Agente de Prevenção em Redução de Danos, sobre 

Aids, hepatites virais, pessoas em situação de rua, 

adolescentes, usuários de drogas, profissionais do 

sexo e público LGBT. 

 Quero só fazer um registro. Esse juiz maluco, 

que deu uma decisão para a cura gay, isso é um 

absurdo porque cada um escolhe o seu caminho, e 

não é Justiça ou juiz que vai curar nada. Tem que se 

conversar realmente com a família. Estamos com um 

deputado presente, o Senhor Deputado Esmael de 

Almeida, que defende muito a família. É essa a 

conversa que tem de ser feita. Não é, Senhor 

Deputado Esmael de Almeida? Não obrigar a pessoa 

que pode decidir sobre o seu livre arbítrio.  

 Quero lembrar também, Senhor Deputado 

Esmael de Almeida, que receberemos hoje no Grande 

Expediente a visita do presidente da Acacci, que 

falará sobre câncer infantojuvenil. Mostrar o trabalho 

importante da Associação Capixaba quanto ao câncer 

infantil. Quem não conhece a Acacci, deve conhecer. 

Uma criança com câncer desestrutura não só os de 

casa, mas a família e a vizinhança. Hoje ele vem falar 

sobre isso, a partir das 17h, da tribuna da nossa 

Assembleia.  

Obrigado mais uma vez, Daniele, por sua luta 

e sua missão. A Comissão de Saúde se coloca à 

disposição.  

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. 

 

 

 

QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA, DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE 

PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E AOS 

ANIMAIS, REALIZADA EM 18 DE 

SETEMBRO DE 2017. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO - PEN) - Boa tarde a todos 

que nos assistem pela TV Assembleia. 

 Havendo número legal, invocando a 

proteção de Deus declaro abertos os trabalhos desta 

Comissão.  

Convido o senhor secretário a proceder à 

leitura da ata da quarta reunião ordinária, realizada 

em 10 de julho de 2017. (Pausa)  
 

 (O senhor secretário procede à 

leitura da ata)  
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO - PEN) - Colocaremos a ata 

em votação quando chegar mais um membro desta 

comissão. 

Solicito ao senhor secretário que proceda à 

leitura do Expediente.  

 

O SR. SECRETÁRIO lê:  

 

EXPEDIENTE:  

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  

 

Requerimento n.º 85/2017, do Ex.
mo

 Senhor 

Deputado Sergio Majeski, solicitando realizar 

Ato de Fiscalização e Controle sobre o 

Decreto 4041-R, de 07 de dezembro de 2016, 

do Ex.
mo

 senhor governador Paulo Hartung, 

que gerou impactos diretos nos 

procedimentos de licenciamento ambiental de 

barragens do Idaf/ES. 

  

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO - PEN) - Ciente. À 

Procuradoria-Geral deste Poder para análise e 

emissão de técnico jurídico para a finalidade de 

subsidiar a comissão nos procedimentos a serem 

adotados face a alegação do Senhor Deputado Sergio 

Majeski, constante no requerimento.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

Ofício do Senhor Deputado Doutor Hércules, 

comunicando sua renúncia ao cargo de 

membro suplente desta comissão.  

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO - PEN) - Ciente. À secretaria 

desta comissão para as providências cabíveis.  

Continua a leitura do Expediente.  
 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  
 

PROJETO DE LEI N.º 290/2016.  

Autor: Deputado Doutor Hércules.  

Ementa: Dispõe sobre a obrigação dos 

petshops, clínicas veterinárias e hospitais 

veterinários de informar à Delegacia de 

Polícia Civil ou especializada quando 

constatarem indícios de maus-tratos nos 

animais por eles atendidos, e dá outras 

providências. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO - PEN) - Designo o Senhor 

Deputado José Esmeraldo para relatar. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

  PROJETO DE LEI N.º 352/2016.  
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Autor: Deputado Marcos Bruno.  

Ementa: Institui a Semana de 

Conscientização à Proteção de Nascentes e 

Mananciais no Território do Espírito Santo.  
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO - PEN) - Designo o Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes para relatar a matéria. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

PROJETO DE LEI N.º 226/2017.  

Autor: Deputado Nunes. 

Ementa: Institui o Dia Estadual da 

Biodiversidade.  

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO - PEN) - Designo o Senhor 

Deputado Sandro Locutor para relatar a matéria. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

PROJETO DE LEI N.º 148/2017.  

Autor: Deputado Esmael de Almeida.  

Ementa: Inclui no Calendário Oficial de 

Eventos do Estado a Semana Estadual do Meio 

Ambiente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO - PEN) - Designo o Senhor 

Deputado José Esmeraldo para relatar. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS:  

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 10/2017.  

Autor: Mesa Diretora. 

Ementa: Altera o inciso IV, do artigo 2.º, e o 

artigo 3.º, da Resolução n.º 2.885, de 21 de 

dezembro de 2010 - Institui a Semana de 

Proteção ao Rio Doce a ser realizada, 

anualmente, pela Assembleia Legislativa do 

estado do Espírito Santo - Ales.  

Relator: Deputado José Esmeraldo.  

Prazo do Relator: 10/07/2017.  

Prazo da Comissão: 24/07/2017.  

 

PROJETO DE LEI N.º 106/2017.  

Autora: Deputada Janete de Sá.  

Ementa: Institui a Semana Estadual de 

Conscientização sobre os Cuidados e a Guarda 

Responsável dos A nimais Domésticos no estado 

do Espírito Santo. 

Relator: Deputado Sandro Locutor.  

Prazo do Relator: 10/07/2017. 

Prazo da Comissão: 24/07/2017. 

PROJETO DE LEI Nº 107/2017.  
Autora: Deputada Janete de Sá.  

Ementa: Institui o Dia Estadual da defesa 

Animal no estado do Espírito Santo.  

Relator: Deputado Sandro Locutor.  

Prazo do Relator: 24/07/2017.  

Prazo da Comissão: 07/08/2017. 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS:  

Não houve no período.  

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA:  

Não houve no período.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO - PEN) - Estamos aguardando 

mais um membro da comissão para deliberar.  

Agradeço ao Sérgio a presença. Ele que é 

representante da Cesan, que fará a explanação sobre o 

tratamento de esgoto e ações realizadas pela empresa 

em prol do meio ambiente.  

Concedo a palavra ao nosso querido Sérgio 

Rabello, que relatará sobre esse tema.  
 

O SR. SÉRGIO RABELLO - Boa tarde! 

Deputado Rafael, presidente desta comissão; 

Deputado José Esmeraldo; demais representantes, 

Daniel Caulyt, gerente responsável pelo tratamento 

de esgoto na área metropolitana; Elza, gerente de 

controle da qualidade do meio ambiente; e Etelvina, 

gerente comercial da Cesan.  

Primeiramente, gostaria de justificar a 

ausência do presidente, que foi chamado para uma 

reunião de governo. Agora, inclusive, está na reunião, 

e nos pediu para que fizéssemos a explanação.  

Contextualizaremos essa questão do esgoto 

na Cesan, a evolução, os principais investimentos que  

 

estão sendo feitos, a questão do município de Vitória, 

que nos foi solicitado, e a questão da balneabilidade.  

Só para contextualizar, as empresas de 

saneamento - a Cesan acabou de fazer cinquenta anos 

- no Brasil, foi mais ou menos assim também. Elas 

começaram na década de 60, com a criação do Plano 

Nacional de Saneamento, o Planasa, cujo objetivo era 

universalizar a água. Cumpriram esse papel e o 

esgoto foi deixado em segundo plano, achando que o 

meio ambiente tomaria conta. Não é uma realidade só 

do estado do Espírito Santo, mas de todo o Brasil. 

 As prefeituras adotaram fossas individuais, 

ou sistemas pequenos, e, na década de 90, 

começaram a surgir os pequenos sistemas de 

tratamento do BNH. Construíam-se os sistemas 

habitacionais junto com aquelas lagoas de 

estabilização. Principalmente em Serra, percebemos 

muito esses sistemas de lagoa de tratamento, frutos 

do BNH. 

 Somente na década de 90 foi construída a 

primeira grande estação de tratamento, que foi a de 

Camburi. Vieram também os programas de 

despoluição, na época o Prodespol e Prodesan, com 
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dinheiro do Banco Mundial, que não foi um caso de 

sucesso na época, mas serviu muito para elevar a 

cobertura hoje existente.  

O governador Paulo Hartung concluiu essas 

obras em 2003. As grandes estações de tratamento 

que hoje existem em nossos municípios, em 

Mulembá, Vitória; Araçás, em Vila Velha; 

Bandeirantes, em Cariacica; Domingos Martins; em 

Guarapari; Aeroporto e agora no Centro, fizeram com 

que a cobertura se elevasse de vinte para sessenta por 

cento. Sabemos que ainda estamos na metade do 

caminho, ainda falta muito para ser feito, e 

mostraremos que precisa de muito recurso para isso. 

 Atualmente, estamos com vários projetos, 

com as PPPs, Parcerias Público-Privadas e o 

programa das Águas e da Paisagem, também 

financiado pelo Banco Mundial, na região do 

Caparaó. 

 Este gráfico mostra desde a criação da Cesan, 

em que tínhamos um por cento de esgoto, e, em 2000, 

vinte por cento. Conseguimos chegar à cobertura, 

hoje, de sessenta por cento. Lembrando que a média 

nacional é em torno de trinta e sete, estamos com o 

dobro da média nacional. Não é algo a se comemorar, 

mas estamos com perspectiva de avançar e 

mostraremos que somos o estado que mais avança no 

esgotamento sanitário.  

Esse slide mostra a cobertura de alguns 

municípios. Em 2002, quando o governador Paulo 

Hartung assumiu o governo, Cariacica saiu de seis 

para quarenta e cinco por cento, hoje; Guarapari saiu 

de doze para sessenta e cinco por cento; Serra, de 

trinta e três para setenta e seis; Viana de vinte e sete 

para cinquenta por cento de cobertura de esgoto; Vila 

Velha, um dos que mais evoluíram, saiu apenas de 

dois por cento para cinquenta e oito por cento e, com 

a PPP, universalizaremos em dez anos. 

 Vitória saiu de trinta e três para quase 

noventa por cento, oitenta e nove por cento. A região 

metropolitana, como um todo, saiu de vinte, para 

sessenta e sete; o interior, de dezesseis, para trinta e 

quatro e a Cesan, como um todo, como já foi falado, 

de vinte para sessenta por cento. 

 Isso mostra o volume de esgoto tratado. 

Tratávamos dezessete milhões de metros cúbicos por 

ano e, atualmente, são tratados cinquenta e cinco 

milhões de metros cúbicos por ano. Isso é carga 

poluente que se deixou de lançar no meio ambiente. 

É esgoto tratado com qualidade e eficiência 

comprovada pelos órgãos de controle, pela Agência 

Reguladora que nos fiscaliza. Tudo disponível no site 

da Cesan, as legislações, cumprimos tudo isso no 

tratamento do esgoto. 

 É um gasto muito alto e o Governo do Estado 

e a Cesan têm investido. De 2003 a 2006 foram 

investidos mais de 2,5 bilhões na universalização da 

água e na elevação da cobertura e tratamento de 

esgoto.  

Desse recurso, observa-se que apenas setenta 

milhões foram do governo federal. A maioria dos 

recursos é do Governo do Estado, via Banco Mundial 

ou aporte, porque todo o lucro da Cesan é reinvestido 

em obras de saneamento. O Governo do Estado não 

tira um centavo da Cesan, tudo é investido em 

saneamento. E, da nossa tarifa, cerca de um milhão e 

cem. 

 Está previsto, de 2017 até 2021, mais 1,7 

bilhão. Desses, quase seiscentos milhões do Governo 

do Estado e um e cem da Cesan, por meio de 

empréstimos ou de recursos próprios. 

 Este gráfico é interessante, apesar de estar 

desatualizado, porque o Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento tem uma defasagem, 

é de 2014. A consultoria GO Associados é uma 

consultoria paulista e demonstrou que a Cesan é a 

empresa que mais investe por domicílio. 

 É obvio que São Paulo tem muito recurso e 

investe mais em valor, mas se pegarmos o 

investimento em saneamento e dividirmos por 

residências, a Cesan fica em primeiro lugar. São 

cerca de trezentos e onze reais por domicílio 

investidos em esgotamento sanitário. Em segundo 

lugar, fica Brasília e, em terceiro lugar, São Paulo. 

Isso é para se comemorar. Onde no Brasil, 

em uma crise dessas, vemos investimento em 

qualidade de vida e em saúde da população? Esse 

gráfico mostra que a Cesan está em primeiro lugar 

em investimentos.  

 Quanto custa para universalizar o esgoto na 

Cesan? Na área da Cesan, custa quase três bilhões. 

Em todo o estado, em torno de quatro bilhões. Quer 

dizer, se investimos quase um bilhão em esgoto em 

dez anos, para investir mais três, precisamos de mais 

trinta anos. A sociedade não espera isso, e por isso 

estamos fazendo essas parcerias público-privadas 

para acelerar esse investimento. 

 Quais são os principais projetos? Nós 

apresentaremos. Este mapa é onde a Cesan atua e 

onde está branco não é Cesan, são os SAAEs 

municipais autônomos, e onde tem a bolinha 

vermelha é onde a Cesan está fazendo obra hoje em 

dia. Todos que têm a bolinha vermelha são obras em 

andamento. É mais de um bilhão de reais em obras de 

esgotamento sanitário. Veja que na região 

metropolitana está bem concentrado, na região do 

Caparaó, com o programa das Águas e da Paisagem, 

e também no Norte e Noroeste capixaba. 

 A PPP de Serra já é uma realidade, o contrato 

foi assinado em janeiro de 2015. A meta é 

universalizar em dez anos, chegar à cobertura de 

noventa e cinco por cento, implantar duzentos e 

quarenta e seis quilômetros de rede e ter o 

investimento de mais de quatrocentos milhões de 

reais. Já alcançamos um resultado de cinquenta e três 

para sessenta e cinco em apenas um ano de existência 

da PPP, ou seja, já elevou. Já foram feitas mais de 

vinte mil novas ligações de esgoto em Serra. 

 Em Vila Velha, o contrato também foi 

assinado em janeiro de 2017 e eles já começaram a 

operar em julho. Em julho, a empresa já está 
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operando. A meta também é de dez anos, com 

noventa e cinco por cento de cobertura. São mais de 

seiscentos e quarenta e três quilômetros de rede. A 

PPP fará quatrocentos e doze e a Cesan mais 

duzentos e trinta e um, com as obras do Banco 

Mundial, e são mais de vinte milhões de esgoto 

tratado que esse projeto pretende alcançar, e com 

custo de quinhentos e oitenta e oito. 

 Em Cariacica, ainda estamos finalizando os 

estudos para também implantar a PPP de Cariacica, e 

deve finalizar até o final deste ano. 

 Temos alguns sistemas também de água, 

como a barragem do Jucu de acumulação, uma obra 

também importantíssima para reservar água na 

questão da escassez hídrica em nosso estado, que teve 

a maior seca que vivemos nos últimos oitenta anos. 

Essa obra custa cento e oito milhões e já está em fase 

de desapropriação das áreas e estudo de 

licenciamento ambiental. A previsão é que 

terminemos isso em outubro e que o início das obras 

seja no segundo semestre de 2018. 

 O sistema Reis Magos, também para a 

questão da crise hídrica, já está pronto, está cem por 

cento concluído. Já está em operação assistida e tem 

a inauguração prevista para este mês. É uma estação 

de quinhentos litros por segundo que trará água para 

toda região continental de Serra e de Vitória. É um 

reservatório de água e terá mais de quatorze 

quilômetros de adutora de água tratada. 

 Ampliação da ETA de Carapina, responsável 

pelo abastecimento de Serra, Fundão e Vitória. Essa é 

uma das maiores estações da Cesan. Ela será 

duplicada e a capacidade de mil e oitocentos irá para 

dois mil e quatrocentos litros por segundo. A 

licitação será neste segundo semestre e já temos o 

recurso que foi assinado com a Caixa Econômica. A 

obra está estimada em torno de oitenta e um milhões, 

beneficiando quase trinta e quatro por cento da 

população da região metropolitana.  

 O programa das Águas e da Paisagem está no 

interior e também na Grande Vitória. Já começaram 

as obras do primeiro lote, que é Dores, Ibatiba, Iúna e 

Irupi. O segundo lote é Marechal Floriano, Divino de 

São Lourenço, Conceição do Castelo, Santa Maria de 

Jetibá e Santa Leopoldina, que está previsto também 

para o final deste ano. E as grandes obras de 

implantação da região metropolitana, em Vila Velha, 

são quase trezentos e trinta milhões e, em Cariacica, 

cento e oitenta milhões com recursos do Banco 

Mundial e contrapartida da Cesan. 

 Outro projeto importante é o PMI de reúso, a 

estação de Camburi. Já foi lançada essa proposta de 

manifestação de interesse para que todo o esgoto 

tratado de Camburi e, possivelmente, de Mulembá, 

possa ser transformado em água para fins industriais, 
para a Arcelor e Vale, com cerca de quinhentos litros 

por segundo. Isso ajuda também na questão ambiental 

e na questão da escassez hídrica. 

 Com estas obras todas, qual é a projeção de 

esgoto até 2021? Sairemos de sessenta para oitenta 

por cento. Perceba que mesmo com todo 

investimento, mesmo com todo esforço, ainda não 

conseguiremos a universalização em 2021, ela está 

prevista para 2030. É algo muito oneroso, muito 

custoso e, também, uma obra de esgoto demora, 

geralmente, de três a quatro anos para se construir. 

Causa transtorno no trânsito, são obras de grande 

profundidade, que causam esse impacto. Mas, 

gradativamente, estamos evoluindo e chegando a essa 

meta de oitenta por cento até o final do ano e na 

região metropolitana chegaremos à casa de oitenta e 

seis por cento. 

 O que são ligações factíveis? São ligações 

disponíveis, que a população pode se conectar a rede 

da Cesan. Temos cerca de treze mil ligações na Serra; 

nove mil em Vitória; quase oito mil em Cariacica; 

duas mil em Viana; nove mil em Vila Velha; e quatro 

mil em Guarapari, totalizando quarenta e cinco mil e 

seiscentos na Região Metropolitana, que já poderiam 

ter seu esgoto tratado. No interior, cerca de treze mil 

e quinhentos. 

 Vitória, especificamente, que foi o assunto 

que o presidente Senhor Deputado Doutor Rafael 

Favatto solicitou, é composta de três sistemas: 

sistema Camburi, que é em torno de trinta e cinco por 

cento de toda parte continental da capital; na parte da 

Ilha temos o sistema Mulembá e a ETE Grande 

Vitória, que foi construída em parceria pela 

Prefeitura de Vitória e foi entregue para a Cesan 

operar. Hoje, Vitória conta com a cobertura de quase 

noventa por cento e um atendimentos de setenta e 

cinco, mais ou menos 1,5 bilhões de esgoto tratado 

por mês. 

 Nesse período de 2003 a 2016, foram quase 

quinhentos milhões de investimentos em Vitória, 

sendo cento e cinquenta milhões em água e trezentos 

e cinquenta milhões em esgoto. Vitória já está 

universalizada? Já está com capacidade de tratar cem 

por cento do esgoto. Não precisa construir mais 

nenhuma estação de esgoto, nenhuma elevatória, só 

precisa interligar pequenos pontos - uma casa nova 

que aparece, uma rua nova, um bairro novo - e a 

questão dos morros, Projeto Terra, que é interligar os 

morros ao sistema de Vitória. Com isso, 

alcançaremos os cem por cento de Vitória. 

 Sobre a questão da balneabilidade, apesar de 

ser de 2015, este gráfico mostra que no ano 2000, 

antes da implantação dos sistemas de esgotamento 

sanitário na capital, todos esses pontos tinham 

problema de balneabilidade. Esses pontos passaram a 

ter uma redução significativa: oitenta e dois por cento 

apresentaram melhora significativa na despoluição. 

Todos aqueles pontos com bolinha tiveram melhoria 

na questão da balneabilidade. A Elza de Abreu Costa 

pode explicar melhor depois, se os senhores quiserem 

mais detalhes em relação a isso. 

 Era isso que tínhamos para falar. 

Agradecemos a atenção dos Senhores Deputados e 

estamos à disposição para alguma pergunta. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO - PEN) - Se a Elza de Abreu 
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Costa quiser falar, acho que é importante dar uma 

complementação sobre esse ponto específico. 

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (PMDB) - 

Gostaria que a senhora resumisse e falasse pouco e 

objetivamente. Era importante que os senhores 

tivessem trazido os impressos e deixado conosco. 

Isso é importante, porque infelizmente fica difícil.  

Coitado do nosso presidente! É capaz de 

daqui a pouco o médico estar com torcicolo.  

Antes da fala da técnica, gostaria de fazer 

uma colocação. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO - PEN) -  Pode fazer o uso da 

palavra, Senhor Deputado. 

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (PMDB) - A 

Cesan é uma empresa respeitada, que faz um belo 

trabalho, tanto que se pegarmos em nível de Brasil, 

dos estados da Federação a Cesan tem feito a parte 

dela. Quando se passa em Minas Gerais, naqueles 

municípios, é uma vergonha, é um absurdo. O esgoto 

é jogado in natura. 

Qual o objeto principal da Cesan? A parte do 

esgoto e a água. Uma coisa depende da outra. A 

questão do esgoto residencial, a captação desse 

esgoto residencial. Isso é uma cadeia. Tem o 

problema da saúde e etc, que dá para ficar falando 

aqui uma semana. O esgoto residencial já está bem 

avançado em relação ao que era antes. Não estou 

falando como deputado, estou falando como 

engenheiro de carreira da Prefeitura de Vitória. 

Então, na verdade, houve um avanço nessa questão, 

Senhor Presidente.  

Agora, o que me causa indignação é que em 

vários municípios do nosso Estado, como Santa 

Leopoldina, joga-se o esgoto in natura dentro do rio 

Santa Maria. Isso é um absurdo! Para ser bem 

objetivo, sai do vaso e joga dentro do rio. Pergunto: 

Vocês têm poder de polícia? Deveriam ter. 

 

O SR. SÉRGIO RABELLO - O órgão 

ambiental. 

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (PMDB) - 
Exatamente. Mas vocês podem comunicar ao órgão 

ambiental, porque cada um tem que fazer a sua parte. 

Não pode é a Cesan dizer: Isso aí não é problema 

meu, é do órgão ambiental. Vai ficar desse jeito? Não 

pode ficar desse jeito. Então, vocês fazem a parte de 

vocês. Inclusive, tem uma senhora, uma técnica, 

Senhor Deputado Doutor Rafael Favatto, a Sandra 

Sily, que é uma pessoa maravilhosa. Naturalmente 

vocês a conhecem, uma pessoa fora de série.  

Todo o mundo aqui é efetivo? Quem é 

efetivo levante a mão. Quatro efetivos. Quem é 

efetivo sabe como é. Efetivo é danado.  Tem uns 

efetivos que não trabalham. O cara acha que por estar 

lá, que tem a garantia do emprego, então não 

trabalha. Embora eles não, sou muito chegado aos 

comissionados, que é um pessoal que trabalha para 

caramba. Às vezes falam mal dos comissionados, 

mas eu não estou nem aí. Defendo, porque é um 

pessoal que trabalha. Não estou dizendo que os 

efetivos não trabalham, inclusive estou citando a 

Sandra Sily, que é uma pessoa fora de série. E, 

naturalmente, vocês fazem a parte de vocês, porque a 

Cesan é muito responsável.  

Então, esse é um dado que gostaria de passar 

para o nosso amigo Sérgio Rabello. Gostaria de fazer 

essa colocação porque não quero ir à tribuna. Às 

vezes, estamos numa terça-feira e jogamos um pouco 

duro.  

Gostaria de passar nos rios, Senhor Deputado 

Doutor Rafael Favatto, V. Ex.ª que é médico e 

entende disso muito bem, e não ver as pessoas 

jogando esgoto. Tem que meter multa nesse pessoal. 

Avisa uma vez e na segunda vai lá e coloca para 

quebrar. Então, uma simples colocação.  

Acho que o governador acertou em cheio 

com relação à questão da água. Na subida de 

Domingos Martins, vocês farão ali uma barragem.  

Aquilo ali foi sensacional. Aproveitando os dois 

morros, farão uma barragem. Aquilo ali será um 

ponto turístico. Que bom que a pessoa poderá ir, no 

final de semana, com a família a um lugar agradável. 

Não tenho dúvida nenhuma que ali será um lugar 

agradável e de alta importância para a sociedade, 

principalmente para a Grande Vitória, porque quando 

os rios estão caudalosos, principalmente em época de 

chuva, 

o que acontece? Temos que depositar aquela água em 

algum lugar para quando chegar em julho, agosto e 

setembro, meses ruins de chuva, termos aquele 

excesso, mas reservado.  

Não criticarei aqui, apenas estou fazendo 

colocações porque acho que temos que ser coerentes. 

Não tenho nada para falar da Cesan. A única coisa 

que tenho para falar é que pegaram agora o meu 

relógio, e o bicho estava rodando tanto que paguei 

seiscentos e poucos reais de água. Mas isso já é outra 

coisa, outro problema.  

Finalizando minha fala, até porque falo nesse 

assunto há dez anos, que faltará água e etc. Mas isso 

é outro problema. Há uma série de problemas, como 

esse plantio desordenado de eucalipto. Está mais do 

que provado que, onde você planta eucalipto, se tiver 

nascente, ela vai embora, some, desaparece. Isso está 

provado. Não adianta o cara vir com filigrana, com 

conversa fiada, porque ele convencerá a quem não 

entende. Isso é um desastre!  

Acho que a Cesan, que precisa tanto da água, 

Senhor Presidente Doutor Rafael Favatto, deveria 

também ter esse papel fiscalizador, com poder, 

mesmo, de fiscalizar, porque se não tiver água a 

Cesan desaparece, vai embora, some. Não é só a 

questão do esgoto residencial e outros esgotos; é um 

conjunto que é importante se inteirar. O dia em que 

eu estiver com Paulo Hartung falarei sobre isso. 
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Estive com S. Ex.ª segunda-feira passada, mas não 

tive lembrança de falar sobre esse tal de Iema, de 

Idaf, está tudo desmontado. Eles destroem tudo. As 

matas nativas vão embora. 

Não existe rio caudaloso se não tiver 

nascente. A nascente só existe se tivermos a mata 

nativa. O que segura a água é a mata nativa. 

Infelizmente, isso não acontece. Falo isso há dez 

anos. Há quanto tempo, pelo amor de Deus, falo isso 

direto. Eles destroem a mata nativa, assim mesmo 

quando não plantam eucalipto. É só você ir à região 

da 262 - vou com o meu motorista nas nascentes e  há 

várias nascentes por onde passamos - para ver, está 

tudo secando, porque não tem fiscalização; eles não 

fiscalizam.  

Apresentei uma ideia: por que vocês não 

fazem um cadastramento de todas as nascentes do 

Estado do Espírito Santo? Façam um cadastramento. 

Cadastrem, coloquem no GPS e, todo ano ou de seis 

em seis meses, verifiquem se alguém plantou 

eucalipto.  

A malandragem do eucalipto é a seguinte: 

eles encostam o eucalipto na mata nativa e quando 

tiram o eucalipto, também tiram a mata nativa. Vejo 

isso toda hora porque fiscalizo.  

Não quero me alongar mais, porque terei que 

sair, Senhor Presidente, mas gostaria de dizer que o 

trabalho de vocês é benéfico, vocês fazem um 

trabalho importante para a sociedade, e também não 

podem fazer tudo porque há a questão financeira, e 

isso tem um valor alto.  

O que tenho observado durante minha vida, 

desde a Prefeitura de Vitória até hoje, é que existe 

uma evolução até em progressão geométrica, se for 

comparar com os demais estados, do trabalho feito 

pela Cesan. 

V. S.ª e os demais membros não esqueçam e 

fiquem de olho na questão de jogar esgoto, mesmo 

que isso não seja da competência de vocês. Pois 

quando mais esgoto dentro do rio, mais vocês terão 

que fazer o tratamento.  

 
 O SR. SÉRGIO RABELLO - Gostaríamos 

de colaborar. A Assembleia aprovou uma lei recente, 

que a própria agência reguladora já está 

implementando, da tarifa de disponibilidade, mais ou 

menos nessa linha, Deputado. A pessoa tem o sistema 

pronto, mas não o liga. Então, paga uma taxa como 

forma de punição por não estar se ligando ao sistema. 

Para os senhores terem uma ideia, quando 

mandamos a notificação para as residências, no mês 

passado, quando a agência autorizou a 

implementação da lei, nesse período, sem cobrarmos 

nada e somente mandando a notificação, já foram 

feitas mais de dez mil economias do mês de julho 

para agosto. Quer dizer então que surgiu efeito essa 

lei.  

 Temos uma parceria também com órgão 

ambientais municipais e com as prefeituras. A cada 

seis meses, mandamos a listagem - que é dinâmica - 

para que os órgãos também nos ajudem na 

fiscalização e no controle. 

Geralmente, as prefeituras têm sido muito 

parceiras da Cesan nessa questão de notificar as 

pessoas que já têm o sistema e não se ligam.  

  

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO - PEN) - Até mesmo porque é 

igual a Vitória, onde temos quase dez mil residências 

que já estão com o esgoto na porta, disponível para 

fazer essa ligação, e não se ligam. 

Ficamos reclamando da balneabilidade nas 

praias, de que queremos uma praia limpa e segura, 

mas há nove mil residências jogando ainda o esgoto 

na baía de Vitória. Isso só no município de Vitória, 

fora o entorno como Cariacica, Vila Velha e Serra, 

que já juntando essas regiões, o levantamento foi de 

quarenta e cinco mil ligações que estão aptas a 

ocorrem e esses moradores não fazem essa ligação. 

Então é muito importante.  

 O Senhor Deputado José Esmeraldo tocou 

em um ponto... 

 

 O SR. JOSÉ ESMERALDO - (PMDB) - Só 

um minutinho... 
 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO - PEN) - Deixe-me só 

terminar. Ouvi V. Ex.ª com muita dedicação e 

presteza, e gostaria que V. Ex.ª só me ouvisse um 

pouquinho também. 

 V. Ex.ª tocou em um ponto muito importante 

na reserva que será construída em Domingos Martins. 

Aquela região é muito importante para o 

turismo capixaba. Será igual a lagoa de Montanhas, 

cujo reservatório se tornou uma praia, uma 

balneabilidade bonita. Mas se Domingos Martins e 

Marechal Floriano continuarem jogando esgoto no 

rio, bem como Afonso Cláudio e todas as regiões 

desde Iúna, Ibatiba, Ibitirama e toda aquela região 

não teremos balneabilidade, faremos uma lagoa que 

será imprópria para o banho do mesmo jeito. 

Precisamos ter algum mecanismo... Temos, no 

Espírito Santo a Saae e a Cesan, em alguns 

municípios a Saae e em outros a Cesan.  

Ao Sérgio Rabello, que é coordenador 

estratégico da Cesan, proponho pensarmos em 

conjunto com o Governo do Estado, com a Cesan e 

com esses municípios, uma maneira - até o Senhor 

Deputado José Esmeraldo colocou em seu discurso - 

de fiscalizar isso, mesmo onde a Cesan não está. Ele 

deu exemplo de Santa Leopoldina, de Santa Teresa e 

de toda aquela região, que ainda jogam o esgoto in 

natura no rio que formará a bacia de Santa Maria a 

ser tratada pela Cesan. Então, quer dizer, o Saae não 

faz o dever de casa, mas a Cesan tem que tratar a 

água para levá-la para a região da Grande Vitória. É 

um gasto para a Cesan. Está sendo poupado no Saae, 

mas a Cesan tem que gastar para limpar a água.  

Proponho, então, pensarmos em conjunto. A 

Comissão se propõe a participar, com o Senhor 
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Deputado José Esmeraldo, que é engenheiro, eu que 

sou médico e outros que fazem parte da Comissão, 

para propormos uma maneira legal de fazer essa 

cobrança porque estamos no mesmo Estado, o Estado 

do Espírito Santo. E vemos que isso demanda 

realmente um esforço conjunto do Estado, dos 

municípios e dos órgãos, principalmente os dois, 

SAAE e Cesan.  

Se puder falar um pouco sobre isso e sobre o 

que já está sendo planejado... Mas se o Senhor 

Deputado José Esmeraldo quiser falar um pouco 

antes da fala... 

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (PMDB) - 

Quanto à ligação do esgoto residencial, por que eles 

não ligam o esgoto? Geralmente quem não liga é a 

pessoa humilde, o cara que ganha dois ou três 

salários. Esse é um dado importante. Pode ver que 

dessa quantidade que foi dita de quarenta e três mil, 

pode saber que oitenta por cento ou mais um pouco 

tem a ver com pessoas que ganham de um a três 

salários. E tem um dado importante... 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO - PEN) - Não é, não. É o 

contrário, Senhor Deputado. O mais humilde é o que 

mais... 

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (PMDB) - É 

o contrário? 

 

O SR. SÉRGIO RABELLO - O mais 

humilde é o que mais precisa do esgoto, porque senão 

está a céu aberto. Esses têm a necessidade maior.  

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (PMDB) - 

Eu discordo. Vocês podem falar que é, mas eu acho 

que não é.  

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO - PEN) - Mas tem os dados, 

Senhor Deputado.  

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (PMDB) - 

Eu acho que não é e vou dizer por que: quando você 

faz a ligação do esgoto, a conta vem quase o dobro 

do valor. Esse é o problema. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO - PEN) - Mas agora a multa 

vai ser maior ainda.  

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (PMDB) - 

Sim, mas tudo bem... 

 

O SR. SÉRGIO RABELLO - A tarifa social 

é de sessenta por cento de desconto. Ela sai a trinta 

reais... 
 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (PMDB) - 

Vocês podem falar, mas eu quero ver. Sou igual a 

São Tomé, que tem que ver pra crer.  O pessoal 

humilde tem dificuldade, porque todo mundo fala 

que, a partir do momento que ligar, o boleto virá o 

dobro. E é verdade. Aumenta em quantos por cento? 

 

O SR. SÉRGIO RABELLO - Oitenta por 

cento. 

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (PMDB) - 

Oitenta por cento! Está aqui. É oitenta por cento de 

aumento, o que não é brincadeira! Senhor Deputado 

Doutor Rafael Favatto, V. Ex.ª sabia que era oitenta 

por cento? 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO - PEN) - Sabia. Eu já sabia 

do valor, Senhor Deputado, e a gente tem os dados. A 

Cesan mostrou, na última reunião, que quem não 

paga...  Aumentar oitenta por cento é pra quem já tem 

uma renda aquisitiva maior e que já paga, assim 

como o senhor pagou, seiscentos reais. Calcule 

seiscentos reais mais oitenta por cento para ver 

quanto ficaria sua conta. 

Agora, uma pessoa que usa vinte, trinta ou 

cinquenta reais de água, ao aumentar oitenta por 

cento de água, vai ficar mais dispendioso, mas ele 

paga porque ele quer tirar o esgoto que está sendo 

jogado na porta da casa dele. E as pessoas que estão 

nos pequenos comércios... A pesquisa foi relacionada 

aos pequenos e médios comércios e às residências de 

bairros até melhores e que não estão fazendo a 

ligação. 

Há um mês e meio aprovamos esta lei nesta 

Casa e já foi emitido o primeiro parecer técnico para 

essas quarenta e seis mil residências, e ele disse um 

dado interessante: dez mil residências dessas 

quarenta e seis mil? 

 

O SR. SÉRGIO RABELLO - Não. De 

antes. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO - PEN) - De antes? Então 

tinha cinquenta e seis mil antes e quarenta e seis mil 

agora. Mais de vinte por cento já correram e ligaram. 

Acho que tem que mandar a segunda 

notificação logo e partir para a cobrança, porque a 

pessoa vai perceber que vai ficar mais caro não ligar 

do que ter a ligação no esgoto. Eu gostaria que o 

senhor explanasse aquela minha pergunta. 
 

O SR. SÉRGIO RABELLO - Nessas 

regiões do rio Santa Maria e do rio Jucu, são  

 

municípios atendidos pela Cesan e em todos esses 

que o senhor citou, tem obras em andamento, tanto 

do Águas e Paisagens, que é nessa região, quanto da 

empresa mesmo, ou o sistema já pronto.  

Por exemplo, Afonso Cláudio foi recém-

inaugurado, um sistema recém-implantado. Os Saaes, 

o que temos feito através do Governo do Estado, a 
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Sedurb, que é a Secretaria de Saneamento estadual, 

tem feito contatos, principalmente na questão dos 

planos de saneamento.  

Os planos de saneamento são uma exigência 

legal da Lei n.º 11.445, o Marco Regulatório do 

Saneamento, e que poucas prefeituras fizeram, não 

somente no Espírito Santo, mas no Brasil inteiro. 

Essa é uma atribuição do poder concedente, ou seja, 

do município. O município tem que fazer os planos 

de saneamento, aprovar nas câmaras de vereadores 

através de audiências públicas, e é esse plano que vai 

direcionar, justamente, onde é que vai ter que 

priorizar os investimentos. 

É como se fosse o plano diretor urbano, só 

que é o plano de saneamento. A Sedurb tem ajudado 

através de convênios com a Ufes, o Ministério das 

Cidades tem disponibilizado recursos para os 

municípios, e a Cesan tem apoiado esses municípios, 

também, na questão dos planos de saneamento, 

mesmo onde não é a Cesan. 

Acreditamos que os planos são a base para, 

justamente, esse planejamento do que fazer, onde 

fazer e onde você quer alcançar a universalização. 

Acho que é por aí que temos que caminhar.  

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO - PEN) - Municípios como 

Colatina e Linhares fazem parte da bacia do rio Doce, 

onde não é contemplado pela Cesan. 

Mas, por exemplo, Minas Gerais não tem, 

ainda, um planejamento para a região toda, e o rio 

Doce vem, em grande parte, de Minas e com esgoto 

de Minas. O Espírito Santo pega a água do rio Doce, 

faz a purificação para tornar potável e para uso e, 

depois, joga de novo no rio Doce. 

Acho que é um trabalho que a Cesan, junto 

da Sedurb, tem que ficar muito de olho, até fazer essa 

cobrança para Minas Gerais, ter algum mecanismo 

para que possamos estar auxiliando. A Assembleia se 

coloca à disposição, o nosso presidente, Senhor 

Deputado Erick Musso, todos os demais deputados, a 

Comissão de Meio Ambiente, para que possamos 

fazer essa discussão ampliada para ajudar esses 

municípios também, porque são municípios grandes e 

importantes, desde Baixo Guandu, Colatina, 

Linhares, que fazem parte dessa região que necessita 

dessa atenção especial. 

Concedo a palavra à senhora Elza. 
 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (PMDB) - 

Vou me ausentar, até mesmo porque cheguei mais 

cedo do que V. Ex.ª. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO - PEN) - Obrigado, Senhor 

Deputado José Esmeraldo, vou descontar os onze 

minutos depois. 
 

A SR.ª ELZA DE ABREU COSTA - Boa 

tarde a todos! Agradeço a oportunidade de falar um 

pouquinho sobre a questão dos benefícios do 

saneamento. 

Falar em balneabilidade é um dos reflexos, 

um dos benefícios que, efetivamente, um sistema 

implantado traz. Ainda que o poder público tenha 

investido na construção da rede e que, efetivamente, 

não é tratado, o objetivo maior não está sendo 

alcançado. Isso é refletido e vivenciado pela própria 

comunidade, quando não tem oportunidade de ter o 

seu ambiente saneado. 

Hoje, temos, na realidade, com os 

investimentos, uma melhoria muito significativa na 

frequência em que os nossos balneários se encontram 

próprios.  

O programa de balneabilidade é avaliado no 

tempo, então, é uma situação que pode mudar em 

função de correntes, em especial, em praia, mas essa 

frequência tem se tornado cada vez maior, de 

possibilidade de as pessoas usarem esse recurso de 

uma forma saudável. Entendemos que, com as 

ligações e com o avanço do saneamento, 

efetivamente, poderemos ter no estado, em especial 

na nossa capital, até um programa, talvez um pouco 

maior, conhecido como bandeira azul, onde a 

frequência da qualidade da praia é sempre alta, boa. 

Isso é muito importante. 

Em relação à questão do uso e até do que se 

pretende para a bacia onde será instalada a barragem 

do Jucu, posso dizer que estamos coordenando o 

trabalho dos estudos ambientais. Cabe ressaltar que é 

uma obra gigantesca, são dois quilômetros quadrados 

de área inundada. Tem toda a questão de 

desapropriação que estamos trabalhando, mas dentro 

deste fórum acho importante citar que está sendo 

desenvolvido um estudo, que é o plano de controle 

ambiental do uso do entorno da barragem, que é um 

instrumento legal exigido por força do processo de 

licenciamento, onde o zoneamento e o uso efetivo desse 

corpo hídrico alagado serão modulados com a 

participação da sociedade, de forma que, efetivamente, 

os riscos que foram colocados nesta reunião, em 

especial, de ter uma água reservada de qualidade não 

própria, está sendo cuidada, para garantir desde o 

manancial, a área de drenagem da bacia, quanto 

também do próprio uso desse local. Isso é importante. 

Nossa previsão é que se conclua até, no 

máximo, dezembro deste ano, estar com esse estudo 

pronto para apresentar. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

RAFAEL FAVATTO - PEN) - Obrigado, Elza. 
 

Acho importante isso, até porque o nosso 

Espírito Santo é um estado turístico. Como você 

colocou, a bandeira azul é importante, para 

passarmos essa visão para esses turistas que visitam o 

estado do Espírito Santo, para mostrar essa 

preocupação dos órgãos ambientais, da Cesan, do 

capixaba, de uma maneira geral, da população, para 

que venham mais turistas de Minas, de Brasília, de 

fora do país também, para o estado do Espírito Santo.  

Esses pequenos comércios, que não fazem a 

ligação, depois querem que utilizem o comércio 
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deles: Está fraco o movimento, não tem cliente! Mas 

não ligam o esgoto à rede.  

Então, é uma série de fatores. Tudo é 

interligado hoje. No mundo moderno, hoje, tudo é 

interligado, um depende do outro, cada um depende 

do outro. O turista chega e vê uma bandeira 

vermelha, aqui não pode tomar banho. Que visão 

passamos para esse turista que está visitando? Ele 

não volta mais. Ele vê aquilo, não vai falar, mas não 

vai voltar mais. Vê o mar e não vai poder tomar o 

banho que quer e ter a capacidade que precisa. Ele 

vai para outro lugar, para outra região. O Brasil é 

muito grande, locais bonitos tem aos montes no país, 

graças a Deus! Deus foi muito generoso conosco, 

mas precisamos cuidar do nosso pedacinho de terra, o 

Espírito Santo, com zelo, com dedicação.  

 A Assembleia coloca-se à disposição da 

Cesan, que está fazendo cinquenta anos. É uma 

grande comemoração para todos os funcionários. 

Sempre que visitamos a Cesan, vemos o orgulho de 

todo mundo que lá trabalha e que cuida.  

 Também sou efetivo. Sou efetivo da 

Prefeitura de Vila Velha e de Serra. E, ao contrário 

do Senhor Deputado José Esmeraldo, acho que 

muitos efetivos zelam pelo seu trabalho.  

 Se acabar a Cesan, acabam os empregos. 

Então, temos que fazer o contrário, os efetivos têm, 

cada vez mais, tomado consciência de que precisam 

estar mais empenhados nas suas funções e se 

destacando. E a Cesan é um órgão em que sabemos que 

o mérito é muito grande. Isso incentiva o efetivo a se 

destacar cada vez mais.  

 Temos que instituir políticas de mérito dentro 

das instituições públicas. Aí, sim, vamos motivar nossos 

funcionários efetivos a trabalharem cada vez mais e 

mais motivados. A meritocracia é hoje fundamental. 

 Agradeço à senhora Elza de Abreu Costa, que 

participou; aos senhores Sérgio Rabello, coordenador de 

Planejamento Estratégico da Cesan; e Jamil Guilherme 

Nascimento, da Cesan; às senhoras Etelvina Jeveaux 

Barbosa, Fabiana Raposo, que não está; e ao senhor 

Daniel Caulyt, que está aqui também. Obrigado pela 

presença! 

 Vamos passar a reunião da Comissão de Meio 

Ambiente de segunda-feira, às 12h30min, para terça-

feira, às 13h30min. Pegaremos as assinaturas dos 

demais membros. 

 Agradecemos o comparecimento! Desejamos 

uma boa tarde a todos! 

 Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 

reunião e convoco os Senhores Deputados para a 

próxima, à hora regimental, provavelmente no dia 3 de 

outubro, às 13h30min neste Plenário.  

 Está encerrada a reunião.  

 

 Encerra-se a reunião às13h32min. 

 

 
 

NONA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, 

DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA, DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE 

FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, 

FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E TOMADA DE 

CONTAS, REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO 

DE 2017. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SECRETÁRIO 

DE ESTADO DA FAZENDA, SENHOR BRUNO 

FUNCHAL. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG 

- PRP) - Havendo número legal e invocando a 

proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 

Comissão.   

Boa tarde a todos! Cumprimento o Senhor 

Deputado Almir Vieira; o secretário da Fazenda, 

quem já convido para compor a Mesa; o Darly 

Dettmann, prefeito da Itaguaçu, que nos acompanha; 

o Moisés, presidente do PRP do município de Viana; 

o Elias, secretário municipal do PRP de Viana;  e o 

vereador por Viana Cabo Max. Sejam bem-vindos. 

Cumprimento Pedro de Oliveira e Marcos Bragato, 

consultores do Tesouro; Sergio Pereira Ricardo, 

subsecretário da Receita; Miller Martins, consultor do 

Tesouro; Daniel Correa, gerente de Finanças da 

Sefaz; Loureta Samora, assessora de Comunicação da 

Sefaz; Julierme Tosta, Igor Davi e Martinho de 

Freitas, consultores do Tesouro.  

O secretário já está à Mesa.  

A Ordem do Dia é audiência pública com o secretário 

de Estado da Fazenda, doutor Bruno Funchal, que 

demonstrará e avaliará o cumprimento das metas 

fiscais do último quadrimestre, maio de 2017 a 

agosto de 2017, em cumprimento ao § 4.º do art. 9.º 

da Lei Complementar n.º 101/2000 - Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

Informamos que inicialmente fará uso da palavra o 

doutor Bruno Funchal, para sua explanação, pelo 

prazo máximo de trinta minutos. Em seguida, será 

dada a palavra aos Senhores Deputados e Deputadas, 

para seus questionamentos, pelo prazo de três 

minutos. 

Informamos também que, além dos Deputados e 

Deputadas, para quem desejar usar a palavra, a Mesa 

abrirá inscrições desde já para que sejam feitos 

questionamentos respeitando o prazo de três minutos. 

As pessoas que desejarem falar devem se dirigir aos 

funcionários da Comissão. 

Antes de passar a palavra ao doutor Bruno Funchal, 

registro a presença e convido para a Mesa o Silas 

Maza, secretário da Casa Civil, e também o secretário 

de planejamento, Regis Mattos. 

Passo a palavra ao doutor Bruno Funchal, secretário 

de Estado da Fazenda, para sua explanação. 

 

(Tomam assento à Mesa as 

referidas autoridades) 
 

O SR. BRUNO FUNCHAL - Boa tarde a todos. 

Primeiro, cumprimento o presidente da Comissão, 

Deputado Dary Pagung; o vice-presidente da 

Comissão, Deputado Almir Vieira; o prefeito de 
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Itaguaçu, Darly; o secretário Regis; e os demais 

colegas da Receita, porque, no fundo, todo este 

resultado é trabalho desta equipe - o que apresentarei 

brevemente hoje.  

Como venho fazendo das outras vezes, 

tentarei entender um pouco o porquê do resultado, 

para depois entrar no resultado especificamente. 

Tentarei manter a estratégia de apresentação como 

estava fazendo: falar um pouco de conjuntura, para 

entender um pouco como esse resultado vem 

acontecendo e, além disso, tentar projetar um 

pouquinho o futuro, ou seja, o que podemos esperar 

não só para o final deste ano, mas para os próximos 

períodos. 

 

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

Secretário, registro a presença e convido para a Mesa 

os Senhores Deputados José Esmeraldo e Luzia 

Toledo. 

Continue com a palavra, Secretário. 
 

 (Tomam assento à Mesa as 

referidas autoridades) 

 

O SR. BRUNO FUNCHAL - Cumprimento os 

Deputados José Esmeraldo e Luzia Toledo. 

A estratégia é basicamente falar um pouco de 

conjuntura do Brasil e do Espírito Santo e depois 

seguir para os resultados especificamente do 

quadrimestre, comparando com o resultado do 

segundo quadrimestre de 2016.  

O primeiro slide mostra uma tendência que vínhamos 

acompanhando desde o início do ano, uma tendência 

de queda de atividade econômica, que atingiu seu 

pico no terceiro trimestre de 2016. Apesar de uma 

situação ruim e crítica que vimos passando, não só no 

Espírito Santo, mas no Brasil como um todo, o 

Espírito Santo mais do que o resto do Brasil por 

conta de peculiaridades como a sua correlação com o 

petróleo, com a descontinuidade da Samarco e com a 

estiagem que tivemos no ano passado, tivemos um 

queda um pouco maior.  

A boa notícia é que a tendência, 

aparentemente, vem se revertendo e já estamos 

passando do cenário negativo para o cenário positivo. 

Na semana passada, o Instituto Jones divulgou 

resultado do segundo trimestre e evidenciou um 

aumento anual olhando para os últimos doze meses. 

Olhando o segundo trimestre de 2017 para o segundo 

trimestre de 2016, um crescimento de mais de três 

por cento, e é projetado para o final de 2017 um 

crescimento econômico do Brasil como um todo 

chegando próximo de um por cento. Estima-se hoje a 

média do mercado em torno de 0,7 e o Espírito Santo 

alguma coisa em torno de 2,8 a 3%. Se comparado 

com o ano passado, estamos em uma tendência de 

ascensão, uma tendência positiva e isso tende a 

começar a se refletir nos nossos dados, nos nossos 

resultados. 

Essa queda que mostrei agora de PIB, do que é 

gerado de riqueza na economia, acaba se refletindo 

na arrecadação do Estado. A parte significativa de 

arrecadação é de receita tributária e, olhando 2015, 

2016, vimos uma queda muito acentuada dessa 

arrecadação. Estou apresentando em termos reais, 

estou descontando pela inflação. É como se 

basicamente no final de 2016 tivéssemos vinte por 

cento a menos de recurso de origem tributária para 

pagarmos nossas contas. Este é o cenário.  

Junto com isso, tivemos uma queda 

significativa da renda do petróleo por conta do preço 

do petróleo. O preço do petróleo teve um tombo de 

cento e dez para trinta e cinco dólares o barril em 

2014 para 2015 e, apesar de o nível ainda ser muito 

baixo - cinquenta dólares é um nível baixo olhando o 

histórico de cotação do dólar do preço do barril - já é 

muito melhor que o ano passado. Na média, enquanto 

no ano passado tínhamos o preço do barril por volta 

de trinta e cinco dólares, este ano já estamos 

ultrapassando um pouco os cinquenta dólares. Já 

temos dois elementos que acabam se refletindo no 

resultado do Tesouro do Estado: um é a continuidade 

dessa redução do ICMS, apesar de começarmos a 

observar certa estabilidade; e o outro é uma reversão 

do preço do barril do petróleo.  

Também observamos uma reversão, pelo 

menos na tendência, na atividade econômica.  

Isso é reflexo tanto dos dados de comércio. Se 

olharmos no primeiro gráfico, que ilustra o volume 

de vendas do comércio varejista, apesar de estarmos 

em uma situação ruim, ainda temos uma queda de 

quase dez por cento olhando para o ano passado, para 

os doze meses passados, mas a tendência é de 

reversão e a mesma coisa para o mercado de trabalho.  

Em janeiro de 2016 chegamos a ter uma 

destruição de cinquenta mil postos de trabalho em 

doze meses. Essa tendência é revertida e hoje temos 

uma destruição de mais ou menos doze mil postos de 

trabalho; ou seja, estamos começando a criar mais 

postos do que fechar postos de trabalho. Olhando só 

para o ano de 2017, temos geração positiva de postos 

de trabalho, liquidamente, ou seja, que foram criadas, 

abertas mais vagas do que vagas fechadas. 

Apesar do resultado, ou seja, de ainda 

estarmos em um campo negativo de queda de 

comércio, de fechamento de vagas de trabalho, 

estamos numa tendência claramente positiva, como 

vimos no gráfico de crescimento econômico e temos 

visto no gráfico de comércio varejista e de criação de 

vagas. 

Cumprimento o Senhor Deputado Bruno Lamas. É 

um prazer sua presença. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG 

- PRP) -  Senhor Secretário, aproveito e convido o 

Senhor Deputado Bruno Lamas para a Mesa. Fique à 

vontade, Senhor Deputado. 

Registro a presença do Prefeito de Mimoso 

do Sul, Angelo Guarçoni Júnior, o Giló. 

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Senhor 

Deputado Dary Pagung, já que V. Ex.ª fez a 



Vitória-ES, terça-feira, 10 de outubro de 2017 Diário do Poder Legislativo - 99 

intervenção e agradeço à Mesa em responder, 

estamos acompanhados, Senhor Deputado Dary 

Pagung, de dois alunos de escolas públicas do estado 

sediadas na Serra, em nosso projeto Deputados Por 

Um Dia. Então, peço permissão a V. Ex.ª a ficar 

acompanhando o Caio e o Lucas, que vieram 

conhecer a palestra. Muito obrigado. 

 

O SR. BRUNO FUNCHAL - São mais que 

bem-vindos, não é?  

Muito bem, vamos continuar então. 

Basicamente a conjuntura é esta: Estamos num 

cenário negativo, mas de reversão, tanto em termos 

de evolução de crescimento econômico passando já 

para o campo positivo, quanto para a para a atividade 

real, em que já há reversão no comércio e no mercado 

de trabalho. Esta reversão já começa a ser vista, por 

mais que estejamos enfrentando um cenário difícil 

em termos de arrecadação de ICMS.  

Isto é uma tendência de arrecadação de 2011 

até o início de 2017 e quando começamos a fechar 

num período cada vez menor e mais recente, vemos a 

linha de tendência. Reparem que a linha de tendência 

está bastante acentuada, vai ficando cada vez menos 

acentuada e se olharmos os últimos doze meses, é 

basicamente uma reta horizontal, ou seja, estamos 

num período agora de estabilidade de arrecadação de 

ICMS que é o nosso principal imposto, já 

possivelmente revertendo para um crescimento de 

ICMS. Paramos de cair em termos reais e agora é 

possível, olhando já para o crescimento do 

fechamento deste ano, acreditar que teremos uma 

reversão na arrecadação em termos reais de ICMS. 

Então, essa é a boa notícia. 

E aí, por que projetamos já este crescimento, 

apesar de uma instabilidade olhando para os últimos 

doze meses? Porque temos a projeção de um 

crescimento olhando para o último trimestre do ano. 

O próprio Governo Federal e o Ministério da Fazenda 

já estão projetando crescimento no último bimestre 

do ano de dois por cento. Também não é diferente no 

Espírito Santo. Estamos também projetando um 

crescimento até maior que dois por cento para o 

último bimestre e isso reverte esta curva de queda 

para uma curva agora de início de ascensão.  

Imaginamos que isso se refletirá e continuará 

a redução da tendência de arrecadação de imposto 

para começar a ter crescimento de arrecadação. 

Viemos numa tendência de queda de arrecadação há 

muito tempo e aparentemente começamos a reverter. 

Não quer dizer que a nossa arrecadação esteja no 

nível do passado, simplesmente está parando de cair. 

No passado, tivemos níveis de arrecadação tributária 

muito maior do que os últimos anos. Agora, vamos 

parar de cair e no que começar a subir já é um 

primeiro passo. Agora, para chegar aos melhores 

anos, 2012 e 2013, ainda demorará um pouco e 

depende muito desta aceleração da economia dos 

próximos anos. 

A mesma coisa para a renda do petróleo. 

Tivemos um período grande de queda que 

basicamente reduziu a nossa arrecadação tendo como 

fonte de renda o petróleo, de um milhão e oitocentos 

bilhões para novecentos milhões. Imaginamos uma 

reversão e um aumento na arrecadação de renda do 

petróleo. Já estamos verificando isso claramente no 

fechamento do segundo quadrimestre. 

Muito bem, então, este é o cenário. Ainda é 

negativo, mas aparentemente os indicadores mostram 

que já estamos querendo entrar numa tendência 

positiva. Esta é que é a mensagem. E vamos ver 

agora como este cenário vem se refletindo nos 

números da nossa arrecadação.  

É claro que juntamente com isso, temos de 

olhar para o lado da despesa porque para entender o 

resultado não basta só olhar para as fontes de geração 

das receitas, mas também o controle das despesas. 

Este é o primeiro gráfico de resultado 

primário. O resultado primário nada mais é que tudo 

o que se arrecada menos tudo o que se gasta, exceto 

juros de dívida.  

 Observamos que, na segunda barra verde, é 

justamente o fechamento do segundo quadrimestre. A 

terceira barra verde é uma projeção nossa baseada no 

que a gente imagina de receita no próximo 

quadrimestre e de despesa do próximo quadrimestre.  

Observamos um aumento significativo do 

primário. E a pergunta é: Por que teve esse aumento 

significativo? E tão importante quanto o porquê é: 

Será que isso se sustenta ou não e o porquê da 

mudança. Temos dois principais elementos para 

explicar esse aumento do primário. Primeiro, o 

petróleo. Como falei, viemos de um cenário do ano 

passado com preço médio do barril de trinta e cinco 

dólares, aumentou o barril para cinquenta e poucos 

dólares, que é quase um aumento de cinquenta por 

cento. Isso acaba refletindo no resultado. Então, 

basicamente essa diferença de quinhentos milhões 

para novecentos e noventa milhões, trezentos e 

sessenta e sete milhões é por causa de renda do 

petróleo, que foi maior do que o segundo 

quadrimestre do ano passado, comparando ano a ano. 

 Além disso, estávamos no regime especial de 

precatório, que  subtraíamos uma parte da receita 

corrente líquida e deixávamos depositado nas contas 

do Tribunal de Justiça. Acumulamos uma reserva lá e 

este ano não precisamos ficar colocando dinheiro 

para pagamento de precatório, por conta dessa 

reserva que tinha sido feita no passado. Então, por 

dois motivos, principalmente renda do petróleo e o 

fim de regime especial de precatório, que justificam a 

maior parte desse aumento do primário. 

 A pergunta é: Por que vocês esperam que 

esse primário vá reduzir no terceiro quadrimestre, no 

fechamento do ano? Primeiro, tem um movimento 

natural de aumento de pagamentos no final do ano. 

Tem restos a pagar, tem mais pagamento de pessoal 

no final do ano, tem mais investimentos sendo feitos. 

Então já temos a previsão de investimento no final do 

ano. No ano passado, tivemos uma receita 
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extraordinária que foi de repatriação, aqueles 

recursos que estavam no exterior que foram 

repatriados e entraram na receita do estado. Este ano 

não teremos essa receita extraordinária. Então, no 

final do ano, imaginamos que será melhor do que o 

ano passado. Não tão melhor comparando o segundo 

quadrimestre de 2017 com 2016, mas melhor do que 

o terceiro quadrimestre de 2016. 

 A gente decompondo a receita em partes, a 

receita de caixa, que é onde o estado tem 

discricionariedade para alocar e a parte vinculada, 

onde não tem nenhuma discricionariedade para 

alocar. A soma dos dois é a nossa receita total. 

Olhamos que com relação a nossa meta de 

arrecadação, está um pouco acima, olhando para a 

receita de caixa. Ficamos com sete bilhões, 

comparado a 6,6 bilhões, ou seja, um aumento de seis 

por cento da nossa receita de caixa tesouro; e a 

receita vinculada, uma queda de vinte e cinco por 

cento. Basicamente essa queda da receita vinculada 

tem muito a ver com uma redução na contratação de 

empréstimo de crédito. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG 

- PRP) - Secretário, só um minuto. Quero registrar a 

presença do Senhor Deputado Jamir Malini. 

 

O SR. BRUNO FUNCHAL  - Cumprimento 

o Senhor Deputado Jamir Malini. 

Então, na receita de caixa há essa diferença, 

ou seja, projetamos 6,6, o observado foi sete bilhões 

e esses seis por cento de diferença foi justamente esse 

aumento do preço do petróleo, que, de fato, é 

literalmente difícil projetar precisamente o preço do 

barril de petróleo. Se fosse fácil, daria para ganhar 

muito dinheiro com isso. Não é fácil! Esses seis por 

cento de frustração, de excesso, que a gente observa, 

é um desvio. É justificado pelo preço do petróleo, que 

é razoável um erro de projeção.  

Em relação à receita vinculada, em relação à 

operação de crédito, redução de operação de crédito. 

Isso gera um efeito final na receita total com uma 

queda de seis por cento do arrecadado contra a meta. 

 Muito bem! E o nosso resultado, a nossa 

receita... Vamos olhar esses seis por cento de 

aumento, decompô-lo e ver de onde ele está vindo. 

Basicamente, apesar de ser uma tabela cheia de 

número, destaco três números: o número de receita 

tributária, basicamente de ICMS, nosso principal 

imposto; o número de receita via renda do petróleo e 

o número final, a receita de caixa. Esses dois 

merecem destaque; um é basicamente receita de 

ICMS. Tivemos uma queda de 0,9% em termos reais. 

Tivemos um aumento significativo da renda do 

petróleo de quase sessenta por cento. Aqueles seis 

por cento que vimos de evolução da receita de caixa, 

de 5.8, em termos reais, em sua maior parte é 

explicado pela renda do petróleo. Ou seja, 

imaginemos que o preço do petróleo tivesse se 

mantido, mais ou menos, no mesmo nível de 2016, e 

ele aumentou em, mais ou menos, cinquenta por 

cento. Então, gerou esse aumento em cinquenta e oito 

por cento da nossa arrecadação, que é aquele excesso 

de 387 milhões, que diferencia renda do petróleo de 

um bilhão, até agosto de 2017, versus uma renda do 

petróleo de 621 milhões em 2016. Então, cinquenta e 

oito por cento é isso.  

Quando se olha na penúltima linha a receita 

de caixa de tesouro, esse aumento de praticamente 

seis por cento é explicado pela mudança do preço do 

barril. Por outro lado, se olhamos o ICMS, a boa 

notícia é que ele está, mais ou menos, no zero a zero 

em termos reais. Então, apesar de ser zero, estamos 

diferentes de outros quadrimestres e de outros 

períodos porque não está caindo. Vínhamos em uma 

trajetória de queda nominal. Ou seja, arrecadávamos, 

em reais, menos do que estava sendo arrecadado no 

período passado. Agora, em termos nominais, 

devemos ficar um pouco melhor. Só que quando se 

desconta a inflação - em termos de poder de compra, 

caímos um pouquinho -, ela está basicamente de lado. 

Conseguimos reduzir um pouco a despesa. A 

despesa foi reduzida em 4,9%, que acaba gerando um 

resultado de caixa do Tesouro de setecentos e 

quarenta e seis milhões. Qual é essa diferença de 

resultado de caixa do Tesouro para aquele resultado 

primário? Esse é um resultado para o qual olhamos 

com mais carinho justamente porque temos mais 

discricionariedade em relação a esse montante. Os 

novecentos e noventa milhões de primário, sobre uma 

parte, não temos poder de gestão. É como se fosse 

uma poupança que acumulamos e que poderemos 

usar para algum investimento e/ou alguma 

eventualidade que aconteça.  

Desses setecentos e quarenta e sete milhões de 

superávit de caixa, uma parte - trezentos e sessenta e 

sete - é renda do petróleo. Uma parte foi de aumento 

pelo Fundo de Participação dos Estados. Uma parte, 

como eu tinha falado, foi do fim do regime especial 

de precatório, e uma parte também foi de redução de 

amortização de dívida. Devíamos acordos com o 

Governo Federal dessa revisão do pagamento de 

dívidas. Conseguimos alongar mais a dívida, 

reduzindo o pagamento nos próximos anos. Então, 

tivemos uma melhora nas condições de pagamento da 

dívida.  

Esse gráfico tenta mostrar esse casamento entre o que 

mês a mês vem acontecendo com a receita versus a 

despesa. Sempre temos, no início do ano, uma folga 

na receita em relação à despesa porque temos alguns 

DTs que não começaram a receber no ano, então 

temos uma sobra nesse iniciozinho do ano e alguns 

pagamentos de impostos que vêm no início do ano. 

Depois isso tende a se inverter. No final do ano, 

temos uma tendência natural de acelerar um aumento 

de despesa maior que o de receita. É por isso que no 

final do ano, por mais que tenhamos hoje setecentos e 

quarenta e sete milhões de superávit de resultado de 

caixa, esperamos, para o final do ano, um resultado 

de trezentos e trinta e cinto milhões. Não esperamos 
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manter os setecentos e quarenta e sete milhões de 

superávit de caixa. Imaginamos que isso será 

consumido um pouco por questões naturais de 

despesa com pessoal, de restos a pagar ou alguns 

investimentos que estão sendo feitos, cujo pagamento 

terá que usar recurso. 

Essa redução do resultado de caixa é uma 

tendência natural e só não aconteceu em 2016. Falo 

que é uma tendência natural e, ao olhar para o 

gráfico, vocês podem questionar se tratar de uma 

tendência natural, já que em 2016 não foi assim. Em 

2016 tivemos uma receita extraordinária de duzentos 

milhões de reais por conta da repatriação, então 

aquele aumentozinho no final de 2016 foi, 

justamente, de recursos recebidos por conta de 

repatriação. Mas essa é nossa expectativa em relação 

ao resultado de caixa do Tesouro para dezembro de 

2017.  

Destaco dois pontos: Primeiramente, em termos reais, 

trezentos e trinta e cinco milhões de reais é muito ou 

é pouco? Pode parecer muito, mas será que é muito? 

Ou não? Segundo, quão estável podemos observar 

esse resultado? 

 

O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG 

- PRP) - Secretário, convido o Senhor Deputado 

Sergio Majeski para compor a Mesa. 
 

O SR. BRUNO FUNCHAL - Cumprimento 

o Senhor Deputado Sergio Majeski pela presença e 

vou continuar a explanação.  

Para 2017, esperamos um resultado de caixa 

de trezentos e trinta e cinco milhões de reais e, se é 

que conseguimos medir isso, quanto é isso em termos 

reais e quão estável é essa fonte de recursos?  

Vou falar um pouco dessa estabilidade. 

Quanto ao resultado de caixa por período, no período 

inicial, de janeiro, ele foi alto. Depois ele caiu um 

pouco em março, subiu em maio, caiu em junho. Ele 

tem essa evolução, ele sobe e desce. Muitos desses 

períodos altos são por conta do recurso recebido pela 

participação especial, ou seja, é renda do petróleo. 

Então, flutuamos em torno do positivo e do negativo, 

e conseguimos fazer essa poupança - que é isso que 

estamos acumulando, esses trezentos e trinta e cinco 

milhões de reais -, justamente com esse resultado da 

participação especial. Esse é um destaque para ser 

dado. 

O outro destaque é se isso é muito, em 

termos reais. Só para termos uma ideia, o Estado 

gasta, em média, por mês, oitocentos e cinquenta 

milhões de reais para sustentar suas despesas como 

um todo. Fazendo uma conta simples, quantos dias 

consegue-se pagar usando esse resultado de caixa de 

trezentos e trinta e cinco milhões de reais, que 

esperamos ter no final do ano? Vemos que isso fica 

entre oito; chega a bater uns doze dias. E o que eu 

quero dizer? Que os trezentos e trinta e cinco milhões 

de reais que esperamos ter no final do ano conseguem 

pagar doze dias de despesa da máquina pública do 

Estado. Em termos reais, é mais ou menos isso que 

esses trezentos e trinta e cinco representam. 

Quanto ao regime de previdência, sempre 

vimos acompanhando com bastante cuidado, pois é 

um problema no Brasil, em todas as unidades da 

Federação. Ano passado, já tínhamos apresentado um 

resultado de déficit de treze por cento da receita 

corrente líquida e, mesmo com o crescimento da 

receita corrente líquida de 11,8 bilhões de reais para 

12,3bilhões de reais, ainda percebemos um aumento 

percentual do que precisamos alocar da nossa receita 

corrente líquida para cobrir o déficit de regime 

próprio de previdência. E o que significa isso? Que 

nosso déficit está crescendo numa velocidade maior 

do que nossa receita corrente líquida e isso, de fato, é 

um problema. Nossa projeção é de que tenhamos, ao 

final do ano, um gasto de quatorze por cento da 

receita corrente líquida para cobrir o déficit da 

previdência. 

Olhando outro indicador relevante da LRF, 

que é o gasto ou despesa com pessoal, olhando para 

os últimos meses, foi de 5,4 bilhões de reais, receita 

corrente líquida 12,4 bilhões de reais e isso dá 

43,44%, ou seja, precisamos de 43,44% da receita 

corrente líquida para pagar pessoal. Isso deu um 

pouco de conforto, porque vínhamos dentro do limite 

de alerta e agora saímos um pouco e estamos com 

43,44%, mas ainda próximos.  

Acho que era isso. Agora, a parte de 

endividamento. Como evoluiu nossa dívida, olhando 

para o final do ano passado, para o segundo 

quadrimestre de 2017, uma medida de estoque, então, 

não tem problema compararmos final de 2016 com 

agosto de 2017. Observamos uma redução nominal 

do nosso resultado, da dívida fiscal líquida, reduziu 

de 2,5 bi para 1,4 bi.  

O Espírito Santo tem esse destaque de ser pouco 

endividado. Então, olhando em termos de receita 

corrente líquida, uma medida que o próprio Tesouro 

usa para avaliar risco dos estados: dívida consolidada 

líquida à sub-receita corrente líquida, hoje estamos 

com dezesseis por cento. Um limite que deixa um 

estado em situação crítica de insolvência seria 

duzentos por cento da receita corrente líquida. 

Estamos com dezesseis por cento, com certa folga em 

relação ao grau de endividamento. 

É basicamente isso, fazer esses destaques de como 

vinha a evolução da economia brasileira e capixaba, 

nosso resultado e o que esperamos para o futuro, 

daqui até o final do ano. Obrigado. 
 

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

Antes de passar a palavra aos Senhores Deputados e 

Deputadas, gostaria de fazer uma pergunta. 

Secretário, na sua apresentação podemos ver que a 

receita dos royalties, comparada ao mesmo período 

do ano passado, teve um aumento. Ocorre que o 

repasse do fundo para redução das desigualdades 

regionais, estabelecido pela Lei n.º 8.308/2016, 

oriundo da despesa dos royalties para os municípios, 

no mês de setembro, teve uma queda desse repasse. 

Inclusive, alguns prefeitos me ligaram reclamando 
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dessa queda, nosso prefeito Giló, de Mimoso do Sul, 

foi um deles. Qual seria o motivo dessa queda? 

O SR BRUNO FUNCHAL - Senhor Deputado, a 

verdade é que simplesmente repassamos os trinta por 

cento que recebemos de royalties. O que aconteceu, 

no último mês, foi a parada da plataforma por vinte 

dias. Parou de gerar recursos, parou de gerar renda do 

petróleo e recebemos menos royalties. Como 

passamos trinta por cento do que recebemos, e 

recebemos vinte e dois por cento, se não me engano, 

repassamos vinte e dois por cento a menos. 

Seguimos, normalmente, a regra de repartição. 

Basicamente, a parada de produção de uma 

plataforma. 

 

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

Pela ordem de inscrição, concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Almir Vieira. 

 

O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) - Boa tarde a 

todos! Cumprimento o Senhor Deputado Dary 

Pagung, presidente desta comissão; os Senhores 

Deputados Jamir Malini, Luzia Toledo, José 

Esmeraldo, Bruno Lamas e Sérgio Majeski; os 

secretários Bruno e Regis; o subsecretário Silas 

Maza; os prefeitos Darly Dettmann e Giló; os 

servidores da Fazenda; e os servidores da Casa. 

Secretário, uma das grandes preocupações, tanto 

nossa como dos servidores do Estado em geral, é o 

déficit que vemos no setor da Previdência, que vem 

aumentando ano a ano, como podemos ver no 

gráfico.  

Gostaria que o secretário explicasse mais alguma 

coisa, uma ação do Governo, para que, pelo menos, 

haja equilíbrio ou diminuição desse déficit na 

Previdência durante o ano.  
 

O SR. BRUNO FUNCHAL - Reconhecemos. 

Estamos acompanhando de perto essa evolução do 

déficit da Previdência. Identificamos claramente qual 

é a fonte desse problema. E a fonte, basicamente, 

olhando para nosso Estado, a criação do Regime 

Próprio de Previdência, o Fundo Previdenciário, em 

2004, fez com que ...  O que é o Fundo 

Previdenciário? É o fundo que as pessoas capitalizam 

para si próprias. Antes de 2004, todo mundo 

capitalizava. Na verdade, o dinheiro que era cobrado 

era simplesmente transferido para o aposentado. A 

partir de 2004, a parcela do grupo de pessoas que 

começou a entrar no serviço público passou a 

contribuir para si mesma. Então, a base de pessoas 

que precisam receber, que são os inativos, manteve-

se constante ou crescente, e a base dos ativos que 

paga esses inativos foi reduzindo, porque mudamos o 

regime. Este é o problema: temos uma base de 

aposentados estável ou crescente e uma base de 

contribuintes ativos decrescente. Se tivermos 

quarenta mil inativos e quarenta mil ativos, dos 

quarenta mil ativos, vinte mil só estão contribuindo. 

Isso está gerando esse déficit.  

O que temos feito para lidar com isso? Algumas 

coisas só podem ser feitas em nível de reforma ou 

mudança de lei. É o que temos discutido em nível 

federal. E algumas coisas podem ser feitas em nível 

gerencial. Isso o Regis acompanha de perto. São 

ações que estamos planejando para fazer como gestão 

de ativos imobilizados do Estado que podem ser 

utilizados como suporte a um fundo que sustente e 

faça reduzir um pouco esse déficit. Estamos 

estudando esse tema e formas gerenciais, de fato, de 

podermos controlar esse aumento. Nem controlar o 

déficit todo, mas controlar esse aumento de déficit. 

Alternativamente alguma ação do Legislativo, que é 

olhar para os ativos do Estado, gerenciar esses ativos 

do Estado, gerar renda, a partir dos ativos do Estado 

para cobrir uma parte do déficit.  

 

O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) - Muito obrigado, 

secretário.  

 

O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - PRP) - 
Registro a presença de Cristina Veloso Santos, 

subsecretária de Desenvolvimento; de Alan 

Johanson, nosso conterrâneo, de Baixo Guandu, 

consultor do Tesouro; de Gustavo Alves, consultor 

do Tesouro; de Marco Guilherme, gerente de Política 

Fiscal; de Carolina Barros, consultora do Tesouro; de 

Adda Maria, escrivã e presidente do Sindijudiciário, 

obrigado pela presença, Adda!; e de Cid Cordeiro, do 

Sindijudiciário, assessor econômico.  

Concedo a palavra à Senhora Deputada Luzia 

Toledo. 
 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - Cumprimento 

o Senhor Deputado Dary Pagung, presidente da 

Comissão, parabenizando-o pela reunião de trabalho 

muito boa. Cumprimento o Senhor Deputado Almir 

Vieira, vice-presidente desta Comissão, e os 

Senhores Deputados José Esmeraldo, Jamir Malini, 

vice-líder do governo, e Sergio Majeski, professor! 

Cumprimento o subsecretário Silas, que está do meu 

lado, representando a Casa Civil. Cumprimento os 

técnicos que estão na Casa; não vou declinar o nome, 

mas dizer a importância dos técnicos aqui 

acompanhando nosso secretário Bruno Funchal, que 

fez uma bela explanação. Vamos falar sobre isso.  

Cumprimento também o Senhor Deputado 

Bruno Lamas, que está acompanhando alunos da rede 

pública estadual. Muito obrigada, não só pela 

presença do Senhor Deputado Bruno Lamas, que é da 

Comissão de Educação, mas por estar acompanhado 

dos alunos da rede pública estadual. Cumprimento os 

dois prefeitos,  o senhor Giló, de Mimoso do Sul, 

minha terra, que está sentado, e o senhor Darly, que 

representa o município de Itaguaçu, onde estive 

recentemente recebendo o título. Cumprimento 

também o secretário Bruno Funchal. 

Quero ratificar um pouco minha alegria. Vemos que 

o país atravessa momentos tão difíceis de corrupção, 

não só na política nacional, e de desrespeito ao povo 

brasileiro, algo que nenhum de nós, nem de minha 

geração e nem da geração dos senhores presentes, 
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com certeza, gostaria de ver. Então, este momento é 

muito importante, de uma prestação de contas, que é 

uma das coisas mais importantes na política. Está 

dentro do nosso Regimento Interno, mas quem faz 

prestação de contas divide com a população os 

resultados. Às vezes, a população não tem tempo, não 

é mesmo, Senhor Deputado Bruno Lamas, de 

acompanhar o que os técnicos estão fazendo. E aqui 

estamos vendo os resultados dos nossos técnicos da 

Secretaria da Fazenda.  

Quero parabenizá-lo. Sei do trabalho que estão 

executando, das dificuldades de recuperação, mas sei 

da determinação em recuperar a autoestima do povo 

capixaba por meio, exatamente, desses dados, desses 

pequenos avanços. Quando víamos mais dois, Silas 

me disse: Mais dois. E eu disse: Mais dois são muito 

importantes em um momento como este. 

Tenho estado com V. Ex.ª, estive com os outros 

secretários que passaram pela Secretaria da Fazenda, 

como, por exemplo, a senhora Ana Paula, o senhor 

Paulo Roberto e todos os demais e depois com V. 

Ex.ª, acompanhado da subsecretária Cristina Santos, 

que representa, neste momento, o senhor Zé Eduardo, 

um secretário de Desenvolvimento importante. 

Cristina faz esse trabalho junto com ele de forma 

muito singular. Está conosco também o senhor Regis, 

um secretário muito importante do Planejamento.  

Gostaria de voltar ao nosso assunto, porque 

quando o estado recupera um pouquinho e também 

quando também tem a perspectiva de recuperar mais 

um pouco, para o Espírito Santo é mais um avanço 

muito grande em relação aos demais estados 

brasileiros. Gostaria muito, secretário Bruno, que V. 

Ex.ª falasse sobre a possibilidade próxima... Fizemos 

um projeto de lei, criando a política da energia solar. 

Além do projeto de lei, fizemos várias indicações ao 

Governo do Estado, sempre discutindo de forma 

muito democrática com o secretário Zé Eduardo, com 

a subsecretária Cristina e também com o senhor 

Paulo Roberto, hoje chefe de gabinete do nosso 

governador. A senhora Ana Paula está no Tesouro 

Nacional.  

V. Ex.ª tem sido muito atencioso com nosso 

pleito. Fizemos várias indicações, vários ofícios para 

V. Ex.ª. Fizemos o projeto de lei que institui a 

política estadual de incentivo ao uso de energia solar. 

Entregamos a V. Ex.ª todas essas indicações que 

fizemos aos demais e ao governador Paulo Hartung, 

do estado do Espírito Santo.  

Em uma das reuniões que fizemos com o 

governador, ele falou da possibilidade realmente, tendo 

em vista esse crescimento mesmo que pequeno, de 

atender ao pleito da sociedade do estado do Espírito 

Santo com relação à energia solar, limpa, fotovoltaica, 

enfim. Gostaria muito que V. Ex.ª falasse.  

Parece que a TV Ales não chega à sociedade, 

mas é um grande equívoco. Estamos falando ao vivo 

para a sociedade do Espírito Santo, que passa por São 

Mateus, Grande Vitória, Guarapari e vai até 

Cachoeiro de Itapemirim. Todos estamos ansiosos e 

eu como cidadã, não só como deputada. Muito 

obrigada! Parabenizo todos os presentes nesta 

reunião da Comissão de Finanças, extremamente 

importante, de prestação de contas, que está no nosso 

Regimento. 

 

O SR. BRUNO FUNCHAL - Obrigado pela 

pergunta, Senhora Deputada! 

De fato, esse é um tema totalmente da moda, porque 

vimos com problemas energéticos e discutir uma 

forma alternativa de energia, uma forma de incentivar 

a energia limpa, é importante. 

Já vimos com sugestões, inclusive convênios 

firmados pelo Confaz, Convênio n.º 16/2015, que 

permite a estados que aderem uma isenção de ICMS 

quando distribui na rede, para micro e minigeração 

distribuída. São gerações com consumo de até um 

mega. Para um grupo restrito isso já é aprovado no 

Confaz. 

Ficamos um pouco cautelosos, desde quando 

foi assinado em 2015, o convênio com diversos 

estados. Como mostrei no gráfico, a crise aqui foi 

muito mais aguda que no resto do país. Então, era 

uma preocupação razoável, até duas: primeiro, que 

perdemos muito mais receita que os outros estados; e 

segundo, não tínhamos ainda uma noção clara de qual 

seria o efeito na receita por conta desse movimento 

de, de fato, aderir ao convênio e isentar pagantes de 

ICMS para micro e minigeração distribuída. 

Passou o tempo, o Estado entrou no eixo, está 

equilibrado fiscalmente, já temos diversos exemplos 

de estados que aderiram ao convênio. Então temos 

duas coisas: uma situação fiscal melhor e agora 

conseguimos ter uma evidência empírica se, de fato, 

o impacto na receita é significativo ou não. 

A receita de energia é a segunda maior do 

Estado, é um bilhão por ano. Então, fazer um 

movimento sem ter um estudo prévio, que era 

impossível de se fazer em 2015, 2016, porque estava 

no início da adesão dos estados ao convênio. Neste 

momento, já conseguimos fazer o estudo. 

Estamos fazendo um estudo dentro da Secretaria de 

Fazenda, comparando arrecadação do setor de 

energia dos estados que aderiram ao convênio, vis-à-

vis estados que não aderiram ao convênio, ou seja, 

que não estão isentando.  

Queremos estimar essa perda de receita, é isso que 

estamos fazendo na Secretaria. Estamos no momento 

de estimar essa perda, é um projeto que está em 

desenvolvimento. Se tiver uma grande perda, 

obviamente temos que considerar os custos e 

benefícios, se não tiver uma perda de receita 

significativa, pode fazer sentido.  

Estamos, justamente, neste momento, de finalizar o 

estudo para ver o tamanho, se tem uma perda 

significativa de receita e quanto é. A lógica do estudo 

é essa, comparar a adesão dos estados vis-à-vis os 

que não aderiram para calcular uma ideia de perda 

média entre os estados que aderiram ao convênio e 

ver se isso é significativo para o cofre do Estado. 
 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - Tem uma 
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expectativa de término desse estudo? 

O SR. BRUNO FUNCHAL - Acho que 

mais um mês e meio, no máximo. 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - Está 

bom. Sou paciente e tenho muita esperança que dê 

certo e vai dar, se Deus quiser. Obrigada, secretário! 

 

O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG 

- PRP) - Obrigado, secretário. 

Quero registrar a presença do secretário 

municipal de Esportes de Vila Pavão, Arnaldo 

Grunivad. Obrigado pela presença! 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Bruno Lamas. 

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Meus 

cumprimentos à Mesa; aos colegas Senhores 

Deputados, especialmente aos Senhores Deputados 

Dary Pagung e Almir Vieira; ao meu xará Bruno 

Funchal, secretário da Fazenda. Passou por aquela 

Secretaria o Bruno Negris, e nela está o Gustavo 

Lisboa, que deu contribuições importantes à cidade 

de Serra. Cumprimento, então, secretário, ao senhor e 

a toda a sua equipe! Sejam todos muito bem-vindos à 

Assembleia Legislativa! Cumprimento também o 

secretário Regis; e o secretário Silas Maza, da Casa 

Civil, meu vizinho, conterrâneo e amigo, fomos 

vereadores juntos.  

Importantes esses registros, porque a vida 

passa muito rápido. 

Gostaria de agradecer pela palestra e pelas 

explanações! Também entendo que prestação de 

contas seja um gesto muito nobre, de muito respeito. 

Cresci ouvindo isso de meus pais, especialmente de 

minha mãe, que exerceu alguns mandatos e diz que 

homem público não possui procuração em aberto, ele 

deve voltar e prestar contas dos seus atos. Esta é uma 

bela oportunidade para que, de forma republicana e 

respeitosa, possamos esclarecer alguns pontos do 

nosso orçamento.  

Tenho três perguntas simples, secretário. A 

primeira delas vem dos alunos... Estou na companhia 

do João Vítor e do Lucas, da escola Elice Baptista, 

em Serra Dourada, cidade de Serra - escola que tive a 

oportunidade de visitar. O que chamou a atenção 

deles, entre outras coisas que pudemos responder, foi 

a questão previdenciária. Perguntam: Deputado, 

mesmo que saibamos a legislação, as regras do 

governo federal e as necessidades de um ajuste 

maior, qual o verdadeiro impacto e qual a forma que 

o Estado pode encontrar para driblar - nas palavras 

dele, mas, na verdade, para equilibrar - essa 

equação? Volto a dizer, secretário, tenho 

conhecimento das regras de âmbito federal, mas essa 

foi uma pergunta do aluno trazendo a questão para a 

realidade do município. 

Segundo: a Senhora Deputada Luzia Toledo 

foi perfeita e nos antecipou: Vinte e um Estados já 

assinaram o convênio. 

O Senhor me atendeu recentemente. Diga-se 

de passagem, Senhor Deputado Dary Pagung, S. Ex.ª 

é um secretário de uma pasta robusta e atende ao 

telefone. Isso é importante porque facilita o nosso 

trabalho de legislar e de fiscalizar. E a informação 

que temos é de que o Pará havia sido o vigésimo 

primeiro Estado da Federação a aderir ao Convênio 

ICMS 16/2015, do Conselho Nacional de Política 

Fazendária, que isenta o pagamento de tributo 

estadual sobre o excedente de energia elétrica gerada 

por sistema de geração fotovoltaica. 

Participei de alguns seminários na 

Assembleia, e temos um pré-agendado. Em cima da 

explanação, qual é a perspectiva de dizermos sim 

para a sociedade?  

Por último, sobre o decreto que votei - dei 

um voto de confiança ao Governo do Estado, Silas -, 

no que tange à renúncia fiscal, gostaria de uma fala 

nesse sentido. Qual o impacto orçamentário e 

financeiro, no atual exercício de 2017, da renúncia 

fiscal, fruto da decisão que este Parlamento tomou, 

atendendo a uma decisão do Governo do Estado 

encaminhada a esta Casa. Temos, na LDO, uma 

previsão de 1,4 bilhão em renúncia para o ano de 

2018. 

Gostaria que o secretário pudesse esclarecer 

isso, nesta tarde, para nós. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG 

- PRP) - Secretário, antes de o senhor responder, 

gostaria de passar a palavra ao secretário Regis, que 

quer contribuir acerca da primeira pergunta do 

Senhor Deputado Bruno Lamas. 

 

O SR. REGIS MATTOS - Senhor Deputado 

Dary Pagung, presidente da Comissão; Senhores 

Deputados presentes; Senhor Deputado Bruno 

Lamas; e todos os presentes, boa tarde! 

Quero fazer uma breve contribuição, Senhor 

Deputado Bruno Lamas, e permita-me um aparte, em 

relação à reforma da previdência. Tenho, desde o 

início do governo, acompanhado muito de perto esta 

questão, participado dos estudos que temos feito, 

inclusive, como presidente do Conseplan - Conselho 

Nacional de Secretários Estaduais de Planejamento - 

desse debate em nível nacional.  

Para entendermos rapidamente e para os 

alunos compreenderem, porque este tema é 

fundamental para vocês, estamos tratando do futuro 

do País e dos brasileiros. Por que o País entrou numa 

crise previdenciária tão grande, com déficit? Todos 

os estados têm déficit. Muitos municípios já têm 

déficit - aqueles que têm previdência própria, porque 

alguns não tem e, então, o déficit dos municípios 

acaba indo para o governo federal - por uma coisa em 

que o Brasil teve sucesso: que é ter melhorado a 

qualidade de vida dos brasileiros e nos ter feito viver 

mais.  

Meu pai nasceu na década de 40, quando a 

expectativa de vida era quarenta e cinco anos, Senhor 
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Deputado Bruno Lamas. Então, a expectativa de vida 

de um brasileiro que nascia naquela década era viver 

em média quarenta e cinco anos. Por que isso? 

Porque havia uma mortalidade infantil muito alta. 

Naquela época a vacinação ainda não era tão 

abrangente como é hoje, então, quando tinha um 

surto de doenças, muitas pessoas morriam. As 

pessoas morriam mais jovens; e assim por diante. O 

avanço na medicina; o avanço no saneamento básico, 

que não chegou para todo mundo, mas chegou para 

muita gente no Brasil; o avanço das campanhas de 

vacinação e assim por diante fizeram com que 

vivêssemos, felizmente, muito mais. Hoje a 

expectativa de vida é de cerca de setenta e sete anos, 

ou seja, o brasileiro que nasce hoje vive em média 

trinta anos a mais do que o brasileiro que nascia na 

década de 1940.  

Por outro lado, as famílias brasileiras estão 

tendo muito menos filhos. As famílias, na década de 

1940, em média, tinham seis filhos. Talvez, as 

pessoas que nasceram há mais tempo tenham mais 

irmãos do que estamos tendo agora. Eram seis filhos 

por família, hoje são 1,7 filhos. Em média, cada 

família não tem nem dois filhos. Então, tem uma 

quantidade menor de pessoas entrando no mercado de 

trabalho; cada vez mais pessoas idosas recebendo 

aposentadoria e cada vez menos contribuindo. 

No caso do governo do estado, já temos mais 

aposentados recebendo, Senhor Deputado Bruno 

Lamas, do que servidores ativos contribuindo para 

aposentadoria. A contribuição do servidor é de onze 

por cento; do estado mais vinte de dois por cento, que 

dão trinta e três por cento. Mas quem recebe, recebe 

cem por cento, recebe o salário integral. É aritmético, 

é matemático.  

Fazer a reforma da previdência, como o 

secretário Bruno colocou, é tarefa do Congresso 

Nacional. Podemos fazer algumas coisas aqui, mas 

são poucas coisas, que darão resultados pequenos. O 

que precisa ser feito é a reforma no Congresso 

Nacional. Então, o grande desafio está colocado para 

o País, para que tenhamos aposentadoria, para 

garantir a previdência de vocês, que no futuro 

trabalharão e vão se aposentar, e de quem já está 

trabalhando hoje, e até mesmo daqueles que já estão 

aposentados, para que não aconteça no Brasil o que 

aconteceu, por exemplo, na Grécia, onde pessoas que 

já estavam aposentadas, com setenta anos, setenta e 

oito anos de idade, quer dizer, não tinham mais 

condição de trabalhar, de repente viram sua 

aposentadoria cortada na metade. Foi isso que 

aconteceu na Grécia, em Portugal e em alguns outros 

países. É neste caminho que, infelizmente, o nosso 

País está caminhando e precisa ser corrigido. 

Bom, desculpe o intervalo. 

Devolvo a palavra. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG 

- PRP) - Acredito que o Bruno tinha mais uma ou 

duas perguntas. 

 Secretário, só para ajustarmos o tempo, 

temos ainda inscritos os Senhores Deputados Sergio 

Majeski e José Esmeraldo. 

Registro, também, a presença do Senhor 

Deputado Euclério Sampaio e o convido para a Mesa. 
 

O SR. BRUNO FUNCHAL - Cumprimento 

e parabenizo o Senhor Deputado Bruno Lamas por 

trazer os meninos para assistir. É muito bacana isso! 

Espero que estejam aproveitando.  

Em relação ao ponto em que o Regis tocou, 

acho que não tem muito a acrescentar. Basicamente 

isso: há um problema estrutural, tem que olhar os 

dados e ver qual é a melhor solução, mas passa por 

essa discussão federal.  

Em relação à questão fotovoltaica, de 

energia, vou à direção do que tinha falado para a 

Senhora Deputada Luzia Toledo: dependendo do 

resultado... Qual é o procedimento? Fizemos o estudo 

e imagina que o estudo mostrou que o gasto é alto 

demais. Estudar o custo-benefício e tomar uma 

decisão. Se o Estado vir que é melhor seguir nessa 

linha de dar esse incentivo, aderir ao convênio e 

passar uma lei na Assembleia que autorize. Tudo 

acaba dependendo do resultado do estudo, porque é 

esse que permitirá que quantifiquemos esse impacto. 

Baseado nisso, é muito mais fácil tomarmos decisão. 

Se formos aderir ao convênio, provavelmente será no 

ano de 2017 ainda.  

Em relação à renúncia fiscal, trouxe um slide 

para ilustrarmos um pouco. Falamos: Ah, de quanto 

abrimos mão? Na verdade, não acho nem que seja 

essa questão de abrir mão; é questão de como 

estudamos, se faz sentido ou não. É como descrevi o 

caso do estudo para fotovoltaico. Pegamos o máximo 

de informações possível, analisamos o custo e 

tentamos projetar esse benefício. Muitas vezes não é 

tão claro, nem tão óbvio, nem tão simples por falta de 

dados, mas, muitas vezes, conseguimos ver, com 

experiências passadas, se coisas similares fazem 

sentido ou não.  

Peguei dois setores, que respondem mais ou 

menos a oitenta por cento do que está descrito na 

LDO em termos do custo dessa política. O gráfico da 

esquerda é o ICMS arrecadado de vendas não 

presenciais; o gráfico da direita é o ICMS arrecadado 

de vendas do setor atacadista; e essa linha é quando 

foi implementada a política. No setor de vendas não 

presenciais foi em 2012 e basicamente aumentou a 

arrecadação de ICMS de dois milhões para sessenta 

milhões, mais ou menos. No setor atacadista saímos 

de uma coisa abaixo de duzentos milhões para mais 

ou menos em torno de setecentos e sessenta milhões. 

É uma análise ex post, mas, pelo menos, é uma 

análise que mostra que a arrecadação aumentou 

muito nesses dois setores que, em tese, possuem o 

maior número de empresas. 

Concordo com você, temos que ser 

totalmente rigorosos em relação a isso, porque da 

mesma forma como gastar o dinheiro é ter uma 

política de benefício. Ainda assim, evoluindo no 

tema, temos essa discussão que acontecerá, inclusive, 
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esta semana no Confaz, que é a regulamentação da 

Lei da Convalidação, que trará mais transparência. 

No nosso estado está em lei e o Estado publica os 

atos concessivos. Há transparência. Agora, ficará 

muito mais fácil, inclusive para acessar, não só o do 

Espírito Santo, mas de todos os estados, porque 

haverá um portal da transparência no próprio 

Ministério da Fazenda. Acho que é um passo à frente 

que deveria ser feito não pelo Espírito Santo em si só, 

isoladamente, mas que está sendo feito por todos os 

estados. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG 

- PRP) - Obrigado, secretário! 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Sergio Majeski e em seguida ao Senhor Deputado 

José Esmeraldo. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 
Meus cumprimentos à Mesa, ao secretário que está 

nesta Casa hoje prestando contas, aos demais 

presentes. 

Secretário, tenho três pontos para abordar em 

relação a sua prestação de contas: uma coisa que 

sempre sentimos falta na prestação de contas é 

justamente a questão de incentivos e renúncia fiscal, 

porque na prestação de contas não tem a 

compensação fiscal dos incentivos. O senhor só 

mencionou um exemplo e mesmo assim falta muita 

transparência nisso, porque não basta dizer que é o 

setor beneficiado e por isso aumentou a arrecadação. 

Mas por que é beneficiado? Que motivo tem? Qual o 

ativo social, financeiro ou tecnológico que estas 

empresas trazem ao Espírito Santo que justifique o 

volume de renúncia fiscal que nem sabemos quanto 

é? Nunca tem numa prestação efetiva quanto é a 

renúncia que existe. Normalmente se tentará desviar: 

Não, é porque na verdade não é renúncia, não 

podemos falar em renúncia do que não era 

arrecadado. É renúncia sim! Na medida em que 

aquilo que é devido não é arrecadado 

adequadamente... Porque é óbvio que incentivos 

fiscais são importantes, mas precisam ser muito bem 

explicados, precisam ser justificados pela sociedade.  

Este ano mesmo foram aprovados aqui acho 

que dois ou três projetos que ampliam a renúncia 

fiscal para determinados setores, mas não 

conhecemos a compensação fiscal disto, que também 

não tem na sua prestação de contas. 

Em relação à questão, que também V. Ex.ª não 

menciona e que continua pendente, do mínimo 

constitucional de investimento na educação de vinte e 

cinco por cento, entramos com representação na 

PGR, está hoje no STF. Recentemente o próprio 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo disse que 

é impossível aprovar contas colocando previdência 

no que deveria ser investido em educação. Quer 

dizer, o Estado, inclusive, no Espírito Santo, corre o 

risco de estar criando um passivo futuro imenso 

porque isso terá de ser devolvido para a educação em 

algum momento e hoje já se somam, pelo menos, 

quase quatro bilhões de perdas da MDE. Este ano, 

pelo orçamento da Fazenda, embora V. Ex.ª negue 

isto, ao invés de investir vinte e cinco por cento na 

MDE, que está disposta na LDB, artigos 70 e 71, 

devemos perder seiscentos e vinte milhões e não 

chegará a vinte por cento dos vinte e cinco mínimos 

previstos na Constituição. 

Outra questão, não sou matemático e também não sou 

da área financeira, mas estava acompanhando V. Ex.ª 

do gabinete, pela TV, e há uma coisa que me deixa 

curioso: o Governo passou três anos quase pintando 

um cenário de terra arrasada no Estado, dizendo que 

a arrecadação caiu dez por cento, caiu oito, caiu não 

sei quanto, mas agora o Governo, de repente, começa 

a anunciar uma série de bondades: aumento para o 

funcionalismo, concurso público, está inaugurando 

obras e anunciando investimentos pelos quatro cantos 

do estado. Se caiu, por exemplo, a arrecadação nos 

últimos três, quatro anos, oito por cento e agora 

aumentará, a previsão de aumento é de dois, três por 

cento, isto seria só uma reposição daquilo que se 

perdeu! Quer dizer, não haveria como justificar que o 

Governo agora tem dinheiro para investimento. 

Então, o discurso da terra arrasada anterior era um 

discurso disfarçando a realidade do Estado ou tudo 

isto que o Governo tem anunciado é sustentável? Por 

exemplo, V. Ex.ª falou muito sobre o petróleo, que é 

uma commodity que, sabemos, varia muito. Pode-se 

contar com o petróleo de uma forma muito 

desconfiada, para dizer o mínimo, então gostaria que 

V. Ex.ª, se pudesse, esclarecesse estes três pontos. 

 

O SR. BRUNO FUNCHAL - Obrigado, 

Senhor Deputado, pelas perguntas. Irei pela ordem 

das suas perguntas.  

Primeiro em relação aos incentivos. Na verdade, tudo 

acaba passando nesta definição do que V. Ex.ª está 

chamando de renúncia. Quando se fala: Não 

renunciou nada porque não ganharíamos o imposto, 

na verdade este é o maior desafio de se quantificar 

qualquer coisa em relação a benefício.  

Imagine o seguinte: observamos um setor que faz 

sentido no Estado do Espírito Santo, fizemos uma 

política de benefícios e o setor decolou. Entra uma 

empresa nova no setor e o que ela deixaria de pagar, 

que era a alíquota antiga menos a alíquota nova, com 

o benefício, esta diferença V. Ex.ª esta chamando de 

renúncia e estou falando que não existe porque ela 

não estaria aqui.  

Então, uma grande dificuldade tecnicamente até de se 

medir qualquer coisa antes de se elaborar esta política 

é justamente isto: de todas as empresas que estão 

surgindo, quantas, de fato, surgem genuinamente por 

conta do benefício, quantas não surgem de fato por 

conta do benefício, que já estariam aqui, que na 

verdade estão se aproveitando por conta dessa 

política?  

Esta é uma dificuldade técnica de se mensurar. Foi 

por isso que peguei aquele gráfico, porque podemos 
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olhar e falar o seguinte: Aquela galera que estava 

contribuindo com dois milhões de ICMS, daquele 

pessoal a gente renunciou, e daquele resto todo de 

dois milhões até sessenta milhões? É tudo novidade.  

Por exemplo, quando a gente reporta uma 

LDO, a gente é conservador e faz justamente aquilo 

que o senhor está sugerindo. Não! Vamos considerar 

que tudo que estamos fazendo é com o imposto que 

deveria ser pago e não foi. Mas na verdade não é! 

Essa é uma dificuldade metodológica de lidar com o 

problema. Não é um discurso que estamos fazendo 

para tentar... Não é! Justamente usei esses dois 

exemplos para mostrar o antes e o depois que esses 

setores não se desenvolveriam dessa forma 

instantaneamente sem nada. Empresas não entrariam 

aí se não tivessem de fato esse incentivo.  

Conseguimos diversificar a nossa matriz de 

geração de recursos, e essa é outra discussão, 

diversificação da nossa matriz geração de receitas, 

que é um ponto importante, justamente nessa escolha 

de quais são os setores mais importantes para gente 

gerar essa dinâmica. 

 Existe um relatório de prestação de contas 

olhando para todos os incentivos. É um relatório 

divulgado pela Secretaria de Desenvolvimento, no 

final do ano, que acompanha tudo o que foi investido, 

quantos empregos foram gerados, etc. E existe uma 

diligência da Secretaria de Fazenda em relação a esse 

acompanhamento, principalmente das obrigações 

tributárias das empresas. Só este ano, temos mais ou 

menos duzentos e cinquenta empresas que foram 

excluídas do incentivo. Então, existe um critério, 

existe um rigor para isso. 

 Em relação à questão do mínimo da 

Educação, aí tem o debate, tanto que está no 

Supremo. O entendimento é que de fato estamos 

gastando com Educação, pois pagar professores 

aposentados é gastar com Educação. Essa é uma 

discussão que está tendo, inclusive está no Supremo. 

Outro ponto, vamos supor que tenhamos que mudar 

isso. A gente vai cobrir a cabeça e descobrir o pé. 

Então, vamos ter que realocar de outras áreas para 

poder cumprir esse entendimento. Entendo essa briga 

pela Educação. Estou junto. Acho que é o vetor 

fundamental para crescimento, para a produtividade, 

para aumentar retorno do Estado, para crescer, tanto é 

que muitas das políticas são baseadas nisso, não só 

Educação, mas focadas em áreas de Educação como 

creche, pré-escola e ensino fundamental. São 

indiferentes as externalidades geradas por cada um 

nisso, mas a gente tem que lembrar que o dinheiro é 

finito e essa quantidade de recurso vai ter que ser 

realocada. 

 Terceiro ponto é a evolução. Aparentemente 

parece que estávamos na miséria antes e agora está 

sobrando dinheiro. Na verdade não está sobrando. 

Até mostrei na apresentação que o pouco que temos 

paga na média doze dias só de despesa total do 

Estado. Então, é muito pouco. É que a situação antes 

era crítica. Mas entrou muito pouco. Foi dinheiro do 

petróleo. Posso ter pecado na minha apresentação. Na 

verdade o que o senhor pediu para enxergar foi 

justamente o que tentei mostrar: uma parte vem de 

petróleo, uma parte vem do dever de casa que está 

sendo feito, não para o lado da receita, que é estável, 

mas pelo lado da despesa que está controlada. Então, 

o tanto que sobrou, que é pouco em termos reais, mas 

uma parte é de fato de receita arriscada, que é do 

petróleo; outra parte é aumento de produtividade do 

setor público, porque estamos fazendo a mesma coisa 

com menos recursos. Acho que o que banca uma 

parte desse bom resultado é isso: aumento de 

produtividade. 

 Obrigado pelas perguntas. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG 

- PRP) - Obrigado, Secretário. 

 Concedo a palavra ao Senhor Deputado José 

Esmeraldo. 

  

 O SR. JOSÉ ESMERALDO - (PMDB) - 
Saúdo o nosso amigo Silas Maza; o Regis Mattos, 

secretário de Planejamento; o Senhor Deputado Dary 

Pagung, que está presidindo a Comissão de Finanças; 

o vereador Almir; a Senhora Deputada Luzia Toledo; 

os Senhores Deputados Bruno Lamas e Jamir Malini; 

o doutor Jamir, que vi que está presente também; o 

Senhor Deputado Sergio Majeski - até que V. Ex.ª 

deu um sorriso e fica mais bonitinho -; nosso amigo 

Senhor Deputado Euclério Sampaio; o Senhor 

Deputado Doutor Hércules e todos os presentes. A 

presença de todos é importante.  

Na verdade, temos que respeitar a opinião de cada 

um e respeitamos com certeza. Mas, ser secretário de 

Fazenda hoje, no momento que o país passa, não é 

fácil. Essa que é a verdade. O mais importante de 

tudo é que durante esses dois anos e meio em que o 

país, principalmente, alguns estados da Federação, 

passa por momentos dificílimos no que tange ao 

pagamento dos funcionários, vemos, em alto e bom 

som, que o Espírito Santo é um dos poucos que 

mantêm o salário dos funcionários em dia. Esse é um 

dado importante. Há pessoas que só gritam depois 

que falta, mas temos que falar o português claro. Sou 

crítico, falo e muito, mas também tenho que 

reconhecer a verdade. Não é fácil ser governador, não 

é fácil ser prefeito em um momento como esse. É 

muito difícil.  

Estou falando como engenheiro de carreira 

da Prefeitura de Vitória. Não sou economista, mas sei 

fazer cálculo. Digo com toda certeza que o 

governador acertou quando colocou na Secretaria de 

Fazenda o Bruno e o Regis. Juntou a fome com a 

vontade de comer, bico e biquinho. A verdade é essa, 

porque está dando certo. São pessoas que não 

enrolam. Não enrolar é importante para o político. 

Nesta vinda dos senhores novamente a esta Casa, a 

presença dos senhores é importante para apresentar 

aquilo que os senhores fizeram durante este ano, 

nesta Assembleia Legislativa, onde se aprovam os 
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projetos.  

Minha colocação maior é no que diz respeito à 

Previdência. Falaram em energia solar, desculpem-

me os dois Deputados, mas não ouvi falar nada de 

energia solar nesta Casa, que é algo importantíssimo, 

porém, para mim, o assunto é outro. A Previdência, 

por exemplo, é o calcanhar de Aquiles e, a cada dia 

que passa, a situação fica mais perversa para aqueles 

que se aposentarão, Regis. Foi o que foi dito aqui. O 

servidor público chegar ao final do mês e não receber 

o salário do seu trabalho, do seu suor, da sua luta e do 

seu sacrifício, não é brincadeira. Não há nenhuma 

administração que aguente.  

Por isso, encerrarei a minha fala... O que essa maluca 

está falando? Deixa de ser maluca! Tire essa mulher 

da galeria, pois está falando um monte de besteira. 

Conversarei com vocês depois. Aguentem que irei até 

vocês e irei sozinho.  

Digo aos senhores, em alto e bom som, que o 

trabalho dos dois é brilhante. Não somente dos 

senhores, mas de toda essa equipe. Não é fácil manter 

o salário em dia e vocês estão mantendo. Por isso, 

tomo a liberdade de parabenizar o Bruno, o Regis e o 

Silas, nosso amigo brilhante que atende e resolve. Se 

não resolvesse, eu falaria. Não tenho medo de cara 

feia e nem sou filho de pai assustado. Falaria um 

português claro. Cada um tem a sua posição e eu 

tenho a minha. Estão trabalhando bem e, por isso, 

merecem todo respeito e consideração, pelo menos 

deste Senhor Deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG 

- PRP) - Parabenizo o Senhor Deputado José 

Esmeraldo. 

Concedo a palavra ao Senhor Secretário 

Bruno Funchal para suas considerações finais.        

 

O SR. BRUNO FUNCHAL - Agradeço as 

palavras do Senhor Deputado José Esmeraldo. 

Cumprimento o Senhor Deputado Doutor 

Hércules e agradeço a presença de todos  neste 

debate. Acho que é importante e saudável. 

Como foi bem dito, acho que essa prestação de 

contas é importante para termos muito clara a 

situação do estado. Mais do que o número em si - se é 

superávit ou déficit - é importante saber de onde é 

que está vindo esse resultado, discutirmos o porquê e 

debater as dúvidas. 

Estou à disposição para qualquer debate ou pergunta 

adicional em relação aos dados.  

Obrigado. 

 

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

Obrigado, Secretário Bruno Funchal.  

Agradeço a presença de todos que compareceram a 

esta audiência pública. 

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 14h31min. 

 

 

 

DÉCIMA NONA REUNIÃO 

ORDINÁRIA, DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE 

POLÍTICA SOBRE DROGAS, REALIZADA EM 

18 DE SETEMBRO DE 2017. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - Havendo número legal, declaro 

abertos os trabalhos desta Comissão.  

Saúdo o público presente, os servidores da 

Assembleia Legislativa e os que nos assistem pela 

TV Assembleia.  

Cumprimento a senhora Luliani, enfermeira 

do grupo Nova Aliança; o senhor Gabriel, 

administrador do Instituto Nova Aliança; e o senhor 

Luiz Alexandre, presidente do Instituto Nova 

Aliança, que está presente com a equipe técnica do 

Instituto expondo o trabalho de reabilitação realizado 

por esse segmento. Enfim, cumprimentamos todos e 

agradecemos aos membros da Comunidade Nova 

Aliança a presença.  

Quero dizer aos nossos convidados que 

também fazem parte desta Comissão os Senhores 

Deputados Esmael de Almeida, que ainda não 

chegou, e o Pastor Marcos Mansur. Agradecemos a 

presença de vocês nesta reunião!  

A nossa Comissão tem como finalidade 

informar a sociedade as oportunidades, quando 

existe um problema de dependência na família, na 

sociedade e também acompanhar o trabalho dessas 

entidades, visitando, fiscalizando, para que essas 

entidades ofereçam um trabalho de qualidade para 

que os dependentes possam encontrar um novo 

caminho; e, ao mesmo tempo, oportunizar que as 

entidades façam a divulgação dos seus trabalhos.  

Queremos agradecer muito a presença de 

vocês durante a nossa reunião. Vocês terão um 

tempo para falar um pouquinho sobre a instituição 

Nova Aliança. Pelo que me foi passado, o Instituto 

Nova Aliança possui mais de dez anos de 

existência, tendo nascido a partir da recuperação do 

atual presidente Luiz Alexandre, que, com sua 

experiência, percebeu que poderia ajudar pessoas, 

famílias, que sofrem com a dependência química.  

A clínica possui serviço de tratamento em 

regime integral nas modalidades voluntária, 

involuntária e compulsória; para pacientes do sexo 

masculino; em unidades separadas para adultos e 

para adolescentes. Oferece ainda escola na espécie 

Educação de Jovens e Adultos - EJA, autorizada 

pelo Conselho Estadual de Educação, tendo em 

vista que muitos adolescentes e jovens, em função 

da dependência química, acabam abandonando os 

estudos.  
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Queremos, mais uma vez, agradecer. 

Agradecer também ao nosso assessor Emerson, que 

fez o convite. Obrigado, Emerson, pela presença! 

Deixaremos que vocês façam as colocações 

necessárias sobre a entidade.  

Solicito ao senhor secretário que proceda à 

leitura do Expediente.  

 

O SR. SECRETÁRIO lê:   

 

EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

Não houve no período. 

 

ORDEM DO DIA: 

Presença do senhor Luiz Alexandre Vervloet, 

presidente do Instituto Nova Aliança, juntamente 

com a equipe técnica do Instituto, expondo o trabalho 

de reabilitação realizado por esse segmento. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - Qual dos três começará falando? 

Gabriel, Alexandre? Estejam à vontade! 

 
O SR. GABRIEL BASSUL - Boa tarde! 

Cumprimento V. Ex.ª, Senhor Deputado, todos os 

servidores da Assembleia e aqueles que a visitam. 

Antes de falar sobre o instituto, tenho que passar a 

palavra para o presidente, Luiz Alexandre, porque 

isso tudo se iniciou a partir do seu sonho, a partir da 

sua experiência e da sua vontade de mudar a vida das 

pessoas.  

Então, Luiz Alexandre, é preciso que passe um 

pouquinho da sua experiência, da sua história para 

todos, para, a partir daí, começarmos as explicações. 

 
O SR. LUIZ ALEXANDRE VERVLOET - Boa 

tarde a todos. Boa tarde, Senhor Deputado. 

O instituto nasceu de um sonho. Fiquei internado 

num local por algum tempo e, quando saí me vi 

perdido. Não tinha um acompanhamento adequado na 

época, há dezenove anos. Não era como é hoje, que 

tem vários locais, o Caps, por exemplo, e vários 

profissionais qualificados. Na época não tinha. Então, 

fiquei durante nove meses, recluso num local. 

Quando saí me vi meio perdido.  

Então, comecei a estudar dependência química, uma 

maneira de me ajudar. Consequentemente, comecei a 

trabalhar como voluntário no Cadeq, Centro de 

Apoio ao Dependente Químico, um projeto da Igreja 

Batista, em Jardim Camburi. 

Depois de um tempo, surgiu a proposta de 

um amigo que ficou internado comigo de abrir uma 

clínica. Aceitei a oferta. Nós nos mudamos para 

Piúma. Foi um trabalho muito duro no começo. É 

muito difícil trabalhar com dependente químico, com 

a dependência química, mas no decorrer dos anos 

fomos estudando, nos aprimorando mais e sempre 

buscando uma melhor maneira de tratar realmente a 

dependência química - o dependente químico, no 

caso. Fomo-nos especializando, trazendo pessoal 

qualificado. O sonho hoje, posso dizer, está realizado 

na estrutura e nos profissionais que temos. Estou 

feliz. 

 
A SR.ª LULIANI ROVETTA - Cumprimento todos.  

Evoluo com a fala do Alexandre no sentido 

de que é muito gratificante trabalhar numa instituição 

que tem uma base histórica. O nosso trabalho é muito 

voltado, porque o nosso atual presidente tem esse 

trabalho vinculado, ao seu processo de recuperação. 

Então, nós o temos muito como norteador no sentido 

de que se deu certo para ele, se ele mantém a 

sobriedade, acreditamos que outros pacientes também 

podem manter.  

Nosso trabalho é muito firme nessa proposta 

de que a dependência química é uma doença 

incurável. A própria Organização Mundial de Saúde 

reconhece a dependência como uma doença como 

qualquer outra, como a diabetes, como a hipertensão, 

que não tem cura, mas é passível de tratamento. 

Acreditamos nisso e, baseados nessa proposta de que 

é uma doença, trabalhamos com uma gama de 

multiprofissionais que dedica ao paciente toda a 

atenção necessária, porque muitas vezes o paciente 

chega para nós com um diagnóstico de dependência 

química, mas ele é um dos problemas - às vezes, o 

primário. Mas existem diagnósticos secundários, 

comorbidades que precisam ser avaliadas e 

trabalhadas juntas. Não podemos olhar o paciente 

somente como dependente químico. Ele é um cidadão 

que necessita de diversos cuidados: às vezes no 

âmbito familiar, às vezes no âmbito social. Nós, 

como equipe multiprofissional, tentamos acompanhar 

todo paciente de forma holística, olhando todos os 

aspectos desse paciente.  

O Instituto Nova Aliança, desde 2003, possui 

os trabalhos vinculados ao município de Piúma, onde 

estão sediadas nossas duas unidades: uma, como o 

Senhor Deputado bem falou, destinada 

exclusivamente para adultos, e outra destinada para 

adolescentes. O público é dividido, porque 

acreditamos que o trabalho é muito específico. Não 

tem como trabalhar adolescente, com a mesma 

proposta de pacientes adultos. São trabalhos muito 

específicos. São demandas muito específicas. Hoje 
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temos duas unidades totalmente distintas, com 

equipes distintas e especializadas para cada público. 

Hoje o Instituto Nova Aliança possui uma gama de 

noventa colaboradores, com toda a equipe técnica, 

médico... A psiquiatra infelizmente ainda não 

chegou, porque ela está a caminho, mas acredito que 

em breve ela fará uma fala. Mas temos todo esse 

trabalho bem holístico. Nosso objetivo é resgatar a 

alegria. Sempre falamos: nosso objetivo de vida é 

trazer felicidade. Como? Acreditando que ele é capaz 

e o estimulando, por meio de todas as técnicas 

terapêuticas, motivacionais, em um trabalho 

eficiente, no qual o paciente é ator principal nesse 

processo. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - Antes mesmo de o Gabriel 

Bassul falar, convido o senhor secretário a proceder à 

leitura resumida das atas da décima oitava reunião 

ordinária, realizada em 04 de setembro de 2017 e da 

décima primeira reunião extraordinária, realizada em 

12 de setembro de 2017, para podermos, assim, 

aprová-las. (Pausa)  

 

(O senhor secretário procede à 

leitura das atas)  
 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - Atas em discussão. 

(Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, em 

votação.  

Como vota o Senhor Deputado?  

 

O SR. ESMAEL DE ALMEIDA - (PMDB) 

- Pela aprovação.  

 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - Também sou pela 

aprovação. Aprovadas à unanimidade as atas 

como lidas.  

Gostaria de saber se o Senhor Deputado gostaria de 

fazer seus cumprimentos iniciais, antes de o senhor 

Gabriel começar a falar um pouco sobre a instituição. 

Concedo a palavra ao senhor Gabriel Bassul. 

 

O SR. GABRIEL BASSUL - Nesse 

contexto histórico que foi falado, o Instituto Nova 

Aliança, para gerar todo esse progresso e 

desenvolvimento, instituiu princípios norteadores. Os 

nossos princípios norteadores balizam as nossas 

ações. O primeiro é cuidar de pessoas, e isso já nos 

dá uma dimensão do tamanho do nosso serviço às 

pessoas que estão se tratando; depois instituímos a 

nossa razão de existir, nossa missão, mudar a vida de 

pessoas com dependências e comorbidades, 

tornando-as felizes; em seguida nossos valores, que 

são os clientes motivados, nossos pacientes, os quais, 

carinhosamente, os chamamos de clientes, porque 

estão recebendo serviços; pessoas comprometidas, 

pois todos nós, colaboradores, somos comprometidos 

com os nossos trabalhos desenvolvidos; ética, nossa 

forma de agir de forma íntegra e responsável em todo 

o processo; humanização, satisfazer as necessidades e 

melhorias dos nossos processos, os resultados, tratar 

de forma humanizada. Desenvolvimento humano, 

trabalhamos no conjunto de habilidades e 

competência nas potencialidades seja dos nossos 

colaboradores e dos nossos residentes. 

A partir dessa instituição de princípios norteadores, 

percebemos o quanto evoluímos enquanto instituição, 

enquanto serviços, enquanto pessoas, porque em 

todos os processos colocamos esses valores para 

balizar as nossas ações. 

 Como a Luliane informou, temos duas 

unidades, uma específica para tratamento de adultos, 

e outra específica para tratamento de adolescentes, 

onde a gente dispõe de uma arquitetura segura para 

os pacientes que estão ali se tratando, os quartos são 

suítes com ventiladores. A primeira área, a de adulto, 

tem 48.000m
2
, foi uma proposta nova que 

inauguramos no segundo semestre do ano passado. 

Essa área provoca muita tranquilidade ao paciente 

que chega do tratamento, uma vez que o nosso maior 

público é o público compulsório involuntário. Essa 

área possui campo de futebol society, campo de 

futebol de areia, horta, salas para atendimento, salas 

de profissionalização.  

Na unidade de adolescentes possuímos uma 

padaria que qualifica os pacientes, possuímos 

também uma sala de informática, laboratório, uma 

sala de elétrica para cursos profissionalizantes.  

Temos como unidade de apoio o setor 

administrativo, a lavanderia, o setor de nutrição e 

dietética, responsável pela alimentação. Os pacientes 

são assistidos por uma equipe multiprofissional, que 

desenvolve um trabalho interdisciplinar. Essa equipe 

é composta por psiquiatras, psicólogos, clínicos, 

nutricionistas, assistente social, enfermeiro, técnico 

de enfermagem, farmacêutico, terapeutas, pedagogos, 

professores, educador físico, conselheiros em 

dependência química.  

O interessante da história do Alexandre com 

esse propósito de criação foi que tentou unir a 

reabilitação na prática, do adicto, como 

denominamos, com a assistência técnica. Temos hoje 

uma figura principal no tratamento do adicto, o 

conselheiro, a pessoa que tem a doença, mas que 

hoje tem reabilitação. 

Nossa metodologia de tratamento é singular, 

trabalha no indivíduo. Esse gráfico, no slide, ilustra 

para nós que ela perpassa por tudo isso. Trabalhamos 

com a assistência multidisciplinar, que na realidade é 

multiprofissional; o Modelo Minnesota, modelo 

hoje utilizado nas salas de NA e AA, um modelo 

reconhecido mundialmente, que traz muitos 

resultados; a psicoterapia, os psicólogos trabalham 

com a terapia cognitiva comportamental; o projeto 

interdisciplinar, educação formal.  

Temos algo inovador, a oferta do curso EJA 

para os adolescentes, uma vez que identificamos que 
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a maioria deixou de estudar, evadiu, não deu 

continuidade em razão da dependência química. 

Então isso é algo inovador. Salvo engano, acho que 

somos a única no Brasil a ter uma escola dentro de 

uma unidade de reabilitação.  

A Educação Informal. Valorizamos os 

ambientes informais de aprendizado; a educação 

profissional, tentamos oportunizar o paciente que está 

ali se tratando; a empregabilidade, quando ele sair 

dali; a reestruturação dos vínculos, uma vez que os 

vínculos afetivos são interrompidos, perdidos durante 

a drogadição da pessoa. 

Projeto de prevenção à recaída, precisamos 

treinar esse paciente para quando ele receber alta, 

quais as ferramentas que ele deve colocar em prática 

para não recair, para prevenir, para evitar fatores de 

riscos. Articulação com a rede, isso é muito 

importante. O paciente sai dali já encaminhado para a 

rede socioassistencial do Estado, por meio dos Caps, 

dos Cras. E o pós-tratamento, que também 

ofereceremos a todo paciente que recebe alta 

terapêutica, algo que vem trazendo muito resultado, 

ou seja, uma vez que ele ficou conosco, ele criou 

vínculo e precisa manter esse vínculo, porque a 

dependência química não tem cura, ele precisa tratá-

la continuadamente.  

 
A SR.ª LULIANI ROVETTA -  O Instituto 

Nova Aliança, além do trabalho vinculado ao 

paciente no tratamento, temos uma preocupação com 

a prevenção. Acreditamos que a ferramenta mais 

eficaz e mais econômica é a prevenção.  

Trabalhamos na ponta de um processo já 

existente. É muito mais fácil ter o trabalho efetivo, 

trabalhando com prevenção, e paciente evitando o 

primeiro uso. Então, o Instituto Nova Aliança dispõe 

de várias atividades vinculadas à prevenção, porque 

nossa preocupação é uma sociedade melhor, 

queremos viver numa sociedade melhor. Até 

brincamos: tomara que um dia não existam mais 

drogas, que arrumemos outro emprego e ficaremos 

felizes. É lógico que isso é utopia, sonho, mas nos 

preocupamos com os pequenos.  

Temos uma gama de trabalho no Instituto 

Nova Aliança, que são ações sociais, que 

desenvolvemos, preocupados com a prevenção. 

Nossa linguagem é evitar o primeiro uso, porque 

brincamos que ele é um gatilho, só saberemos se 

seremos dependentes químicos ou não se fizermos o 

uso. Há pessoas que desenvolvem a dependência 

usando e há outras que não desenvolvem a 

dependência usando. Só saberemos qual será mais 

efetivo evitando esse primeiro uso.  

Anualmente, realizamos a caminhada do Dia 

Mundial de Combate às Drogas, já estamos na 

décima primeira, todo dia 26 de junho. O mundo 

volta o olhar para o combate às drogas e o Instituto 

Nova Aliança realiza essa caminhada anualmente. E, 

neste ano, foi bem ampla, saímos em torno de duas 

ou três mil pessoas caminhando conosco: a sociedade 

civil, as escolas, os comerciantes, as igrejas, as 

comunidades, em geral.  

Nesta semana de combate às drogas, temos as 

ações preventivas nas escolas, então, a equipe 

técnica, psicólogos e os pacientes em recuperação 

vão ao ambiente escolar e conversam sobre a 

temática com os pacientes. E é incrível como eles 

possuem dúvidas, querem saber, se informar, como 

eles, às vezes, relatam as oportunidades que têm de 

fazer uso. É muito interessante, é muito rico e 

percebemos que num ambiente escolar, falar sobre 

drogas é muito útil e muito eficaz o trabalho. Então, 

realizamos essas atividades de prevenções na escola.  

Temos o judô para a comunidade, que é uma 

atividade que propomos no nosso próprio ginásio, a 

comunidade vai ao instituto e lá trabalhamos o judô e 

lá trabalhamos judô preventivo, as técnicas de judô, 

de disciplina, como isso é importante e, ao mesmo 

tempo, trabalhamos prevenção. Há a roda de 

conversa, os pais participam desses momentos em 

que é cobrada uma nota na escola e que estejam 

inseridos nas atividades escolares para que 

participem do judô. E, no judô, eles conversam 

abertamente sobre o tema, desde os pequenininhos 

até os maiores. É muito interessante esse momento de 

descontração que trabalha valores dessa modalidade 

esportiva, o judô, mas, ao mesmo tempo, como é 

importante o esporte na prevenção ao uso de drogas.  

Nessa caminhada, trocamos as camisas da 

caminhada por um quilo de alimento não perecível. 

Esse alimento é entregue ao Cras do nosso município 

de Piúma, que é revertido para as famílias carentes do 

município.  

Temos todo um trabalho voltado, em parceria 

com os conselhos municipais de assistência e com os 

Conselhos da Criança e do Adolescente. Temos 

cadeiras nesses conselhos e trabalhamos, 

efetivamente, para construir uma política mais eficaz, 

tentando sempre enfatizar a questão da dependência 

química nesses ambientes.  

Se não falarmos de dependência química para 

as crianças e para os jovens, alguém falará. O 

Alexandre sempre fala: Vamos adotar essas crianças 

antes que um traficante o faça. Temos essa filosofia 

de trabalhar a prevenção. Acreditamos que é uma 

ferramenta muito eficaz.  

Estas são algumas fotos das nossas unidades, 

dos nossos trabalhos. Quando os meninos estão em 

tratamento tentamos, por mais que estejam dentro da 

instituição, que eles estejam numa sociedade. Todas 

as atividades que existem em nosso cotidiano social e 

datas comemorativas, eles também fazem dentro da 

unidade. Isso é muito importante e eles gostam 

muito. Então, se está em época de festa junina na 

sociedade, no mês de junho, eles desenvolvem essas 

atividades dentro da unidade; se está acontecendo um 

combate ou alguma temática específica, também 

desenvolvemos isso com eles dentro da unidade. 

Não é só falar de dependência química, mas 

principalmente com adolescentes é resgatar valores e 

embutir neles informações que muitas vezes não têm. 



112 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 10 de outubro de 2017 

Muitos adolescentes começam o uso de drogas em 

torno dos nove a dez anos de idade, abandonam a 

escola e muitos chegam sem ler e sem escrever. 

Como trabalharei com dependência química com um 

adolescente, se ele mal sabe ler e escrever? Portanto, 

nos preocupamos muito com a questão educacional e 

ficamos muito felizes em ter conseguido implementar 

isso na unidade, porque eles saem lendo e escrevendo 

e isso é muito valioso para eles. Imaginem atravessar 

uma rua e não entender o que está escrito em uma 

placa? Precisamos trabalhar com eles cidadania e 

temos essa preocupação. 

Há toda a questão da saúde também e 

campanhas de vacinação. Efetivamos todo o trabalho 

dentro da unidade.  

O que mais acredito ser interessante no 

instituto é o trabalho interdisciplinar. A equipe se 

envolve muito. Então, existem as reuniões de 

planejamento terapêutico, em que a equipe pactua 

pelo melhor do paciente. Se a família não está 

presente no processo, é necessário uma busca ativa, 

trabalha-se efetivamente na busca dessa família. Toda 

a equipe pactua para o melhor do paciente e ele é 

peça fundamental nesse processo, ele está entendendo 

o que está acontecendo com ele, quais são as metas 

para alcançar e como consegue alcançar. 

Trabalhamos dessa forma, bem em parceria com 

nossos pacientes. E com a equipe, que é peça 

fundamental para nós também.  

 

O SR. GABRIEL BASSUL - Vimos 

alcançando resultados satisfatórios. Acho que o 

grande desafio é articularmos uma rede de proteção 

para essas pessoas, porque temos que pensar no fator 

de proteção e no fator de risco. Motivamos e 

estabilizamos o paciente, motivamos e estruturamos 

toda essa questão, mas quando ele retorna para a 

sociedade, ele precisa ser acompanhado. Esse é o 

grande desafio em nível nacional. Muitas vezes, esses 

pacientes são residentes de área de risco, são 

pacientes com baixo poder aquisitivo e precisam ser 

acompanhados, porque tem toda essa estrutura em 

um ambiente de internação, mas quando recebe alta, 

ele precisa de um suporte para dar continuidade a 

esse processo.  

Deixo disponibilizado para o Presidente da 

Comissão o nosso portfólio e algumas das nossas 

ações - mas aquelas imagens estão mais completas - 

para que tenha maior dimensão das nossas ações. 

Por semestre, atendemos uma faixa de 

aproximadamente cem pacientes, a maioria deste 

estado. Estimo que dos setenta e oito municípios, se 

não me engano, atendemos a setenta por cento dos 

pacientes encaminhados pela Secretaria de Estado 

para tratamento.  
 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - Gabriel, sabemos que o 

tratamento voluntário é mais fácil, mas o tratamento 

involuntário ou compulsório já é mais desafiador. 

Vocês fazem esse trabalho no mesmo ambiente dos 

adultos, tanto aquele que aceitou o tratamento 

voluntário quanto aquele que foi levado para ser 

tratado involuntariamente. Existe uma diferença no 

tratamento? Como vocês fazem o procedimento desse 

tratamento na unidade de vocês? 

 

O SR. GABRIEL BASSUL - Perfeito! Não 

diferenciamos, temos protocolos específicos para 

pacientes, seja voluntário, involuntário ou 

compulsório, conforme o diagnóstico. Quando ele é 

admitido, a equipe multiprofissional vai atendê-lo e 

diagnosticá-lo para verificar quais são as demandas. 

Nesse sentido, pedirei até para o Clayton explanar um 

pouquinho porque ele é nosso gerente terapêutico, 

responsável por acompanhar esses pacientes.  

 

O SR. CLAYTON RICHARDELLE - Boa 

tarde a todos! Primeiramente, peço desculpas pelo 

atraso. Sobre o tratamento do âmbito voluntário e 

involuntário, a pergunta é se existe diferença. Não 

existe porque conseguimos um trabalho efetivo no 

que diz respeito à motivação do paciente ao 

tratamento. Então, independente da forma como ele 

chegou, através de técnicas específicas do trabalho 

multidisciplinar a gente consegue esse nivelamento 

ao longo do tratamento. 

Por mais que o paciente entre de uma forma 

involuntária - até devido ao fato de estar sob o uso de 

drogas - ele consegue, ao longo do processo, entrar 

num certo nivelamento e motivação para que ele 

consiga modificar sua própria história.  

 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - Quanto ao período de 

tratamento, você tem uma efetividade maior naquele 

que aceita o tratamento ou o nível de efetividade é 

igualitário tanto no voluntário quanto no 

involuntário?    
 

 

O SR. CLAYTON RICHARDELLE - Na 

prática, não vemos diferença entre o voluntário e o 

involuntário pelo seguinte: dependentes químicos são 

pessoas que têm algum tipo de sofrimento. Quando se 

dá início ao tratamento em si, independente se o 

paciente está motivado ou não, através de técnicas 

específicas da psicologia e do trabalho efetivo da 

psiquiatria e da farmacologia, a gente consegue essa 

efetividade.  

Para nós, nossa prática não vê diferença entre 

voluntário ou involuntário, até mesmo porque a 

condição de dependência química é a mesma, né? A 

doença, em si, é a mesma. 
 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - Sim, a doença, em si. Mas o 

voluntário é aquele que deseja o tratamento, é aquele 

que pede. O involuntário é aquele que é obrigado a ir, 

aquele cujo pai já não aguenta mais, a sociedade não 

aguenta mais; a pessoa acha que não precisa, que não 

quer, e ela é levada, muitas vezes, até pela polícia.  
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Então, na sua colocação, vocês têm um 

trabalho de readaptação. Você leva quantos meses 

para, digamos, convencer esse que foi 

involuntariamente a aceitar o tratamento e entender 

que aquilo está sendo um benefício para ele?  

 

O SR. CLAYTON RICHARDELLE - O 

tratamento é feito em etapas. A primeira etapa, 

independente de ser voluntário ou involuntário, é o 

processo de desintoxicação. A partir do momento em 

que o paciente é desintoxicado do princípio ativo de 

que ele faz uso, ele começa a recobrir esse contato 

com a realidade. 

As drogas fazem por distanciá-los dessa 

realidade com a qual nos conectamos, então essa 

motivação é muito relativa, justamente porque um 

sujeito ou individuo em uso está sob o efeito de algo 

em seu organismo e, muitas das vezes, o desejo é 

oscilante por conta disso.  

Uma vez passado pelo processo de 

desintoxicação, conseguimos ver que, na grande 

maioria dos casos, há, sim, efetividade, independente 

da motivação inicial. Nessa motivação inicial podem 

ter vertentes que manipulam a própria realidade.  

Por exemplo, um indivíduo que está em 

dívida com o tráfico e chega para a família e solicita 

o tratamento, mas o que está por trás desse desejo é, 

talvez, a questão da sobrevivência. 

A dependência química tem nuances muito 

particulares, para se falar dessa questão de querer ou 

não o tratamento. Muitas vezes, tem que ser analisada 

a subjetividade deste querer, justamente por isso. 

Esse querer pode ter uma série de atravessamentos 

desse desejo inicial, e para falarmos de um trabalho 

efetivo há que se fazer, necessariamente, uma das 

primeiras etapas, que é o processo de desintoxicação 

e a pessoa parar de fazer uso.  

Talvez a doutora Eliana possa falar mais 

propriamente sobre isso. 
 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - Só aproveitando, temos aqui a 

presença do Senhor Deputado Gilsinho Lopes, que 

tem como opção profissional ser policial civil e é 

presidente da Comissão de Segurança Pública da 

Assembleia Legislativa, e faz um grande trabalho 

dentro dessa pasta. Além de ser parlamentar atuante e 

responsável, o Senhor Deputado Gilsinho Lopes 

também é presidente da Comissão de Segurança. E 

estaremos em Santa Teresa, quarta-feira, realizando 

uma audiência pública sobre a questão da segurança 

pública. 

Aqui tem um teresense que depois precisa conversar 

com V. Ex.ª, aquele de camisa vermelha. 

Senhor Deputado Gilsinho Lopes, quer cumprimentar 

o pessoal agora ou quer deixar para o final? 

Muito bem. 

Registro a presença da doutora Eliana Curvelo, 

médica psiquiatra, do Instituto Nova Aliança, e 

também do senhor Clayton Richardelle, psicólogo do 

Instituto Nova Aliança. Sejam bem-vindos. 

A senhora gostaria de fazer a complementação? 

 

A SR.ª ELIANA CURVELO - Sim. Boa-tarde a 

todos! Sou Eliana Curvelo, médica psiquiatra. O que 

gostaria de complementar, que o Cleiton já falou, é 

que nos primeiros quarenta e cinco dias, toda pessoa, 

todo paciente, independente de ser voluntário ou não, 

passará por um processo onde está completamente 

emocionalizado. Se estiver como voluntário, como o 

Cleiton já disse, estará provavelmente motivado por 

uma manipulação de um ganho secundário, que pode 

ser um acordo feito em casa, com os familiares; pode 

ser um acordo, segundo ele, para facilitar algo na 

Justiça, em relação ao fato de ele estar se tratando.  

O paciente involuntário está ali completamente 

emocionalizado. Além de estar numa fase de 

abstinência também estará numa fase de muito 

enfurecimento, na verdade, num período de luto, 

porque passa por uma fase de rejeição, no primeiro 

momento. Independente de estar voluntário ou não, 

pelo fato de ter usado substância química não estará 

usando a parte racional do cérebro, estará usando a 

parte emocionalizada, que é onde a região faz as 

conexões quando se usa dependência química. Nessa 

fase, a pessoa se revolta, quer brigar com a família, 

não quer aderir ao tratamento. Na medida em que 

entramos com a medicação e com o suporte 

psicoterapêutico, e com toda a equipe 

multidisciplinar que oferecemos, esse paciente vai 

racionalizando, a partir de quarenta e cinco dias, e 

começa a entender que estamos ali, além da família e 

da Justiça que proporcionaram esse tratamento, para 

ajudar. Aí, ele começa a entrar num processo, sim, e 

temos conseguido avanços, no que diz respeito ao 

tratamento, a partir dos quarenta e cinco dias. 

Obrigada. 
 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE HONÓRIO - PT) 

- Vou abrir o microfone para o Senhor Deputado 

Esmael de Almeida.  

 

O SR. ESMAEL DE ALMEIDA - (PMDB) - 

Gostaria de fazer uma pergunta. Ouvi o Senhor 

Deputado Padre Honório e também tenho muita 

preocupação sobre o que o colega falou, sobre a 

questão de quando é compulsório e quando é 

voluntário. 

A maioria das clínicas que conheço, inclusive 

algumas que temos em nossa igreja, Igreja Batista, 

onde temos a Cristolândia, são quase todos 

voluntários. Chegam lá, começam o tratamento; uns 

até, depois, não querem mais, depois volta; esse 

trabalho. Quando ele coloca a questão tanto do 

voluntário quanto do involuntário terem o mesmo 

tratamento na primeira fase, deixa-me um pouco 

preocupado. Um quer ser tratado, o outro já entra não 

querendo; a Justiça manda-o para lá: você tem que ir 

para lá; a Polícia, às vezes, leva ele lá. Esses dois 

estarem juntos, fazendo o mesmo tratamento... A 

princípio pensei que houvesse um tratamento 

diferenciado: voluntário com tratamento diferenciado 
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dos involuntários. É isso que imaginava, mas não é 

assim. 

 

A SR.ª LULIANI ROVETTA - Quando o paciente 

entra na internação, automaticamente existe toda uma 

estrutura de acolhimento. Sempre falamos que não é 

a casa que irá se adaptar a ele; ele precisa se adaptar 

às nossas atividades. Então, é proposta uma gama de 

atividades diárias para ele, desde o despertar até à 

noite, de uma série de atividades. O paciente 

involuntário será muito mais assistido no sentido das 

intervenções. Por exemplo: o psicólogo avaliará a 

necessidade de se ter mais intervenções com ele do 

que com um paciente que deseja. 

A psiquiatra terá mais momentos com um paciente 

involuntário do que, às vezes, o paciente como 

voluntário. Mas é importante entender que o 

involuntário ou o voluntário, para o tratamento ser 

efetivo, independe. Acho que o instituto trabalha 

nisso. A própria Anida, um órgão mundial que 

trabalha as questões da dependência química, diz que, 

para o tratamento ser efetivo, não necessariamente 

precisa ser voluntário porque o paciente pode chegar 

involuntário, mas, durante a internação, com técnicas 

específicas, vamos desenvolver a voluntariedade 

nele. 

  

O SR. ESMAEL DE ALMEIDA - (PMDB) - Só 

uma perguntinha, Senhor Deputado Padre Honório. 

Ele falou cem pessoas por semestre. Não entendi 

muito isso. Cem clientes? 

 

O SR. GABRIEL BASSUL - Quis, aqui, colocar o 

índice de estimativa que atendemos. 

 

O SR. ESMAEL DE ALMEIDA - (PMDB) - 

Conforme a estrutura, quantas pessoas? 

 

O SR. GABRIEL BASSUL - Por exemplo, a 

Unidade 2 tem capacidade para atender cento e vinte 

pacientes. 

 

O SR. ESMAEL DE ALMEIDA - (PMDB) - Cento 

e vinte pessoas?  

 

O SR. GABRIEL BASSUL - Cento e vinte pessoas. 

A unidade de adolescentes, se não me engano, atende 

setenta.  

 

O SR. ESMAEL DE ALMEIDA - (PMDB) - 

Adolescentes e adultos? 

  

O SR. GABRIEL BASSUL - São separados. 

 
O SR. ESMAEL DE ALMEIDA - (PMDB) - O 

número cento e vinte significa o quê? 

 

O SR. GABRIEL BASSUL - Cento e vinte significa 

o total de leitos, o número que podemos atender. 

Queria destacar na fala de Luliani a socialização. A 

socialização é muito rica para eles, a troca de 

informações, para o voluntário e involuntário, para 

aquele que está na fase em que reconhece o 

tratamento.  

Não podemos acreditar que estão ali... Não podemos 

separá-los. Eles trocarão experiências. E aquele que 

estava numa fase de evolução e de motivação se 

aproximará também daquele que chegou 

involuntário, falando: Oh, meu amigo, não é desse 

jeito. Eu estava assim. Isso também vai 

proporcionando um ambiente rico e favorável porque, 

se pensarmos em separá-los, também os estaremos 

estereotipando como voluntário ou involuntário, ou o 

que evoluiu e o que não evoluiu.  

 

O SR. ESMAEL DE ALMEIDA - (PMDB) - A 

senhora Luliani explicou bem, deixou claro que terá 

uma atenção mais diferenciada. Entendi. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE HONÓRIO - PT) 

- Qual a mensalidade que vocês cobram por paciente 

na clínica? Está em torno de quanto? 

 

O SR. GABRIEL BASSUL - Em torno de três mil 

reais.  

 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE HONÓRIO - PT) 

- Três mil reais, incluindo todas as despesas, como 

alimentação, hospedagem e medicação; todo o 

tratamento necessário. 

 

A SR.ª ELIANA CURVELLO - E exames 

laboratoriais.  

 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE HONÓRIO - PT) 

- Esse valor é um valor que o individual paga e 

também o Estado paga? Ou tem uma diferença, sendo 

três mil para aquele que procura e o Estado tem uma 

diferença de valor? Como é isso? 

 

O SR. GABRIEL BASSUL - Esse é o valor que 

ofertamos para o Estado. 

  

O SR. PRESIDENTE - (PADRE HONÓRIO - PT) 

- Para o Estado.  
 

O SR. GABRIEL BASSUL - Hoje, nosso propósito 

é atender os entes públicos. Temos muito poucas 

ofertas para particulares. Quando há, existe uma 

diferenciação em razão de serem poucas, mas estão 

próximos os valores. Depende de como os custos se 

comportam naquele período.  

 

A SR.ª LULIANI ROVETTA - É importante 

destacar que isso independe do leito. A equipe 

técnica está na ponta, por exemplo, Clayton e doutora 

Eliana estão aqui e não há distinção. Todos os 

pacientes estão... Independe qual a ferramenta que  

 

o encaminhou, qual a via. Se foi via de convênio ou 

não. Isso independe. A equipe técnica não tem esse 



Vitória-ES, terça-feira, 10 de outubro de 2017 Diário do Poder Legislativo - 115 

tipo de informação. Os quartos são os mesmos e os 

locais disponíveis são iguais. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE HONÓRIO - PT) 

- Não ficou claro para mim. Para o Estado, são três 

mil reais. Agora, se uma família procurar a unidade, a 

clínica, para internar alguém, tem uma diferença de 

valor ou não? 

 

O SR. GABRIEL BASSUL - Tem uma diferença de 

valor. São duas circunstâncias. Atendemos vagas 

sociais que ofertamos, quando há vagas sociais e 

famílias se candidatam, recebem as vagas 

gratuitamente sem intervenção do Estado e também 

há particulares, como havia dito, que são situações... 

Naquele período, conseguimos abrir uma ou duas 

vagas para particulares. Estudamos aquele período 

como estão se comportando os custos fixos e 

variáveis e apresentamos a oferta: cinco mil, quatro 

mil, três mil. Depende. Oferecemos à família: 

Podemos atender você desta forma, nestas condições. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - Mas no que alteraria em termos 

de custos?  

 

O SR. GABRIEL BASSUL - A 

alimentação. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - Teria uma alimentação 

diferenciada? 

 

A SR.ª LULIANI ROVETTA - Não! Ele quer dizer 

o seguinte: como o Estado tem mais vagas, 

normalmente, o custo do Estado é menor na 

internação do paciente. Normalmente, o Estado paga 

menos do que outro paciente que, às vezes, chega por 

uma questão de convênio, pela compra de leitos. Por 

exemplo, esta semana, está o mesmo valor para o 

Estado e para o particular. Isso independe. Isso varia.  

Quero dizer que não há distinção in loco, no local de 

tratamento. Há estudos no local administrativo, mas 

como o Estado, às vezes, compra mais vagas, sempre 

paga menos. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE HONÓRIO - PT) 

- Mas os custos, o tratamento não é diferente, a 

alimentação não é diferente, o leito não é diferente. 

 

A SR.ª LULIANI ROVETTA - Não. É tudo igual. 
 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE HONÓRIO - PT) 

- Entendi que teria mais custo para o particular do 

que para o... 

 

A SR.ª LULIANI ROVETTA - É porque 

para o Estado não conseguimos alterar a diária. 

Normalmente, quando compra a diária, é um valor 

fixo. Não conseguimos, a cada semana, alterar 

valores, por exemplo. 

O SR. GABRIEL BASSUL - Isso varia no número 

de internações. Se estou com uma unidade com cem 

pacientes naquele período, ou tive várias altas e estou 

com setenta, isso tudo influencia nos custos. São 

contas diárias que fazemos, mas as oscilações não são 

significativas. Só não posso declarar que é um valor, 

uma vez que fazemos este trabalho de custos, até 

porque é a base para administrarmos de forma correta 

a instituição para conseguirmos cumprir com as 

nossas obrigações e manter a qualidade do serviço. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE HONÓRIO - PT) 

- Ok. Os senhores cobram o valor mensal ou diário? 

Ou seja, se o indivíduo, particular, compulsório, foi 

para lá e ficou quinze dias, cobram a mensalidade 

redonda ou fazem abatimentos? 

 

O SR. GABRIEL BASSUL - Quinze diárias nesse 

caso. São por diárias. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE HONÓRIO - PT) 

- Ok. Senhor Deputado Esmael de Almeida, gostaria 

de fazer alguma outra pergunta? 

 

O SR. ESMAEL DE ALMEIDA - (PMDB) 

- Primeiramente, quero parabenizar esse pessoal tão 

novo e já envolvido em um assunto que considero tão 

complexo. 

Já que estão no município de Piúma, a 

prefeitura dessa cidade é cliente dos senhores? 

 

O SR. GABRIEL BASSUL - Piúma já 

internou. 

 

O SR. ESMAEL DE ALMEIDA - (PMDB) 

- Essa cidade tem convênio? 

 

O SR. GABRIEL BASSUL - Não! 

Atualmente não tem convênio 

 

O SR. ESMAEL DE ALMEIDA - (PMDB) 

- Nem Marataízes e região? 

 

O SR. GABRIEL BASSUL - Não. Só temos 

com Presidente Kenedy. 

 

O SR. ESMAEL DE ALMEIDA - (PMDB) 

- Presidente Kennedy tem. E o Estado tem convênio 

com vocês? 
 

O SR. GABRIEL BASSUL - Somos 

credenciados. Não é, propriamente, um convênio. É 

um credenciamento. 

 

O SR. ESMAEL DE ALMEIDA - (PMDB) 

- Um credenciamento. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - Na realidade, os municípios têm 

uma dificuldade muito grande de entender que o 

investimento para acolher um idoso, um dependente 



116 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 10 de outubro de 2017 

químico, uma criança é obrigação do município. 

Quando a pessoa tem condição financeira razoável, 

joga para a família. Quando não tem, joga na calçada 

e vão passando dias e dias, não assumindo como 

responsabilidade do município. 

 Gostaríamos de perguntar como funciona a 

certificação dos alunos da escola para jovens e 

adultos, tendo em vista o período de duração das 

internações. Como funciona isso? Para que a escola 

possa certificar, precisa cumprir uma carga horária. 

 

O SR. GABRIEL BASSUL - A média de 

tratamento nosso está em torno de seis meses. Então, 

já cumpre o que é exigido pela etapa da EJA, que tem 

períodos de seis meses. Então, matricula-se o aluno, 

verifica-se a sua documentação. É feita uma 

avaliação, o aluno é classificado e inicia a atividade 

escolar, na série pela qual foi classificado. Se não 

ficar nesse período de seis meses, o que também 

ocorre, fazemos a transferência dele, emitimos o 

histórico e toda essa documentação escolar e terá a 

oportunidade de se matricular em outra escola, o que 

é muito interessante, uma vez que, quando foi 

admitido para o tratamento, ele interrompeu, evadiu 

os estudos, estava desmotivado, descrente que era 

capaz de continuar no banco escolar. Mas, uma vez 

que chega à internação, é estabilizado, motivado, 

reconhece a importância e se insere no ambiente 

escolar, ele sai satisfeito: vou conseguir, vou tentar 

novamente. Essa é a nossa ideia. Tentamos criar no 

ambiente de recuperação todas as oportunidades para 

que ele saia dali. 

Isso vale também para aquele, por exemplo, temos 

casos, fizemos um estudo e identificamos que a 

panificação é algo que gera muita empregabilidade. 

Então, por que não montar uma panificação dentro da 

unidade? Uma vez que, antes, terceirizamos todos os 

serviços. Eles passam por um curso de 

profissionalização. 

Estamos acompanhando que esses pacientes, que 

estudam, estão conseguindo emprego fora. É mais 

uma oportunidade para não usar drogas e não se 

envolver com o tráfico. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE HONÓRIO - PT) 

- Quais as atividades que podem oferecer essa 

oportunidade de profissionalização? Você falou da 

panificação. Existem outras? 

 

O SR. GABRIEL BASSUL - Existem. 

Implementamos informática básica, montagem e 

manutenção de computadores, o que também gera um 

diferencial para o currículo de um adolescente que 

queira se candidatar a alguma vaga, e, recentemente, 

instituímos uma unidade de profissionalização em 

elétrica, elétrica predial, profissional específico para 

essa área, para também oportunizar. 

Também procuramos fazer outros cursos, com 

parceria com o Senai, já houve essa possibilidade. 

Lembro que, próximo a Anchieta, já encaminhamos 

para fazerem curso de pedreiro. A instituição 

acompanha e financia isso, e com muita satisfação. 

Sobre o município, Marataízes também tem convênio 

conosco, só complementando a informação que já 

havia passado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - Senhor Deputado Gilsinho 

Lopes, gostaria de fazer alguma pergunta? 

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - 

Senhores Deputados Padre Honório e Esmael de 

Almeida, sempre passo nesta comissão porque os 

temas que vocês trazem são extremamente 

importantes. Já fui membro e presidente desta 

comissão em mandatos passados. 

Queria perguntar ao senhor Gabriel Passos se 

é filho de Piúma. 

 

O SR. GABRIEL BASSUL - Sim. 

 

 O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Veja a 

pergunta, Senhor Presidente, se ele é filho de Piúma? 

Conheço os pais. Mas estou vendo as explicações e é 

muito importante o trabalho que vocês realizam e 

esse convênio com o Governo do Estado. 

As evasões se dão mais em nível de 

internação compulsória ou voluntária? 

 

A SR.ª LULIANI ROVETTA - As evasões 

são muito poucas na nossa realidade, é muito pouco o 

índice de evasão. 

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Muito 

pouca, mas tem evasão? 

 

A SR.ª LULIANI ROVETTA - Sim, ocorre. 

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Fiz uma 

pergunta, se é mais em nível de internação 

compulsória ou voluntária? 

 

A SR.ª LULIANI ROVETTA - Acho que 

isso indefere, não identificamos dentro do nosso 

padrão que sejam voluntários e involuntários. 

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Ora, 

vocês têm o histórico das evasões. Estou fazendo 

uma pergunta, porque o Senhor Deputado Padre 

Honório fez a colocação, o Clayton falou da questão 

do internado compulsório, que ele está indo ou para 

se defender ou para manter sua integridade física e é 

mais difícil, mas chega a um determinado momento 

em que ele diz: Não quero saber disso. 

E as comunicações são feitas imediatamente 

ou vocês deixam alguns dias, porque às vezes eles se 

arrependem e voltam, para comunicarem? 

 

O SR. GABRIEL BASSUL - Sobre evasões, 

é importante destacar que internação voluntária, 
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aquela que se dá pelo consentimento do paciente. 

Não há que se falar de evasão, porque, se ele falar: 

Quero desistir do tratamento, tem o direito.  

A internação involuntária é aquela que se dá 

com indicação médica e com consentimento do 

familiar consanguíneo, conforme dispõe a Lei 

Federal n.º 10.216. Precisa sim. Se ele não quiser se 

tratar, se está tendo um pouco de resistência, a equipe 

multidisciplinar irá intervir cada vez mais para que 

esse paciente consiga reconhecer. Pode ser que esse 

paciente venha a evadir. Nesse caso, o que temos que 

fazer? Primeiro que, se ele chegou involuntariamente, 

temos que informar ao Ministério Público em setenta 

e duas horas - está escrito na lei. Para todo paciente 

involuntário, temos que informar ao MP. Se voltar a 

se evadir, tornamos a informar ao MP, dentro desse 

prazo, a sua evasão.  

Se compulsório, informamos ao juiz que 

determinou a internação compulsória dele. Pacientes 

que evadem, logicamente, então, são pacientes 

involuntários ou compulsórios, porém temos esses 

índices muito baixos, até porque acho que o nosso 

grande desafio é fazê-lo entender a necessidade. 

Então, nesses primeiros quarenta e cinco dias, 

tentamos fazer todo esforço possível para que ele 

reconheça os prejuízos causados pela droga na vida 

dele. Acho que está nisso um diferencial da nossa 

expertise, temos pessoas, conselheiros em 

dependência química, pessoas que viveram isso que 

ele viveu, mas que conseguiram superar e vão ajudá-

lo. O Alexandre sempre fala sobre isso.  

Então, não é a médica, não é... Nesse início, 

há a médica, o psicólogo, um terapeuta, mas há 

também o conselheiro do lado, falando: Não. Já 

passei por isso. Vamos tentar reavaliar o que 

aconteceu? Mas, quanto a essa questão da internação, 

obedecemos ao que dispõe a Lei n.º 10.216. 

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Vocês 

informaram que têm convênio com a Prefeitura de 

Presidente Kennedy e de Marataízes. Vocês 

buscaram parceria com a Prefeitura de Piúma? 

 

O SR. GABRIEL BASSUL - Já houve 

oportunidade de sentarmos com a gestão anterior, 

mas o município alega que isso é de responsabilidade 

do Estado. Essa é uma questão que não tenho 

conhecimento para entrar. Esse, às vezes, é o 

discurso. Esse é um mérito em que não vou me 

adentrar, porque não tenho conhecimento sobre essa 

legislação, mas, quando visitamos os municípios para 

oferecer serviços, muitas vezes eles falam isso. Tem 

município que tem a consciência e tem município que 

fala: Não é responsabilidade... É de alta 

complexidade, então, é do Estado. É mais ou menos 

esse... 

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Sabemos que os 

municípios fogem dessa responsabilidade e só 

quando instados por meio do Ministério Público para 

fazerem a internação e serem responsáveis por ela é 

que fazem. Seria importante, se você já tiver 

conversado na gestão anterior, que vá ao professor 

Ricardo e que converse com ele. Se possível, também 

vamos, porque sabemos perfeitamente das 

dificuldades. O Alexandre, que vivenciou, que 

conhece, que é o acompanhante, que está no dia a dia, 

é que faz muito a diferença. Diz: Já passei por isso. 

Então, tenho uma experiência muito grande. Além 

dos tratamentos normais terapêuticos que têm que ser 

realizados. 

Essa visita seria importante. Tenho contato com 

quase todos os prefeitos da região Sul. Faremos o 

contato no sentido da responsabilidade, porque a 

responsabilidade é de todos. Não basta a pessoa falar: 

Não, não sou responsável. Não é responsável, mas, 

se um dependente mata um filho da família dele, vão 

querer que se faça justiça com as próprias mãos. Se 

um dependente estupra um membro da família 

deles... Há uma série de coisas que podem ocorrer, as 

quais o município poderia contribuir para evitar que 

ocorressem.  

Coloco-me à disposição, Senhor Deputado Padre 

Honório, inclusive, se quiser marcar com o prefeito, 

marco com o prefeito e vou com vocês. Fui delegado 

em quarenta e oito municípios. Quando não se 

pensava em falar de drogas... Drogas já existem há 

muitos anos, mas quando não se pensava, quando não 

era muito difundido.  Quando eu fazia palestra com 

juiz, com promotores, com os médicos da cidade, 

com professores de escola, com psicólogos, assistente 

social, falavam: Você está doido!? Em Domingos 

Martins, em 1988, já dávamos palestra, já falávamos 

sobre isso e as pessoas: Pô, você está doido!?  

Hoje está no que está: todas as nossas fronteiras 

abertas, todas as nossas divisas abertas, a droga entra 

e sai livremente. Não temos condição de fiscalizar. 

Os orçamentos da Segurança Pública vêm sendo 

reduzidos a cada ano. Chegamos a ter quinze bilhões 

de orçamento para Segurança Pública. Este ano de 

2018, o orçamento veio para cento e setenta milhões. 

De quinze bilhões, veio caindo, chegou a dois 

bilhões. Em 2017, o atual é quinhentos e seis milhões 

e estamos com uma proposta do orçamento de cento e 

setenta milhões. É uma vergonha!  

Temos que fazer essas parcerias. A iniciativa 

privada sempre tem colaborado nesse sentido, muito 

mais do que as prefeituras. A iniciativa privada tem 

colaborado.  

Parabenizo o trabalho de vocês. Como 

presidente da Comissão de Segurança e também 

sempre presente na Comissão de Política sobre 

Drogas, eu me coloco à disposição do instituto para o 

que precisarem. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE HONÓRIO - PT) 

-  Gostaria de fazer outra pergunta, porque existe 

clínica em que o valor cobrado é seis mil, dez mil, 

doze mil. O compulsório é aquele que vai até levado 

pela polícia. Então, significa que ele não vai evadir, 
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porque se ele foi obrigado, ele precisa ficar lá. Só 

pode sair de lá com autorização da polícia. Ele não 

pode dizer: Estou querendo ir embora. Vou embora. 

Então, vejo que a evasão é mais em função do 

voluntário que pediu para ir e tem o direito de pedir 

para sair. Se o compulsório foi com a determinação, 

com a ordem judicial, ele só pode sair com a ordem 

judicial. Ou não? 

 

O SR. GABRIEL BASSUL - Primeiro, 

classificamos a evasão dele como: logrou em fuga. 

Isso ocorre, por mais que sejam baixos os índices.  

E com relação à alta do paciente, ela está 

condicionada a critério técnico, ou seja, da equipe. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE HONÓRIO - PT) 

-  Sim. 

 

O SR. GABRIEL BASSUL - Existe até instrução 

normativa do próprio Tribunal de Justiça orientando 

os juízes para que façam constar isso em decisão. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE HONÓRIO - PT) 

- A outra pergunta é: o Estado compra também vagas 

para o voluntário, aquele que vai para lá 

voluntariamente? Ou o Estado só paga as internações 

compulsórias? 

 

O SR. GABRIEL BASSUL - Já observei nos 

documentos de compra em anexo que existem vagas 

voluntárias também. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE HONÓRIO - PT) 

-  O Estado tem um valor para as comunidades 

terapêuticas. São mil reais na Provive. Então, existe 

uma diferença de valor, porque o voluntário 

geralmente é conduzido para uma comunidade 

terapêutica com um valor de mil reais e o Estado, 

fazendo essa internação voluntária numa clínica, não 

está praticando a justiça com as duas unidades de 

tratamento: a comunidade terapêutica e a clínica. 

Podem dizer assim: Mas a clínica oferece psicólogo, 

psiquiatra. Mas existem muitas comunidades 

terapêuticas que também oferecem. Aliás, é condição 

hoje da Provive que as comunidades terapêuticas 

ofereçam todo um quadro de profissionais que esteja 

ali prestando serviço. É condição da Provive isso. 

Eles fiscalizam essas coisas todas.   

Outra questão: a unidade está aberta a visitas? 

 

O SR. GABRIEL BASSUL - Perfeitamente. A 

qualquer horário, em qualquer dia, mediante 

agendamento, é uma felicidade apresentar a unidade 

para qualquer pessoa que deseje, o demandante, a 

autoridade, qualquer um. Apresentamos, fazemos 

toda a apresentação institucional, ele conhece o 

ambiente, circula por dentro da unidade. Adotamos 

uma transparência muito grande nesse sentido. 
 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) -  Proponho aos nobres Senhores 

Deputados uma visita in loco a essa instituição. Os 

Senhores Deputados estão de acordo? 

 
O SR. ESMAEL DE ALMEIDA - (PMDB) 

- Ainda mais que é Piúma. 

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Estou 

de acordo. É só marcar a data que estarei pronto. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - Agradeço.  

A Presidência acompanha. Aprovado pela 

unanimidade. 

Outro dia fizemos uma visita ao Caps de 

Vitória e, quando fizemos uma audiência pública do 

Caps de Vitória, fiz a mesma pergunta. A diretora 

disse que estava aberto para visita, para irmos lá e 

que seria uma alegria nos receber. Cheguei, fiquei 

esperando quarenta minutos e ninguém me atendeu; 

tive que ir embora e a equipe ficou para visitar a 

instituição.  

Gostaria, sim, que a nossa equipe fosse 

visitá-los. É importante, porque a Comissão acaba 

sendo procurada para algumas informações. Existem 

clínicas e clínicas, comunidades terapêuticas e 

comunidades terapêuticas, grupo de autoajuda e 

grupo de autoajuda.  

Esse segmento é um segmento muito 

importante. Quando é procurado, tanto 

voluntariamente como involuntariamente, é porque a 

seca chegou ao brejo e a situação está complicada. É 

a família que sofre, são os amigos que sofrem, é a 

comunidade que sofre e é, principalmente, a pessoa 

que sofre. A pessoa passa por problemas seríssimos 

e, às vezes, não é nem porque ela quer entrar nisso, às 

vezes, é conduzida. O senhor já foi naqueles eventos, 

que quando existe um tumulto se é levado, conduzido 

e quando se assusta... Às vezes a pessoa é muito 

consciente quando começa a beber, a fumar, a usar 

maconha, cocaína. Ele é muito consciente daquilo, só 

se desequilibra depois que fica dependente. Aí cai em 

si.  

Outras pessoas não. São induzidas pelo pai, 

pela mãe, pelos amigos, pelos companheiros, pela 

própria oportunidade ou, às vezes, o menino tem uma 

timidez e acha que se usar facilitará a comunicação 

dele e etc. São vários os motivos que as pessoas 

acabam entrando. Só que depois há um momento que 

não tem jeito mais, que a coisa fica complicada. 

Gostamos sempre de visitar pela Comissão. 

Visitamos as comunidades terapêuticas, visitamos os 

Caps e, agora, visitar a clínica, por quê? Temos que 

fazer também esse questionamento com o Governo, 

porque até considero o valor de três mil reais um 

valor razoável em função de todo um tratamento que 

se faz e de toda uma equipe, que precisa ser 

profissional, para dar, realmente, um resultado que 

seja mais eficaz no tratamento dessas pessoas. 

Senhor Deputado Esmael de Almeida, 

gostaria de fazer alguma colocação? 
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O SR. ESMAEL DE ALMEIDA - (PMDB) 

- Quero fazer uma pergunta bem rápida.  

Todos sabem do problema das drogas que cada dia 

mais, por mais que se ataque e trabalhe nos projetos, 

continua sendo um grande desafio para todos nós.  

Queria saber do senhor o seguinte: Essa quantidade 

de pessoas que chega lá todo mês, o problema é a 

droga lícita, o álcool, ou é a ilícita, as demais? A 

quantidade de pessoas? Tenho feito sempre essa 

pergunta para ter uma ideia se o problema é o álcool 

ou as drogas ilícitas.  

Existe algum trabalho religioso dentro do projeto, 

dentro da clínica?  

O projeto está funcionando há treze anos. Qual o 

percentual de pessoas que entram e são recuperadas? 

De cem, saem totalmente recuperadas setenta por 

cento, oitenta, noventa? Para ter uma ideia. Pelas 

estatísticas os senhores já devem ter uma ideia pelo 

tempo em que trabalham. São as três perguntas. 

 

O SR. CLAYTON RICHARDELLE - Sobre a 

primeira pergunta, se é lícitas ou ilícitas, ambas são 

quase equivalentes. Existe um grande, não chega a 

ser meio a meio, um pouco mais de ilícitas, mas um 

volume considerável de drogas lícitas, especialmente 

o álcool. O álcool mesmo. 

 

A SR.ª LULIANI ROVETTA - Um crescimento 

exponencial que a gente não observava um tempo 

atrás nos últimos dois anos um índice muito grande 

de internação de alcoolismo. 

 

O SR. CLAYTON RICHARDELLE - E uma 

observação neste caso. A expectativa geralmente é de 

um público de mais idade e a gente tem observado 

que tem dado entrada pacientes mais jovens 

dependentes do álcool. É uma particularidade. 

 

O SR. ESMAEL DE ALMEIDA - (PMDB) - E já 

tem crianças usando o álcool. 

 

O SR. CLAYTON RICHARDELLE - 

Normalmente o álcool passa a ser uma porta de 

entrada. É uma facilidade.  

Sobre a questão da religiosidade exercemos mais a 

espiritualidade, respeitamos todas as religiões, mas 

temos dentro da nossa rotina, da nossa jornada diária, 

momentos onde a espiritualidade é exercida, 

respeitando todas as religiões. 

 

O SR. ESMAEL DE ALMEIDA - (PMDB) 
- E, por último, esse percentual de recuperação nesses 

treze anos, qual a média? 

 

O SR. GABRIEL BASSUL - É algo em que a gente 

iniciou um debate. Em termos de indicadores, não 

temos número, porque são variáveis. A gente vai ter 

que pensar. Vamos gerar indicadores com aquele 

paciente que recebeu alta há um ano. O que a gente 

vem observando é o seguinte: Todos os pacientes 

conseguem alcançar alta, ou seja, consegue alcançar a 

estabilidade, a motivação e tem entendimento de 

quais são as ferramentas que tem de colocar em 

prática para ficar bem, limpo.  

O que é importante e que a gente vem percebendo e 

que são os nossos indicadores mais precisos, aquele 

paciente que tem recebido alta e que mantém vínculo 

conosco no pós-tratamento, que é importante 

salientar, que é até gratuito, tem se mantendo limpo, 

ou seja, não está usando droga.  

A gente fez um balanço, temos hoje uns trinta ou 

quarenta pacientes que estão fazendo o pós-

tratamento, que são de seis meses, renováveis por 

mais seis e eles estão se mantendo firmes ao projeto 

de reabilitação deles. No momento em que eles 

sentem que têm alguma dificuldade, como eles têm 

vínculo conosco, ligam: Posso ir para aí? Posso 

ficar mais um tempinho? Ou seja, naquela situação 

onde eles estão percebendo que podem recair 

retornam, ficam conosco uma semana, oxigenam um 

pouco, ganham uma força e retornam. E isso também 

de forma gratuita.  

 

O SR. ESMAEL DE ALMEIDA - (PMDB) - Estou 

falando isso, tenho um parente meu, um sobrinho, 

que entrou nas drogas. Qual é a família que hoje em 

dia não tem problema? Não é, Senhor Deputado 

Padre Honório? E ele fez um tratamento num projeto 

em Porto de Santana, muito bom o projeto. Estive lá 

e já está há mais de um ano fora, está trabalhando, 

mas de vez em quando, o pessoal lá, o presidente, que 

é o pastor Joabe, liga para ele: E aí, como é que está, 

Roberto, você está bem? Qualquer coisa estamos 

aqui, hein! Sempre está observando. É 

impressionante. Há mais de um ano vejo como ele 

procura saber como é que ele está, achei muito legal 

isto. Parabéns a vocês. Iremos lá. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE HONÓRIO - PT) 

- Na realidade, temos que saber que droga é doença. 

É doença como problema de coração é doença, do 

fígado é doença, só que ataca a mente do sujeito, o 

sistema nervoso, e aí costumo dizer o seguinte: É 

igual a um carro, você vai lá, limpa, conserta, parece 

que está bom, de vez em quando passa num buraco e 

quebra alguma peça. Não é? Aí precisa voltar lá, e 

etc. Então, o indivíduo que tem problema de 

alcoolismo ou de qualquer tipo de droga precisa de 

estar permanentemente cuidando daquilo ali. Se há 

problema de pressão alta ou baixa, tem de estar 

permanentemente cuidando; se estabilizou, não 

significa que o resto da vida estará estabilizado. Se a 

pessoa quiser manter sua saúde pelo menos num 

nível controlado tem que acompanhar. E droga não é 

diferente. O grande problema é que a droga causa 

dependência e essa dependência costuma levar a 

coisas terríveis, como o  

 

suicídio, o latrocínio, o assassinato, a violência, entre 

outras. É diferente de outro tipo de doença. As 
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pessoas acabam fazendo qualquer coisa. Ou a droga, 

tanto as lícitas quanto as ilícitas dão muito lucro, elas 

expõem ainda mais a vida das pessoas. As ilícitas 

mais lucro ainda. E aí transforma a vida das pessoas 

num inferno, porque o traficante mata por cinquenta 

reais. É melhor realmente se cuidar e se tratar para 

que isso não venha a acontecer com ninguém.  

Pedimos ao senhor Alexandre, juntamente com a 

nossa Comissão de Políticas sobre Drogas, que 

pudesse agendar essa visita nossa na unidade. Fica 

aqui o convite. O Deputado Esmael, o Gilsinho já 

saiu, para estarmos lá juntamente com a Comissão 

para fazermos a visita a essa instituição.  

Agradecemos a presença da senhora Luliani, 

enfermeira. Se chamam um médico de doutor, tem 

que chamar a enfermeira de doutora, porque é ela que 

cuida do paciente mais frequentemente. Às vezes o 

médico passa, dá uma olhada e vai embora. A 

enfermeira tem que cuidar.  

Agradecemos ainda a presença do senhor Gabriel, 

administrador do Instituto; do senhor Luiz Alexandre, 

presidente do Instituto; o senhor Clayton, psicólogo, 

e a senhora Eliani, psiquiatra. Costumo dizer que o 

psicólogo e o psiquiatra são mais especializados, 

porque uma coisa é você cuidar do coração, fez uma 

cirurgia, rasgou, agora, mexer com o cérebro é 

complicado. Mexer com comportamento é um 

desafio, é a paciência, da escuta, da repetição, do 

retomar, do recomeçar. Às vezes é fazer igual a um 

castelo de areia na praia. Quando está bonito vem 

uma onda e se tem que começar tudo de novo. É 

uma missão realmente. É uma missão do 

psiquiatra, do psicólogo, porque as pessoas que às 

vezes tem um desvio, algum transtorno, coisa 

assim, tem que ter muita habilidade de trabalhar 

com pessoas.  

Quero parabenizar vocês, agradecê-los a presença e 

dizer que a nossa Comissão está sempre à 

disposição para ouvi-los e, também, para fazer os 

encaminhamentos necessários.  

Peço a um de vocês para fazer as considerações 

finais em nome do grupo. Por favor. 

 

A SR.ª LULIANI ROVETTA - Quero agradecer 

ao Deputado a oportunidade. É um prazer expor 

nosso trabalho. Quero adiantar que já estava na 

pauta convidá-los para visitar nossa instituição. 

Vamos receber todos com muito carinho. Não 

vamos deixar V. Ex.ªs esperando. Eu prometo. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE HONÓRIO - 

PT) - Muito obrigado.  

Muito obrigado à comunidade Nova Aliança, muito 

obrigado aos servidores da Casa. Que Deus possa nos 

abençoar e que esse projeto possa continuar salvando 

vidas. 

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 14h25min. 

 

 

 

VIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA, DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE 

POLÍTICA SOBRE DROGAS, REALIZADA EM 

25 DE SETEMBRO DE 2017. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO -  PT) - Havendo número legal, 

invocando a proteção de Deus declaro abertos os 

trabalhos desta Comissão.  

Cumprimento os servidores desta Casa, que 

estão trabalhando e levando informações e àqueles 

que nos assistem pela TV Assembleia.  

Agradeço a presença da senhora Giovanna 

Bardi, professora de Terapia Ocupacional; de Luiz 

Henrique Rodrigues, representante do Instituto 

Elimu; e de Antônio Carlos Nascimento, 

representante do Observatório Popular de Políticas 

sobre Drogas.  

 Solicito à senhora secretária Luciana que 

proceda à leitura do Expediente.  

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 

EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  

Não houve no período.  

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  

Não houve no período.  

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS:  

Não houve no período.  

 

PROPOSIÇOES BAIXADAS DE PAUTA:  

Não houve no período.  

  

ORDEM DO DIA:  

 

Presença do Senhor André Luiz Ferreira, 

representante do Fórum Metropolitano Sobre Drogas. 

Na oportunidade, os membros do Fórum apresentarão 

os trabalhos e estudos realizados não região.  

 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO -  PT) - Temos a presença da senhora 

Giovanna Bardi, professora de Terapia Ocupacional 

do CCS/Ufes, e do senhor André Luiz Ferreira, 

mestrando em Gestão e Políticas Públicas da Saúde  e 

membro do Grupo Rizoma e do Grupo Andaluz. Os 

senhores vieram para esta Comissão para apresentar 

os trabalhos realizados pelo Fórum Metropolitano. 
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Esse fórum é um espaço coletivo e permanente de 

organização política e discussão sobre questões 

relacionadas às drogas, envolvendo organizações 

governamentais e não governamentais, pessoas 

comprometidas com a temática, bem como usuários e 

familiares dos diversos serviços.  

Podemos conhecer um pouquinho desse 

trabalho? Gostaria que se apresentassem: qual a 

função de vocês e como funciona. 

 

A SR.ª GIOVANNA BARDI- Boa tarde! 

Sou Giovanna Bardi, professora do curso de Terapia 

Ocupacional da Ufes, desde 2013; faço doutorado 

sobre a temática das drogas neste estado, participo de 

um grupo de estudos Fênix, que também debate o 

tema das drogas neste estado e também acompanho o 

Fórum Metropolitano Sobre Drogas há mais ou 

menos dois anos, que discute a temática sobre drogas 

e as políticas sobre drogas neste estado.  

Obrigada.   

 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO -  PT) - Obrigado e seja bem-vinda, 

Giovanna.  

Esta Comissão tem como função principal 

viabilizar este debate e não apenas fazer os 

encaminhamentos, pois cada entidade e cada grupo 

têm seus encaminhamentos. É função desta Comissão 

disponibilizar os microfones e as câmeras da TV 

Assembleia para debatermos esse tema, que é muito 

presente na vida de muitas pessoas.   

 O segundo ponto é que as entidades venham 

se apresentar e possamos conhecer um pouco mais as 

organizações - um CAPS, uma comunidade 

terapêutica, uma clínica, uma parte da justiça, os 

conselhos -, oferecendo à sociedade essa gama de 

oportunidades que temos. A terceira função que 

consideramos importante é visitar esses espaços: 

visitar uma comunidade, visitar o secretário que 

cuida das pastas, enfim. 

Solicito ao senhor André Luiz Ferreira que 

fale um pouquinho sobre esse fórum. Fique à 

vontade. 
 

O SR. ANDRÉ LUIZ FERREIRA - 

Primeiramente, boa tarde! Agradeço o espaço em que 

podemos falar sobre o nosso grupo. Apresentar-me-ei 

brevemente.  

Sou mestrando em Gestão em Políticas 

Públicas de Saúde no Centro de Ciências da Ufes e 

inclusive sou bolsista da CAPS, que me permite, às 

vezes, ter um pouco mais de tempo para estudar 

temáticas, como a questão da dependência química, e 

faço parte do grupo do Fórum Metropolitano.  

Trouxe para basear a nossa conversa os 

princípios do fórum. Represento o Grupo de Estudo 

Rizoma e Andaluz, que são dois grupos que 

trabalham com a temática da dependência química. 

Também sou representante do Fórum da Luta 

Antimanicomial. Esses são alguns dos grupos. 

Também sou voluntário de CVV, onde 

desenvolvemos um trabalho na questão da prevenção 

do suicídio. Trouxe até o meu lacinho amarelo, já que 

estamos no Setembro Amarelo, para não me esquecer 

de que a dependência química é o segundo maior 

fator de risco para o suicídio. Não podia deixar de 

falar.  

Antes de começar, falarei sobre esse quadro 

dos meus estudos, que me remeteu um pouco a este 

momento que estamos tendo agora. É um pouco da 

carência que temos em grupos como esse, colocando 

construção da agenda política, formação da política, 

processo decisório, implantação, implementação e 

avaliação. 

Como temos observado, a política e grupos 

como o nosso não têm conversado muito e, muitas 

vezes, quando conversam, temos visto iniciativas 

isoladas e de pouca praticidade. Até quando levei a 

proposta para estarmos presentes nesta Comissão, foi 

com certo receio e até descrença, porque tem 

ocorrido frequentemente esses momentos em que 

temos nos disposto e disponibilizado dados 

científicos e visto a política andar na contramão de 

tudo que temos trazido como realidade. E estamos 

falando de um grupo que reúne usuários e 

trabalhadores do serviço de saúde mental, 

principalmente com relação às drogas, e também 

estudantes como eu, que estou dentro da 

universidade, mas que também tenho algumas 

práticas na área prisional, falando sobre a 

dependência química.  

Iniciando a questão dos princípios, a cada 

tópico conversaremos sobre o elemento. A primeira: 

a defesa intransigente dos Direitos Humanos na área 

da saúde mental e drogas.  

Temos visto que grande parte das ações, 

atualmente, em política sobre drogas, tem 

desrespeitado inclusive a questão dos Direitos 

Humanos. Por maior que seja a boa-vontade no 

sentido do tratar com as drogas, da autonomia e da 

individualidade desses indivíduos, muitas vezes eles 

não têm sido respeitados. A liberdade de escolha, 

vimos, há poucos meses, um exemplo grotesco da 

prefeitura de São Paulo. Temos como realidade que 

aquilo não daria certo, como não deu, já não está 

dando. Grande parte daquelas pessoas foram, 

literalmente, recolhidas. E não consideremos aquilo 

uma realidade tão distante da nossa, porque temos visto 

até coação de pessoas, que são postas num ambiente 

judicial e a elas é questionado se preferem ir para a 

penitenciária, para a detenção ou para uma 

comunidade terapêutica.  

Dizer que um tratamento desses vai dar certo, 

é ilusão. Não tem jeito! E aí vemos os baixíssimos 

níveis de eficiência, principalmente em tratamentos 

realizados em clínicas e comunidades terapêuticas. 

A defesa da implantação efetiva da rede de 

atenção psicossocial no Estado do Espírito Santo, 

com serviços de qualidade e articulados numa rede 

intersetorial é uma das nossas maiores lutas porque 

desde sua criação no Espírito Santo, em 2011, a Raps 

não foi completamente implantada. Existem 
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municípios que não têm a rede. Vitória mesmo ainda 

não tem uma rede completa e não atende a demanda 

que existe para as unidades. 

O respeito às deliberações coletivas e 

democráticas das conferências nacionais, estaduais e 

municipais de saúde e de saúde mental: Dou um 

exemplo de um evento ocorrido há dois anos em Vila 

Velha, na UVV, organizado até pelo governo do 

estado e que até hoje cobramos - vim aqui também 

cobrar - posturas e práticas em relação às políticas 

sobre drogas e até hoje não tivemos retorno, há dois 

anos e meio desse evento.  

A defesa por uma política de saúde e política 

sobre drogas pautadas nos princípios dos SUS: 

público e universal. 

Fortalecimento do Sistema Único de Saúde e 

Assistência Social, que prevê a garantia de atenção, 

cuidado e proteção, com respeito aos direitos 

humanos. Vemos exemplos de pessoas que são 

coagidas a recorrer ao compulsório. Mas não se 

iludam, o compulsório é apenas a pessoa que foi 

obrigada a ir lá senão vai presa... Não! Tem também 

o caso das pessoas que são direcionadas, é sugerido a 

elas que peçam esse tratamento via judicial. E 

pessoas que são institucionalizadas nesse processo.  

Temos vários estudos neste sentido, que 

comprovam a ineficácia desses tratamentos e apenas 

a adoção - dessa pessoa - de um comportamento 

conveniente, por um ano ou seis meses. Alguns casos 

judiciais são de um ano e outros destinados à 

comunidade terapêutica são de seis meses. As 

pessoas adotam aquele comportamento conveniente 

pelo tempo do tratamento e guardam ali todos os 

problemas que foram o real motivo para essa 

dependência química. A compulsão, principalmente, 

está ali guardada e direcionada. Tenho contato 

frequente porque tenho ido às comunidades 

terapêuticas e visto a compulsão ser direcionada para 

a alimentação ou direcionada até para a atividade 

física, que é um pouco da minha área de estudo. E 

quando se encerram esses seis meses e a pessoa tem, 

novamente, a oferta da droga, ela volta normalmente 

ao seu uso. 

 O fortalecimento dos conselhos estadual e 

municipais sobre drogas. Vemos que não há 

articulação nesses setores. 

O fortalecimento pela plena efetivação da 

reforma psiquiátrica e dos mecanismos de atenção 

aos usuários e ao sistema de saúde mental, álcool e 

outras drogas, articulado com controle social e 
movimentos sociais. Lembrando que, quando falamos 

de reforma psiquiátrica, a Raps é uma resposta a essa 

reforma e vem para dizer que não é apenas 

institucionalizando pessoas que iremos resolver o 

problema. E aí entramos, também, na questão 

orçamentária, que vou levantar mais para o final.   

A defesa da ampliação, consolidação e 

investimento do serviço de rede pública de atenção 

integral: Caps Gerais, Caps álcool e outras drogas, 

Caps infantil, Centros de Convivência, Centros de 

Acolhimento Transitório, leitos para desintoxicação 

em hospitais gerais, leitos psiquiátricos em hospitais 

gerais, Residências Terapêuticas, dentre outros. 

As pessoas em sofrimento mental e usuários 

de substâncias psicoativas posicionando-se contra a 

privatização do serviço de saúde mental, de forma 

que esses serviços estejam articulados com as 

políticas habitacional, assistência social, saúde, 

educação, cultura, esporte e lazer, dentre outras afins.   

O fortalecimento dos movimentos sociais e 

dos conselhos de profissões regulamentadas, 

buscando o protagonismo dos usuários e familiares 

de saúde mental, álcool e outras drogas.  

 A defesa e o fortalecimento da política 

nacional de redução de danos, com possibilidade de 

cuidado e promoção da saúde, destacando o seu 

caráter intersetorial, com destaque para as políticas 

de educação pública e de defesa dos direitos. 

Destaco que, hoje, o Brasil, por mais que não 

tenha realmente aceitado a realidade da redução de 

danos, já é uma referência mundial na redução de 

danos, porque já se sabe, em vários estudos, a 

eficiência da redução de danos e do tratamento 

ambulatorial frente a internações das mais diversas 

que vemos por aí.  

A defesa da garantia de financiamento, com 

aumento de recursos financeiros garantidos pelas três 

esferas do governo, com mudança na forma de 

financiamento dos serviços substitutivos. 

A defesa pela ampliação do debate sobre o 

uso de drogas na realidade brasileira e, 

principalmente, capixaba, na sua relação com a 

questão social pela plena efetivação da reforma 

psiquiátrica. 

Deputado, por favor, interrompa-me, para 

fazermos um diálogo, senão só eu ficarei falando. 

Se quiser levantar questões podemos dialogar 

durante... 

 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - Estou aguardando você fazer a 

apresentação. 
 

O SR. ANDRÉ LUIZ FERREIRA - A 

defesa de um estado laico e de serviços públicos na 

saúde e na assistência social, como nas demais 

políticas públicas desprovidas de ações 

fundamentalistas, conservadoras, moralistas, que 

pretendem impor valores ao tratamento e 

atendimento de usuários. Essa é uma das questões 

mais delicadas quando falamos das drogas, porque 

estamos vendo a imposição de comportamentos e de 

valores morais religiosos sendo impostos e 

valorizados muito além de questões científicas, que já 

são uma realidade não apenas no Brasil, mas em todo 

o mundo. Estamos falando de um grupo que é 

representado também por trabalhadores da Raps, por 

pessoas que estão vendo o que funciona e o que não 

funciona. Estamos falando não apenas do que vemos 

em estudos, mas também do que colocamos em 

prática e do que sabemos que funciona ou não. 
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A defesa por políticas públicas republicanas 

igualitárias e democráticas na área de drogas, e com a 

participação das racionalidades técnicas para orientar 

a definição de prioridade nas diversas políticas 

sociais. 

O posicionamento contrário à internação e ao 

abrigamento involuntário e compulsório. 

O posicionamento contrário às perspectivas 

fundamentalistas conservadoras, morais e religiosas, 

que não separam a igreja do estado, e pretendem 

impor os seus valores. 

O posicionamento contrário a todas as formas 

de privatização do serviço de saúde e assistência 

social que prestam atendimento ao usuário de drogas 

e familiares. 

Algumas questões que levanto em relação às 

drogas. É preciso entendermos, o quanto antes, que 

existem tratamentos diferentes para pessoas 

diferentes. Padronizar tratamento, padronizar formas 

de agir em relação à dependência química é um 

grande erro. 

Diálogo e protagonismo aos usuários e a 

quem se pretende tratar é importantíssimo e não pode 

ser ignorado. É um fenômeno biológico, psicológico 

e social. É difícil lidar com a questão da dependência 

química, não temos respostas prontas, mas sabemos 

que muitas coisas já adotadas, estão sendo adotadas 

de forma errônea. Quem tem questionado 

experiências ou uso casual como uso abusivo, 

dependência, antes de impor certas ações públicas 

que temos visto por aí. 

A realidade atual da Raps. Hoje, existem dois 

mil quatrocentos e cinquenta e cinco Caps no Brasil. 

O Espírito Santo tem a terceira pior média do Brasil, 

com 0,46 unidades a cada cem mil habitantes. 

Estamos falando de uma unidade a cada duzentas mil 

pessoas, no nosso estado, a média. Temos uma 

demanda crescente de saúde mental que não tem sido 

atendida. A média nacional, só para destacar, é 0,86 

unidades a cada cem mil habitantes - a fonte é o 

próprio Ministério da saúde. 

E aí, já trago algumas questões para 

nortearmos um pouco da nossa conversa. 

Anelise está chegando e vai se apresentar, 

para darmos sequência. 

 

A SR.ª ANELISE NUNES GORZA- Boa-

tarde! Não precisava interromper. 

Meu nome é Anelise e estou na direção do 

Caps Álcool e Drogas da prefeitura municipal de 

Vitória, Caps AD3. 

 

O SR. ANDRÉ LUIZ FERREIRA - Dando 

sequência, fiz só a leitura dos nossos princípios. 

Levantei algumas questões, e é o momento que 

podemos ir conversando.  

 Algumas questões têm nos incomodado e 

temos necessidade de resolver eu trouxe para 

conversarmos. Acho que uma das funções da 

comissão, como V. Ex.ª disse, é essa.  

 A primeira questão que ficamos nos 

perguntando: qual a função prática desta comissão? 

Uma pergunta.  

 

 A SR.ª GIOVANNA BARDI - Posso só 

complementar?  

 

 O SR. ANDRÉ LUIZ FERREIRA - Sim. 

 

 A SR.ª GIOVANNA BARDI - No sentido 

de entender a função prática. Acho que o que 

queremos aqui é trocar. Estamos dizendo o que 

estamos fazendo, como estamos trabalhando e quais 

são nossos princípios.  

 Queríamos ouvir da comissão como a 

comissão está trabalhando, o que a comissão tem 

feito, quais tem sido as pautas e as ações, quem 

compõe a comissão. Acho que é essa a troca que 

queremos fazer, de ambos colocarem. Fazendo isso, 

conseguiremos traçar coisas em comum, fortalecer as 

ações, pensar em algumas ações conjuntas, mas, para 

isso, precisamos conhecer e saber o que a comissão 

tem feito.  

 Acho que temos sentido essa necessidade. 

Enquanto representação parlamentar, esperamos 

coisas da comissão. Esperamos, por exemplo, uma 

atuação direta da comissão nas leis sobre drogas aqui 

do Estado. Acho que esse é o primeiro aspecto que 

queríamos pautar também.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - Primeiro, agradeço a presença de 

vocês, do Fórum. 

 Como disse no início da reunião, a primeira 

função da comissão, entendemos que entre a 

comissão e as drogas tem o ser humano e não cabe a 

mim, como deputado, fazer uso de juízo sobre a 

situação desse indivíduo. Só sei que entre o Governo, 

o poder público, e um cidadão que está - cada um tem 

seu motivo ou circunstância para ter entrado por esse 

caminho -, entre um e outro existe um ser humano.  

 Alguns entraram para usar drogas induzido 

por alguém, outros por questões sociais, outros por 

facilitação, etc. Mas não cabe à comissão fazer juízo 

nem moral nem religioso, porque não é função da 

comissão. 

 A função da comissão é permitir que todas as 

iniciativas possam estar colocando aqui seu trabalho. 

Quando se fala de comunidade terapêutica, que 

também acompanho, entendo que não haveria 

necessidade da comunidade terapêutica existir se 

existisse um trabalho público eficiente para atender 

às pessoas que necessitam. Não existiria necessidade 

das casas de acolhimento dos idosos filantrópicas se 

existisse um trabalho público que é direito dos 

idosos. Não necessitaria de nenhum órgão ou hospital 

filantrópico funcionando se existissem políticas 

públicas de saúde eficientes funcionando.  

 Então, no filantrópico, a comunidade, muitas 

vezes entra, de certa maneira, se faz uma prática 
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equivocada ou não, sentindo o drama das pessoas. 

Tenta ser alguém ao aliviar o sofrimento de alguém. 

Às vezes, é uma pessoa que ficou internada e durante 

o período saiu das drogas e se sente motivada em 

ajudar outras pessoas.  

 A clínica já tem lá seus critérios de atuação e, 

muitas vezes, tem o interesse mais comercial. 

Algumas, não. Outras cobram suas mensalidades de 

dez, doze, três. Enfim, têm suas políticas aplicadas lá.  

 O Caps, o CapsH, o Caps AD III, com várias 

unidades. Tenho visitado o Caps e a função da 

comissão, a primeira função é essa. E nesta Comissão 

já abrimos espaço para todos falarem: Trabalhamos 

assim. Construímos o nosso trabalho assim. Não 

cabe a mim, como deputado, e nem aos outros dois 

deputados, tanto o Senhor Deputado Pastor Marcos 

Mansur quanto o Senhor Deputado Esmael de 

Almeida, dizer: Você está certo e você está errado! 

Cabe a nós facilitar esta conversa. 

 O segundo ponto trata, principalmente, da 

minha visita in loco, porque, a partir do momento que 

eu ou a comissão visita, passamos a ter um pouco 

mais de propriedade até mesmo para falar. Visito as 

comunidades terapêuticas que me procuram ou às 

quais desejo ir. Se fico sabendo de algo, vou com a 

comissão. É a comissão que agenda. Foi agendada 

agora uma visita no Instituto Nova Aliança, que é 

uma clínica. Quero ver e conhecer como é. 

 Visto também os Caps. Visitei um Caps AD 

III, em Barra de São Francisco. O Governo gastou 

dois milhões de reais e virou depósito de animais. 

Visitei também o Caps da diretora Anelise. Esperei 

quarenta minutos. Como ela não estava presente, 

deixei a comissão e vim embora. Eu quis ir para 

conhecer, para ver, mas não quis entrar sem a direção 

do Caps. Fiquei esperando. Vivemos com muitas 

atividades na comissão. Se eu faltar cinco minutos no 

Plenário, posso acabar perdendo a sessão.  

O segundo passo da comissão, enquanto sou 

presidente, é visitar. Entendo que o Fórum é esse 

espaço de debate. É neste debate, neste diálogo que 

se conhece mais. Temos o pessoal do Observatório. 

Porque tantos negros presos e porque esse suspeito 

padrão?  É um trabalho do Observatório. Acredito 

que o Fórum dá a oportunidade a vocês, por meio da 

Ufes, uma instituição extremamente respeitada pelos 

profissionais, pela capacidade que tem e também por 

ter um público extremamente heterogêneo, de 

debaterem esse tema. Então, a segunda função da 

nossa comissão é visitar, é ouvir. Só existe uma 

maneira de eu conhecer o trabalho do Fórum: 

ouvindo vocês. 

O terceiro espaço, como vocês dizem, sobre a 

questão de leis, de políticas sobre drogas, precisamos 

da parceria. Tenho certeza de que se sentarmos com o 

grupo que está ali... Hoje, por exemplo, sentamos 

depois de um ano conversando com as políticas do 

Estado sobre agroecologia. Tem como apresentarmos 

uma proposta de projeto de lei que seja, pelo menos, 

razoável, que não seja uma coisa copiada. Não 

chegarei aqui apresentando um projeto de politica 

sobre drogas apenas porque é interessante apresentar. 

É preciso aprofundar isso, porque terá impacto direto 

na vida das pessoas. 

No que a Comissão de Política sobre Drogas 

poderia contribuir? Isso depende do grupo que vem à 

comissão. Então, vamos sentar. A comissão tem 

advogados. Vamos sentar e construir juntos.  

Por isso que faço questão, tendo ou não 

deputado para dar quorum, de ter a reunião, porque é 

a oportunidade que tenho para conhecer mais e a 

sociedade tem para divulgar os seus trabalhos. É 

nesse sentido. Não resta dúvida de que a 

reponsabilidade de colocar.  

Outro dia visitei um bairro para ver a 

necessidade local - é o que faço à noite quando estou 

em Vitória - e a senhora disse: Precisamos trabalhar 

a segurança pública. Perguntei para ela: mas o que a 

senhora entende por segurança pública? Temos que 

ter mais polícia, mais viatura, mais isso e mais 

aquilo. Perguntei para ela: De onde vêm os bandidos 

ou a violência? É daqui mesmo. E perguntei: A 

senhora quer que a polícia venha prender os amigos, 

parentes e conhecidos da senhora? Não poderíamos 

estar discutindo sobre outras coisas, como política de 

esporte, cultura e lazer? 

 Por que não podemos entender segurança 

pública como a presença das políticas de esporte, 

cultura e lazer? Se tivéssemos essas políticas, e de 

educação, de saúde, etecetera, nesses bairros ou em 

qualquer lugar, teríamos tantos adolescentes assim? 

 São coisas que só discutiremos e 

encaminharemos ouvindo, visitando, dando 

oportunidade às pessoas. Não cabe a mim dizer que a 

comunidade está certa, ou a clínica, ou o Caps, mas 

cabe a nós discutir e saber que entre o Caps e o 

problema há uma pessoa. 

Se essa pessoa é católica, evangélica ou da 

umbanda, de formação, tenho que respeitar, e se é 

uma pessoa que não acredita em nada, tenho que 

respeitar. Antes de ser da umbanda, católico ou 

cristão, ela é gente e, como ser humano, precisamos 

entender isso. Talvez, entendendo, fique mais fácil. 

Na minha compreensão, a Comissão serve para isso. 

Qual é a proposta do fórum? O que a 

Comissão, enquanto Legislativo, pode encaminhar? 

Podemos encaminhar isso. Então vamos sentar com 

os profissionais da Comissão e trabalhar isso juntos. 

Não sou eu que vou dar a resposta. 

 

O SR. ANDRÉ LUIZ FERREIRA - Só 

para pontuar, então, algumas demandas nossas: a 

questão da legislação sobre drogas no estado; temos 

carência de saber quais são e como estão sendo 

direcionadas hoje; algumas mudanças recentes na 

representatividade do Coesad, vimos até aprovação 

de orçamento que questionamos muito; e, enfim, a 

questão orçamentária das drogas no Espírito Santo. 

São coisas que queríamos trazer como 

pontuais para podermos discutir, em um momento 
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posterior que seja, mas que não deixemos de lembrar 

porque, realmente, vemos, inclusive, a Secretaria de 

Saúde sofrendo, se não me engano, tendo como 

terceiro maior custo a internação compulsória. Por 

que isso? 

Aí vem uma questão que podemos conversar 

internamente aqui, diretamente com a Justiça 

também, fazer essas interlocuções. São coisas que 

não queríamos deixar de fazer referência. 

 

A SR.ª GIOVANNA BARDI - Duas 

colocações, uma em resposta à fala do senhor, que 

acho importante, não sou totalmente contra as 

comunidades terapêuticas. A depender de suas 

propostas, elas não são padronizadas, então temos 

comunidades e comunidades, e elas podem 

complementar a rede, em última instância, de alguma 

forma. Agora, para isso, precisava primeiro 

implementar a Raps com toda a sua potência. Não foi 

feito. Depois, o investimento nas comunidades. 

Entendo como secundário e, não, principal. 

Vamos falar em orçamento. Quando falamos 

que a comunidade terapêutica é filantrópica, é mais 

ou menos. O Estado paga para que as pessoas estejam 

lá. Ano passado, segundo o Portal da Transparência 

do Estado, trinta e um milhões; em 2015, segundo o 

Portal da Transparência, vinte e seis milhões; este 

ano, até o momento,  

AF/08 13:40:21 

dezenove milhões. Esses são dados do Portal da 

Transparência. Não estou vendo como investimento 

secundário, mas como investimento prioritário do 

Estado. Acho apenas que esse ponto precisa ser 

levantado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - Giovanna, existe um grande erro 

nisso até na Transparência. 

 

A SR.ª GIOVANNA BARDI - Como assim? 

 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - Porque as internações 

compulsórias são as responsáveis por comer a grande 

fatia do orçamento. O Estado já tem o valor que passa 

à comunidade terapêutica para que uma pessoa fique 

nela durante trinta dias se alimentando, dormindo e 

cumprindo as atividades. Há ainda a exigência de ter 

o psicólogo, a assistente social e etc.. Esse valor é de 

mil reais, e hoje não são tantas vagas, são cento e 

oitenta vagas. Se há esse número de vagas, acredito 

que estejam abertas. São poucas as comunidades 

cadastradas, porque elas passam por um pente fino.  

Então, não chega a ser quarenta milhões, 

porque a grande maioria desse recurso é encaminhada 

para as clínicas, e algumas clínicas têm um valor 

abusivo. Tenho acompanhado, e o Estado está 

fazendo uma regulamentação sobre disso, até mesmo 

em relação à questão das comunidades terapêuticas. 

Vejo o esforço de fazer a municipalização para, antes 

de levar uma pessoa a uma comunidade terapêutica, 

levá-la a um hospital para que se desintoxique e, 

depois, ela teria acesso, se quisesse.  

Vejo que nisso falta transparência mesmo, e 

essas coisas precisam estar mais claras. Se 

tivéssemos todos os Caps funcionando da maneira 

correta hoje, ou seja, se o município estivesse 

colocando os profissionais necessários e se o Estado 

também o estivesse fazendo, talvez, a grande maioria 

desses casos não estaria acontecendo. Mas, na 

maioria dos Caps, como em Mantenópolis, por 

exemplo, não há; assim como em Ecoporanga, em 

Água Doce do Norte e em Barra de São Francisco.  

Então, qual a presença do Estado para 

receber e acompanhar esses problemas que vão 

gerando, como você mesmo disse no relatório, muitos 

suicídios, muita violência? Somos um dos estados 

com mais violência, principalmente contra a mulher - 

saiu agora essa pesquisa, e sabemos disso - e contra a 

comunidade negra, nos presídios, a grande maioria... 

É a ausência das políticas, principalmente nos lugares 

mais vulneráveis, que oportuniza isso.  

A proposta orçamentária vem agora para ser 

votada. E qual será a atuação dessas comunidades, 

desses Caps ou desses instrumentos? A voz de um 

deputado sozinho não altera orçamento. O que o 

altera é o trabalho das instituições no período em que 

vai se trabalhando isso, quando se tem tempo de 

sentar com o secretário de Saúde, com o secretário x 

ou com o y, ou com o Governo, trabalhando isso.  

A Comissão pode sim ser um grande 

instrumento para trabalhar isso, mas não pode ser 

uma ação de véspera, mas uma ação permanente. 

Somos servidores para isso. A Comissão, que está 

presente para trabalhar essas questões, tem um 

relatório que passaremos para vocês o qual contém 

todas as atividades envolvidas até o momento. Então, 

temos todo o relatório daquilo que a Comissão faz. E 

o que o Fórum pode fazer? Pode ser esse espaço de 

debate e etc.. Não entro no mérito, porque esse é 

outro passo. Quem sabe esta Comissão poderia ser 

uma grande parceira lá e também no Legislativo, para 

fazer as coisas andarem e chegarem pelo menos 

próximo daquilo que é justo, principalmente para as 

pessoas que estão lá. Então, na realidade é isso. 

 

 A SR.ª ANELISE NUNES GORZA - 
Gostaria de fazer algumas considerações na fala do 

senhor. 

 Às vezes a gente faz uma análise geral e dá 

uma confusão no seguinte sentido: as comunidades 

terapêuticas estão lotadas dentro de uma secretaria do 

governo. Aí tem a ver com a análise desse dado que 

Giovanna expõe. Obviamente tinha um número 

grande, mais de onze comunidades credenciadas. 

Essa comissão, dentro da secretaria de governo, sob a 

coordenação do doutor Gilson Giuberti, foi fazendo 

uma análise muito criteriosa dessas instituições e foi 

retirando inúmeras instituições. Tinham cinco até um 

mês ou dois atrás. Agora tem quatro: três masculinas 
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e uma feminina, que são onde este governo ainda 

compra algumas vagas para esta população da 

comunidade terapêutica. Essa análise se baseia em 

visitas, em análise de relatório, etc.  

Esse trabalho está numa secretaria de 

governo que não é a Secretaria de Saúde, onde tem a 

área técnica de saúde mental. Aí é outra análise. São 

duas coisas: o fluxo de encaminhamento para a 

comunidade terapêutica e o dinheiro investido nessas 

vagas. Já foram muitas e hoje são bem menores, até 

porque também tem um trabalho de fortalecimento 

das redes municipais.  

Outro fluxo é o de encaminhamento das 

internações compulsórias. A gente não faz internação 

compulsória com comunidade terapêutica. A gente 

tem algumas clínicas - se não me engano, quatro - 

credenciadas pela Secretaria Estadual de Saúde para 

atuação junto às internações compulsórias, que 

passam pela Central de Regulação de Internação de 

Urgência, que a gente chama de CRIU. A gente 

recebe a intimação e a CRIU regula a vaga na clínica 

credenciada. Aí, sim, entra nessa análise que o senhor 

coloca desse preço abusivo das diárias, que são 

extremamente irreais.  

Então, este dado fala dessas duas realidades, 

que estão na mesma rede de atenção psicossocial, 

mas que são realidades que funcionam por fluxo e até 

por manejo de necessidades diferentes. Uma 

comunidade terapêutica não tem uma equipe 

multidisciplinar, porque ela não é um equipamento de 

saúde. Uma clínica tem uma equipe. Como vocês 

devem estar visitando as instituições, vocês estão 

conhecendo isso. A clínica tem, sim, o psicólogo, o 

assistente social, enfermagem, a medicação para o 

uso no período de abstinência - coisa que a 

comunidade terapêutica não pode nem fazer. Como 

se vai administrar medicação num paciente, se não 

existe ali uma equipe de enfermagem, alguém que 

socorra, se esta medicação tiver uma reação?  

Falo isso de experiência. Aqui estou como 

representante do fórum, mas falo isso porque vivo as 

duas realidades no cotidiano no Caps AD. 

Acompanho pacientes que estão em CT e acompanho 

pacientes no retorno das internações compulsórias e 

até na ida da internação compulsória também, em 

alguns casos que a gente acompanha. Existem casos 

que a gente tem tentado, com a família, rever esta 

solicitação. Tenho exemplo disso, porque aconteceu 

há pouco menos de dez dias comigo. Então, são duas 

coisas para análise desse dado da transparência.  

A terceira coisa: tem um dado que é 

quantitativo e outro que é qualitativo. O Caps tem 

uma capacidade técnica instalada. Ele pode atender 

até sessenta pessoas/dia. Por exemplo, respondo pelo 

AD e tenho, pelo Caps II, transtorno grave de Vitória. 

Eles estão operando na capacidade máxima. Então, 

não é uma questão qualitativa, é uma questão 

quantitativa. E no operar na capacidade máxima, ele 

já opera com a gama de profissionais e recursos 

terapêuticos de cuidados preconizados.  

A questão é a instalação e criação desses 

dispositivos na rede de atenção psicossocial onde não 

existe, como nos municípios de que o senhor dá 

exemplo, e aumento também de mais dispositivos 

como esses, em municípios em que já existem, mas 

que têm uma demanda de mais um ou outros 

dispositivos. A gente discute no fórum que existem 

outros dispositivos que têm na Raps e que a gente 

precisa contemplar, como uma unidade de 

acolhimento transitório, que também passa no Plano 

Municipal de Saúde do município. Tudo isso. 

Acho que existe uma questão quantitativa de 

criação de mais Caps, porque há uma capacidade 

técnica que preciso respeitar, até por que se tenho 

oito leitos, não posso receber dez pessoas. São oito 

camas, oito colchões, oito quantitativos de refeição, 

de medicamento e etc.. Se tenho um quantitativo de 

sessenta pessoas em atenção diária, é porque tenho 

um estudo, uma análise feita de quinze a vinte 

pessoas por grupo terapêutico. Mais que isso, o grupo 

deixa de ser proveitoso.  

Tenho tudo isso para fazer uma análise de 

composição do cotidiano do serviço. Até porque no 

serviço de saúde mental são raros os casos do 

atendimento individual; tanto no transtorno grave, 

quanto na questão do álcool e drogas, são pacientes 

que têm a coisa do trabalho com o grupo. O grupo é 

de quinze a vinte. Tudo isso é preconizado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - Aproveitando, colocarei mais 

uma situação. 

O Fórum existe há quanto tempo? 

 

A SR.ª ANELISE NUNES GORZA - O 

Fórum Álcool de Drogas foi criado dentro do Caps 

AD III, ainda CPTT. Existe há muito tempo, há dez 

anos. Foi criado há muito tempo, é do início do ano 

2000. Ele passa a operar na universidade agora - até 

para sair de dentro de um serviço, porque quando 

funciona dentro do serviço parece que é do serviço ou 

daquela prefeitura; como é uma entidade apartidária, 

optou por funcionar dentro da universidade -, mas é 

uma instituição muito antiga. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - Dez anos? 

 

A SR.ª ANELISE NUNES GORZA - Sim, 

porque ele tratava da questão de crianças e 

adolescentes. 

  

O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - É novo e essa parceria dentro da 

universidade mais nova ainda. Está lá dentro da 

universidade. Saiu daqui e foi pra lá. 

Falo para os senhores que como a minha 

função, não a de deputado, que tem dois anos e meio 

que trabalho; mas minha função sacerdotal, 

ministerial, tem trinta e poucos anos. Quando uma 
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pessoa, uma mãe, um pai chega perto de você e diz: 

Pelo amor de Deus, me ajuda! Penso em como vou 

ajudar. Como vou ajudar essa pessoa? Ela precisa de 

um psicólogo? De um parapsicólogo? De um 

médico? Aí procuramos os serviços públicos e não os 

temos. 

Então, no Governo passado, quando se criou 

a Rede Abraço e abriu suas portas, pelo menos 

tínhamos algum lugar para mandar a pessoa e dizer 

que não estávamos tão desautorizados. Esse Governo 

veio e transformou a Rede Abraço na Proviv, que vai 

colocando os critérios, viu que antes existiam muitas 

coisas equivocadas, etc. e etc., que gostaríamos de 

colocar um novo rumo. 

Como já foi dito, o quantitativo e o 

qualitativo. Seria interessante que tivéssemos o 

quantitativo para oferecermos o qualitativo, mas essa 

não é a nossa realidade dentro do estado do Espírito 

Santo, nem dentro do país. Nesses dez anos que 

existe o Fórum é que na realidade começou a ter uma 

discussão um pouco mais do Governo, porque antes 

existiam as iniciativas isoladas, algumas 

comunidades terapêuticas, que às vezes impõem uma 

religião, impõem um comportamento e está errado, 

porque o ser humano que vai para lá e quer fazer o 

trabalho, tem que respeitar a escolha dele. 

Percebo que estamos passando este momento 

de aprofundamento para chegarmos a um 

denominador comum. Por isso entendo a importância 

do Fórum debater isso com o Governo. Agora, foi 

criado o Conselho de Políticas Sobre Drogas com 

onze participantes do governamental e onze não 

governamental. Foi criado e votado agora na Casa. Já 

foi votado, então propusemos uma emenda para 

colocar um membro da Comissão da Política Sobre 

Drogas no conselho e o governo entendeu que não, 

porque a Assembleia Legislativa tem de fiscalizar 

num todo e se estiver dentro de um conselho já reduz 

seu espaço de fiscalização.  

Enfim, vejo que este espaço de debate, e é 

por isso que não deixamos de fazer a reunião para 

estabelecermos isso, porque o assunto é sério. Nem 

como padre, nem como deputado, tenho a orientação 

que deve ser. O pastor também não a tem, o Senhor 

Deputado Esmael de Almeida também não, e nem 

vocês têm.  

Podemos buscar aquilo que vocês estão se 

aprofundando, aquilo que estamos conhecendo, 

aquilo que podemos buscar fora em outras realidades, 

etc, até mesmo os Caps, como é o funcionamento 

desse e como não é o funcionamento daquele.  

Estamos tentando descobrir juntos onde 

podemos avançar com isso, quais as políticas que 

podemos implementar dentro do Governo do Estado 

para melhorar esse atendimento. É o fortalecimento 

das unidades de Caps e Caps AD, enfim, é isso. Mas 

como fazer isso? Vocês disseram certo, deveria estar 

na Secretaria de Saúde, está na vice-governadoria. 

Hoje temos o vice-governador, que é medico, e um 

dos coordenadores, que é médico, o doutor Fiorotti, e 

temos o Gilson, que são todos da área. E amanhã vai 

para onde? 

Na realidade, sobre essas coisas precisamos 

debater. Acredito que é só com o debate mesmo que 

chegaremos mais próximos daquilo que tem que ser. 

Entendo que o fórum podendo colaborar com a 

Comissão e a Comissão podendo colaborar também, 

com nossa equipe, acredito que será bom, 

principalmente para aqueles que precisam do serviço, 

porque me parece que a preocupação do fórum é essa 

e a nossa também é essa.  

A clínica está dentro dos padrões exigidos 

por lei? A comunidade terapêutica tem que alcançar 

um nível de excelência no atendimento das pessoas? 

O Caps está atendendo de acordo com o que precisa? 

Para mim essa é a nossa função. 

 

O SR. ANDRÉ LUIZ FERREIRA - Só 

queria destacar que não somos taxativos e contra 

CTs. Só questionamos a temática das CTs, como ela 

falou perfeitamente aqui, de um complemento à 

situação das drogas e uma opção de tratamento virou 

prioridade. A última opção, na verdade.  

Por que temos tanto receio e batemos tanto 

nessa tecla? Porque vemos uma nova 

institucionalização. Lutamos tanto com a questão 

antimanicomial, é um novo movimento 

antimanicomial, só que com o formato diferente e 

posto em unidades que não tem nenhuma reguladora.  

 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - Em nenhum momento, André, 

falamos que vocês são contra. Em nenhum momento. 

Outro dia falei assim, e até um paralelo a isso: Vou a 

uma festa e vou de moto. Quando estou indo de moto 

o capacete não está no lugar em que deveria estar, 

está no braço. O guarda me para e me fala: Olha, 

você não pode andar sem capacete. Você precisa usar 

o capacete ou senão multa. Passo pelo guarda, na 

frente o guarda não está me vendo mais. Eu tiro o 

capacete, volto ele para o braço e cinquenta metros 

depois, eu tenho um acidente e bato num pé de 

eucalipto, por exemplo. Quem vai ficar na cadeira de 

rodas? Sou eu, não é o guarda. Qual é a família que 

vai sofrer? Não é a do guarda, é a minha. Na 

realidade, a função do guarda é dizer: Olha, isso não 

está certo. Você vai ter uma multa. 

 Entendo que a função de vocês, como a nossa 

função, é estabelecer esse tipo de comportamento. Se 

a comunidade terapêutica não tem o capricho com 

aquilo que é determinado, ela tem que se 

regulamentar, ela tem que se preparar. Ela vai tratar 

de pessoas, vai tratar de gente. Concordo que a 

primeira clínica deveria ser o Caps, ou primeiro 

deveria ser a secretaria de Saúde, ou primeiro deve 

ser a política de cultura ou de esporte lá na 

prevenção. Passou por isso e isso não está dando 

assistência, o maior erro é transformar as 

comunidades terapêuticas em primeira. Eu também 

entendo assim. Porque ali é tirar uma pessoa e 
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colocar seis meses ou nove meses lá. E poderia ter 

sido evitado. Ou levar para uma clínica e entupir o 

sujeito de medicamento que muitas vezes não tem 

nem a prescrição que deveria. Aí a pessoa de lá 

substitui em droga. Começa a tremer o tempo todo, 

quando não tem aquilo que é necessário. 

 Vejo que a nossa função tanto do fórum 

quanto da Comissão ou tanto de qualquer outra 

situação é fazer o possível para que essas instituições 

funcionem de uma maneira correta. Não cabe a mim 

julgar, não é o meu papel esse. Vou lá visitar para 

que eu possa ter depois condição e sentar com o 

Governo, e dizer: Essa aqui tá; essa daqui não tá. 

Quem tem que colocar a comunidade dentro dos 

padrões exigidos pela orientação do governo é a 

comunidade. Não sou eu. É a comunidade. Agora, 

não posso permitir que o ser humano fique totalmente 

desassistido; isso não posso.  

 Em nenhum momento estamos falando que o 

fórum é contra isso ou contra aquilo. O fórum é um 

espaço de debate. Se você parte do pressuposto que 

você é contra então... fechou a conversa, fechou o 

diálogo. 

Gostaria de pedir desculpa a vocês um 

pouquinho, para ler a ata resumida da sessão anterior, 

porque tem que ser votada. Depois o Mansur ficará à 

disposição para fazer algumas interrogações e vocês 

também para interagir. 

 Solicito à Senhora Secretária para proceder à 

leitura da ata da décima nona reunião ordinária, 

realizada em 18 de setembro de 2017. (Pausa) 

 

(A Senhora Secretária procede à 

leitura da ata) 

 

O SR. PRESIDENTE -(PADRE 

HONÓRIO -  PT) - Em discussão a ata.(Pausa) 

 Não havendo quem queira discutir, em 

votação.  

Como vota o Senhor Deputado?  

 

O SR. PASTOR MARCOS MANSUR - 

(PSDB)  - Pela aprovação.   

 

O SR. PRESIDENTE -(PADRE 

HONÓRIO -  PT) -  Também voto pela aprovação.  

Aprovada a ata.   

Senhor Deputado Pastor Marcos Mansur, V. 

Ex.ª gostaria de fazer algumas colocações?  

 

O SR. PASTOR MARCOS MANSUR - 

(PSDB)  - A colocação que faço é dizer da satisfação 

de receber as entidades representadas nesta reunião e 

parabenizá-las. Na verdade, ainda não estou pronto 

para entrar no mérito da discussão, cheguei um pouco 

atrasado, venho de duas reuniões - esta é a terceira -, 

e ainda estou me ancorando e estacionando.  

Dou boas-vindas aos debatedores presentes, e 

os ouvirei mais para inteirar-me melhor do que está 

sendo colocado por eles. Porém, parabenizo o 

trabalho. Todos que são comprometidos com essa 

temática são sempre muito bem-vindos e sempre é 

pouco diante da grande frente de batalha, as drogas. 

  O interessante é que - talvez não tenha nada a 

ver, mas tem - passei ao lado da Assembleia agora, e 

vi que já estamos com a cracolândia colada em nós; 

coladinha, debaixo dos nossos olhos, ao lado da 

ponte. É um negócio muito grave, muito sério. E, 

nós, desta comissão, precisamos considerar isso 

porque está debaixo do nosso nariz, não temos que 

fingir que não vemos.  

Coloco isso para valorizar a importância da 

comissão e do trabalho de cada dos senhores 

deputados que militam nessa difícil frente. Na 

verdade, é uma cruzada de combate às drogas. Esse é 

sempre um negócio complicado, porque, por trás das 

drogas há um monte de outras mazelas e outros 

problemas sociais junto com a questão das drogas.  

Por enquanto, ouviremos mais esse 

posicionamento e se houver alguma coisa que 

precisarmos pontuar...  

Obrigado, Senhor Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO -  PT) - Nesta reunião,  tivemos uma 

experiência interessante com o pessoal do 

observatório, que sentou com os membros da 

comissão e sugeriu uma série de demandas, entre 

elas, audiência pública e seminários. Mas, não 

podemos sugerir isso; somos apenas aqueles que 

abrem o espaço. Se fizermos audiência pública, cabe-

nos, como Legislativo, abrir o espaço, acompanhar. 

Se sentarmos com o Governo, cabe-nos fazermos 

isso. Agora, quem tem que direcionar as ações, no 

caso, é o fórum, o observatório, enfim.  

De repente, poderíamos encaminhar nesta 

comissão, professora, que vocês tenham uma reunião 

com a equipe da comissão, e que sugiram, junto com 

a comissão, algumas ações para que esta comissão 

trabalhe. Acredito que possamos fazer esses 

encaminhamentos, e, depois, pela comissão e junto 

com aquela entidade que está fazendo esse trabalho, 

colocarmos isso em prática. Gostaria de saber a 

opinião dos senhores.  

 

O SR. ANDRÉ LUIZ FERREIRA - Bom, é 

de total interesse nosso que haja realmente esse 

movimento.  

 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - Professora Anelise? 

 

A SR.ª ANELISE NUNES GORZA - Sim. 

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Os 

senhores gostariam de fazer mais alguma fala? 

 

O SR. ANDRÉ LUIZ FERREIRA - 

Gostaria de fazer mais uma colocação. Trouxemos 

muitas questões e sabemos que a questão das drogas 
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é muito complexa, mas algo que, pessoalmente, 

preocupa-me muito é que ações e direcionamentos 

hoje, que estão sendo utilizados nas políticas 

públicas, estão influenciando vidas, não estão sendo 

eficazes e, além de tudo, estão sendo caras para o 

nosso Estado.  

Ouvi uma fala do doutor que dizia sobre a 

nossa realidade atual. Quando falamos sobre 

modificações e ajustes nas políticas públicas de 

saúde, ouvimos muito a questão do orçamento e dos 

custos. De certo modo, se realmente desenvolvermos 

esse trabalho conjunto, teremos também a 

oportunidade de observar que tem dinheiro indo para 

algum lugar, mas de forma ineficaz. Nossa posição é 

de que ele está indo de forma ineficaz. Vamos, sim, 

sentar, estudar e direcionar ações. Reivindicaremos a 

questão prática da discussão. 
 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - Na realidade, André, muitas 

coisas influenciam diretamente na vida das pessoas. 

Quando se trata de drogas, não há ninguém mais que 

influencie diretamente do que o traficante e depois a 

ausência de políticas que poderiam evitar que ele 

fosse à armadilha. Então, temos ausência do governo 

e a ameaça daqueles que querem ficar ricos vendendo 

drogas. Por isso que há, nesse meio, pessoas que são 

vítimas e muitas pessoas, desesperadamente... Já viu 

aquela pessoa que cai no rio e quer se salvar, mas não 

sabe nadar e busca qualquer raiz? 

Diria o seguinte: as pessoas que estão na 

cidade tal e no bairro tal e não têm a presença do 

Estado, temos Cariacica, Vila Velha, Serra e Vitória. 

Tem quantos CAPS ADIII funcionando? 
 

A SR.ª ANELISE NUNES GORZA - ADIII 

é o único. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - é o único.  
 

A SR.ª ANELISE NUNES GORZA - ADIII 

é o único, mas AD, temos em Serra e em Vila Velha. 

É AD, mas é o II porque não tem os oito leitos.  
 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - Com oito leitos - Anelise fala de 

quantitativo e qualificativo -, não temos qualidade e 

não temos quantidade. O Estado não oferece isso.  
 

A SR.ª ANELISE NUNES GORZA - 
Qualidade, pelo menos, o que se tem instalado tem 

ações importantíssimas. Qualidade ele tem.   

 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - Tem-se para um grupo pequeno, 

mas porque tem excesso de procura do que você não 

pode dar. Então, para aquelas pessoas que não têm 

acesso ao atendimento, não há qualidade porque não 

tem ação nem assistência.  
 

O SR. ANDRÉ LUIZ FERREIRA - O 

número geral é menos da metade.  

O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - Pergunto como discutiremos isso 

com os prefeitos de Colatina, de Viana? Esta semana, 

estivemos em um município do Estado, gastando com 

uma festa - gosto de festa e não tenho nada contra - e 

com shows, fazendo apologia a drogas e etc. O 

dinheiro público, dois milhões de reais, para um 

evento e, às vezes, não tem dez mil reais para uma 

unidade de tratamento daqueles que, muitas vezes, 

ficaram doentes lá. Isso tem que ser discutido.  

Certa vez, cheguei à Secretaria de Assistência 

Social da cidade onde eu trabalhava e onde foi 

construído um centro para acolhimento de idosos, e o 

secretário disse para mim que as  entidades fazem 

suas unidades e depois procuram ajuda do governo. 

Falei que, muito pelo contrário, que estávamos 

fazendo aquilo que o governo deveria estar fazendo, 

porque quem recebe os impostos é o governo, quem 

faz a gestão dos impostos é o governo, quem tem que 

oferecer políticas públicas é o governo.  

Seria bom se nenhuma entidade filantrópica 

precisasse fazer isso. Tem algumas que fazem um 

trabalho... Você vai a casas de idosos - que eu 

frequento - e tem um serviço de excelência, tem 

outras que são depósitos de idosos. Você vai a 

alguma comunidade terapêutica que tem um trabalho 

de qualidade, enquanto outras são depósitos.  

 Para mim, o que precisamos discutir muito é 

isso, e convencer o governo de que realmente tem 

que melhorar o orçamento, para que essas diferenças 

possam ser corrigidas. 

 

O SR. ANDRÉ LUIZ FERREIRA - 

Administrar melhor. O orçamento já existe.  

 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - É questão de gestão! 

 

A SR.ª ANELISE NUNES GORZA -  Sim. 

Gestão de recursos! 

 

O SR. ANDRÉ LUIZ FERREIRA - 

Recursos já existem. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - Já existem! É questão de gestão, 

para lá e para cá. 

 

A SR.ª ANELISE NUNES GORZA -  

Porque as demandas são infinitas. À medida em que a 

vida social e urbana se complexifica, a demanda é 

infinita e o recurso é finito. O recurso nunca 

acompanha a demanda. É preciso gerir recursos para 

adequar à realidade da população, porque como o 

senhor mesmo falou, entre nós e o outro tem uma 

pessoa, com necessidades reais. 
 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - Foi o que o prefeito de São Paulo 

não respeitou. E se forem colocadas um monte de 

pessoas ali embaixo... Vamos lá para oferecer 
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oportunidade ou oferecer cassetete? Entendeu? É 

uma coisa muito complicada! Lá no Iases oferecemos 

oportunidade ou simplesmente depositamos 

meninos?  
 

O SR. ANDRÉ LUIZ FERREIRA - 

Quinta-feira estarei na discussão do CAPSi. Está se 

brigando para instituir o CAPSi, porque não tem no 

município e tem uma demanda enorme do Iases. 

 

A SR.ª ANELISE NUNES GORZA -  Acho 

que V.Ex.ª coloca muito bem, não adianta ter só 

apenas o lugar para onde levar. Esse lugar precisa ter 

qualidade de atendimento, porque, vamos supor, 

tenho dez opções de lugares, mas as dez violam 

direitos humanos. Então, elas não estão tratando. 

Acho que é um pouco o papel do fórum e desta 

Comissão.  

Precisamos solicitar a melhor gestão do 

recurso, a aplicação desse recurso conforme as leis. 

As leis existem. As leis que regulam as instituições e 

as clínicas do álcool e drogas estão postas. 

Obviamente, elas precisam ser melhoradas, mas elas 

existem e não precisam ser reinventadas. Elas 

precisam se fazer valer, porque não adianta eu ter 

uma infinidade de propostas, mas essas propostas 

serem ineficazes.  

Como V.Ex.ª mesmo falou, são realidades 

humanas, é um ser humano que está ali. Então, não 

posso encaminhar essa pessoa para qualquer tipo de 

tratamento, porque essa pessoa pode sair dali pior do 

que entrou ou terá um tratamento inadequado ou um 

tratamento que não está amparado nas leis que já 

existem. Acho que esta é a proposta desse grupo. Não 

é ser contra isso ou aquilo, é entender se isso está 

regulamentado e se isso segue a proposição da 

política pública que regula essa ação em saúde. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - Essa é a função de vocês e a 

nossa. Essa é a nossa função. Não é diferente disso.  

Gostaria de ter algumas considerações finais. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Pastor Marcos Mansur? 

 

O SR. PASTOR MARCOS MANSUR - 

(PSDB) - Acho que diante do que estou percebendo 

aqui, nossos objetivos são comuns. Então, acho que a 

proposta que V. Ex.ª passou para o fórum é de unir 

forças e acho que é o que está sendo discutido.  

Tenho certeza de que o grande anseio do 

fórum é participar de uma forma mais ativa dessas 

políticas de sugestões para as ações. Acho que a 

comissão é um bom veículo para que isso aconteça e 

para que possamos trabalhar juntos.  

Gostaria de acrescentar e acho que também 

devemos chamar o governo para as próximas 

discussões, Senhor Presidente. Minha proposta, 

minha sugestão é que não adianta ficarmos somente 

entre nós. O nosso poder de fogo não vai muito além 

de ficarmos entendendo a problemática, debatendo e 

discutindo. Efetivamente, quem bate o martelo e 

quem vai trabalhar medidas concretas, políticas 

concretas, é o Executivo. Então, precisamos de uma 

participação mais efetiva do Executivo nesta 

Comissão e nesse debate. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - Também concordo. Agora, 

precisamos trazer a sociedade. Outro dia, fizemos 

uma audiência pública em que o governo estava 

presente. A Sejus estava presente, todo mundo 

presente. Quem não estava presente? A sociedade. A 

sociedade não estava presente. Estava um presidente 

de cada um. Não! Se levo o governo para sentar 

numa mesa, numa audiência pública e o público 

interessado não faz um quantitativo, a coisa fica mais 

difícil.  

Acredito que no trabalho que irão realizar, 

depois da nossa reunião, fazer os encaminhamentos, 

vocês dirão para nós o que estão sugerindo que seja 

realizado pela Comissão e colocaremos isso em 

votação na nossa próxima reunião, porque para 

fazermos, é preciso deliberar.  

Hoje, temos como deliberar. O Senhor 

Deputado Pastor Marcos Mansur e eu estamos aqui. 

Mas isso tem que ser a partir de uma programação. 

Vamos chamar o governo. Mas qual  governo? 

Vamos chamar a Secretaria de Segurança Pública? 

Vamos chamar a Secretaria de Saúde? Vamos chamar 

a Secretaria de Direitos Humanos? Entenderam? 

Vocês vão aprofundar isso, trazer para nós e 

colocaremos em votação para sabermos o que vamos 

realizar, principalmente até o final do ano. 

Pode ser assim, Senhor Deputado Pastor 

Marcos Mansur? 

 

O SR. PASTOR MARCOS MANSUR - 

(PSDB) - Pode ser. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - Pode ser, André? 

 

O SR. ANDRÉ LUIZ FERREIRA - 

Tranquilo. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - Há mais alguma coisa? 

 

O SR. ANDRÉ LUIZ FERREIRA - A 

princípio, agradecer pelo espaço para podermos ter 

esta discussão aberta e ampla. 
 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - Gostaria de agradecer ao senhor 

André Luiz Ferreira, mestrando em Gestão e Políticas 

Públicas da Saúde, membro do grupo Rizoma e do 

grupo Andaluz; à senhora Giovanna Bardi, professora 

de terapia ocupacional; a presença ao Senhor 

Deputado Pastor Marcos Mansur; a presença à 

Anelise, diretora do CAPS de Vitória; mais uma vez 

agradecer a presença ao Luiz Henrique Rodrigues; e 
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ao Antônio Carlos Nascimento, representante do 

Observatório Popular de Políticas sobre Drogas. 

Obrigado a todos, aos servidores desta Casa e 

àqueles que nos acompanham. 

Nada mais havendo a tratar, declaro 

encerrada a reunião e convoco os Senhores 

Deputados para a próxima, 2 de outubro do corrente 

ano, no plenário Judith Leão Castello Ribeiro, nesta 

Casa de Leis, à hora regimental.  

Está encerrada a reunião. 

 

Encerra-se a reunião às 14h28min.  

 

 

 

DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA, DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOCIOEDUCAÇÃO, 

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, 

REALIZADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2017. 

 

A SR.ª PRESIDENTE - (ELIANA 

DADALTO - PTC) - Havendo número legal, 

invocando a proteção de Deus, declaro abertos os 

trabalhos desta Comissão. 

Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento, 

carinhosamente, o Senhor Deputado Doutor 

Hércules.  

Temos o prazer de ter conosco a senhora Ana 

Rita Esgario, presidente da Aaoca, Associação de 

Apoio e Orientação à Criança e ao Adolescente e ex-

senadora do estado do Espírito Santo. Agradecemos-

lhe a presença.  

Também cumprimento também todos os 

colaboradores desta comissão e os que nos assistem. 

Convido a senhora secretária a proceder à 

leitura da ata da nona reunião ordinária, realizada em 

30 de agosto de 2017. (Pausa) 

 

(A senhora secretária procede à 

leitura da ata) 

 

A SR.ª PRESIDENTE - (ELIANA 

DADALTO - PTC) -  Em discussão a ata. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como vota o Senhor Deputado?  

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Pela aprovação. 

 

A SR.ª PRESIDENTE - (ELIANA 

DADALTO - PTC) - Acompanho.  

Ata aprovada como lida.  

Antes de solicitar à Secretária que proceda à 

leitura do Expediente, quero também acolher o 

senhor Polez, secretário de Obras de Cariacica. É um 

prazer tê-lo conosco. Também o Rodrigo, do meu 

partido PTC, em Cariacica, está conosco, 

prestigiando esta comissão.  

Solicito à Senhora Secretária que proceda à 

leitura do Expediente.  

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  
Não houve no período.  

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  

 

Projeto de Lei n.º 242/2017 - Análise de 

Mérito  
Autora: Senhora Deputada Luzia Toledo  

Ementa: Declara de Utilidade Pública a 

Associação de Moradores e Amigos de 

Guiomar - Amag. 

 

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 PRESIDENTE - (ELIANA 

DADALTO - PTC) - Passamos à Ordem do Dia.  

Vamos deliberar o convite, muito em cima da 

hora, Ana Rita, mas que bom que disse sim e está 

conosco e se coloca à disposição.  

A presidente da Aaoca falará sobre o tema: 

Terceiro setor como executor de políticas públicas, 

através do projeto Aaoca - Associação de Apoio e 

Orientação à Criança e ao Adolescente.  

Como vota o Senhor Deputado Doutor 

Hércules?  
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Pela aprovação.  

É um prazer encontrar Ana Rita em nossa 

Casa de Leis.  

 

A SR.ª PRESIDENTE - (ELIANA 

DADALTO - PTC) - Antes de passar a palavra à 

Ana Rita, ex-senadora, que está participando conosco 

deste momento, quero falar um pouquinho sobre o 

terceiro setor e as políticas públicas.  

De acordo com a pesquisa realizada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

existem no Brasil duzentos e noventa mil, seiscentos 

e noventa e dois associados, associações privadas 

sem fins lucrativos, as ONG’s, que empregam dois 

milhões, cento e vinte e oito mil trabalhadores, ou 

5,3% dos empregados, em todas as organizações 

formadas no país. Por seu tamanho e importância, o 

chamado terceiro setor é responsável pela formação 

de cinco por cento do PIB brasileiro. 
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Por que o país necessita de organizações 

civis? Porque o poder público não consegue dar conta 

das necessidades básicas da população. A maior parte 

das ONG’s que hoje atua no Brasil surgiu após a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, que 

reconheceu a organização e a participação social 

como direitos garantidos e fomentados.  

A relação de parceria das ONG’s com o 

Estado, permite qualificar as políticas públicas, 

aproximando-as das pessoas, das realidades locais e 

possibilitando o atendimento de demandas 

específicas de forma criativa e inovadora.  

Hoje, teremos o privilégio de conhecer uma 

dessas associações que presta um maravilhoso 

trabalho social à criança e ao adolescente em situação 

de vulnerabilidade e risco social no município de 

Vila Velha, que atende hoje cento e vinte crianças e 

adolescentes.  

Concedo a palavra à senhora Ana Rita 

Esgario, presidente. Tive o prazer, quando vice-

prefeita, de caminharmos em Linhares na luta da 

violência contra a mulher. Continuamos nessa luta. 

Sei da sua luta. É um prazer tê-la conosco. 

 

A SR.ª ANA RITA ESGARIO - Obrigada, 

Senhora Deputada Eliana Dadalto. Quero 

cumprimentá-la e parabenizá-la pelo trabalho que 

vem desenvolvendo, particularmente na área de 

assistência social, conforme a senhora mesmo disse, 

como secretária de Assistência Social no município 

de Linhares. E que também teve um olhar 

comprometido com a questão da mulher e, em 

particular, sobre a violência contra a mulher. 

Linhares foi palco, vamos dizer assim, de grandes 

violências contra a mulher. E em particular, naquele 

período, uma das pessoas que foi assassinada, a 

sociedade se mobilizou e se manifestou, foi muito 

importante aquele momento. Mas é uma luta que 

ainda permanece, que continua. Infelizmente, muitas 

mulheres continuam perdendo suas vidas e muitas 

vezes não só por falta de uma estrutura de 

acolhimento, de atendimento, mas também por falta 

de formação dos profissionais que atuam nas 

instituições e que não conseguem ainda reconhecer e 

compreender de fato a violência contra a mulher. 

Naquele caso específico foi omissão por parte do 

Poder Público que levou aquela moça a ser vitimada. 

Neste momento manifesto ainda minha solidariedade 

à família que tanto sofreu naquele período.  

 Quero também cumprimentar o Deputado 

Doutor Hércules, quem conheço há muitos anos. 

Tivemos a alegria de ser vereadores no mesmo 

período no Município de Vila Velha. O Doutor 

Hércules na época era presidente da Câmara. 

Tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, e aqui 

como Deputado, tivemos a oportunidade de nos 

encontrar diversas vezes. S. Ex.ª é um dos 

parlamentares desta Casa que conhece a Aaoca, já 

esteve lá diversas vezes, já contribuiu também com 

emenda parlamentar, assim como outros deputados 

desta Casa, o Deputado Doutor Rafael Favatto, que 

nós estamos em andamento com a emenda 

parlamentar que fez, o ex-deputado Claudio Vereza, 

que também já visitou aquela casa muitas vezes e 

outros que já passaram por lá.  

 Quero aqui agradecer o convite que foi feito, 

agradecer a oportunidade de estar aqui conversando 

com vocês e quero de antemão colocar a nossa 

instituição à disposição para recebê-los novamente 

dentro das possibilidades da agenda que permitir. 

 Eu venho falar da Aaoca, embora eu já 

conheça a Aaoca há muitos anos, tive a oportunidade 

de participar dos primeiros momentos dessa 

instituição, há vinte e cinco anos, no início dos anos 

90, que eu atuava numa instituição de assessoria às 

entidades sociais. Naquele período, tive a 

oportunidade de contribuir naquele primeiro 

momento de reflexão de criação do estatuto. E foi um 

momento interessante. Hoje, depois de passados 

muitos anos, fazendo outras atividades, tenho a 

oportunidade de retornar juntamente com um grupo 

de pessoas que compõem a atual diretoria - são dez 

pessoas -, e estou nessa missão agora a convite da 

irmã Paula. A irmã Paula foi a fundadora dessa casa, 

há vinte e cinco anos; passou um período conosco, 

retornou para a Itália, e voltou há pouco tempo 

retomando os trabalhos na Aaoca. 

 A Aoaca tem uma presença forte, marcante, 

das Filhas de Maria Imaculada, que é a congregação 

dessas irmãs, que iniciaram esse trabalho muito 

tempo atrás.  

 É importante retomar um pouquinho do por 

que é que elas tiveram a ideia de criar essa casa. 

Naquela época as irmãs vinham muito à catedral e, 

num período de fortes chuvas que a catedral acolheu 

muito as famílias que estavam desabrigadas, elas 

começaram a acompanhar aquelas famílias e 

perceberam que muitas das crianças que 

frequentavam a catedral eram crianças do Município 

de Vila Velha e, particularmente, da região da grande 

Cobilândia. Percebendo o sofrimento daquelas 

crianças, daquelas famílias, elas levaram essa 

reflexão para o conselho da paróquia, para a Pastoral 

do Menor, para que se criasse algum tipo de atividade 

de acolhimento dessas crianças na região. Essas 

reflexões foram acolhidas pelas lideranças locais e 

pelas lideranças religiosas e começou-se então a se 

criar um espaço físico de acolhimento a essas 

crianças. Naquele momento foi doado um terreno 

pelo senhor Luiz Carlos Laranja. A casa começou a 

ser construída com um mutirão, com a ajuda de 

pessoas e a coisa foi andando, foi crescendo, foi se 

desenvolvendo até hoje.   

 Este ano estamos comemorando 25 anos de 

existência. Atualmente, estamos acolhendo cento e 

vinte crianças, sessenta crianças no turno da manhã, 

sessenta crianças no turno da tarde. No contraturno 

elas estão na escola. E são crianças de sete a quatorze 

anos. Nossa instituição é uma organização hoje da 

sociedade civil, de direito privado e sem fins 
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lucrativos. É uma instituição de cunho social, de 

interesse público e que está respaldada pela nova 

legislação, pelo novo Marco Regulatório, que 

regulamenta essa relação do Poder Público com 

entidades da sociedade civil. 

 A finalidade da nossa instituição é, de fato, 

acolher, apoiar, orientar e promover as crianças e 

adolescentes, tanto que o nome é Associação de 

Apoio e Orientação à Criança e ao Adolescente. O 

objetivo da casa é oferecer um atendimento que leve 

essas crianças a uma mudança de vida e de 

comportamento porque são crianças que vêm de uma 

realidade de vulnerabilidade. Muitas dessas crianças, 

além de uma situação social e econômica de 

empobrecimento, são acrianças que também 

convivem com essa realidade do tráfico, da violência 

e que têm pessoas da família, muitas vezes, em 

alguns casos, envolvidas com essa realidade. As 

crianças acolhidas por essa casa recebem orientação e 

apoio psicológico, pedagógico e social. 

O objetivo é justamente oferecer a essas 

crianças oportunidades de fazer um trabalho e 

atividades que levem a criar uma relação melhor 

entre si e com seus familiares. O objetivo é fortalecer 

o vínculo dessas crianças com seus familiares e fazer 

com que as famílias também se comprometam cada 

vez mais com a educação dessas crianças. A casa faz 

essa articulação, essa ponte, e procura integrar essas 

atividades. 

 Os profissionais da casa fazem um trabalho 

de forma integrada e articulada, mas também 

procurando sempre estreitar essa relação com as 

famílias. É um trabalho que busca a colaboração dos 

familiares. Todas as crianças que apresentam algum 

tipo de dificuldade na relação com os colegas e com 

os educadores, ou mesmo na própria escola, muitas 

vezes as crianças chegam à Aaoca depois que 

passaram por algum problema na escola. Faz-se um 

trabalho também integrado à escola, no sentido de a 

escola contribuir em parceria com a Aaoca e vice-

versa. Esse é o nosso objetivo. 

 Em síntese, o objetivo geral da nossa 

instituição é promover o desenvolvimento pessoal e 

social das crianças e dos adolescentes atendidos pela 

Aaoca, por meio de um processo educativo e 

articulado com práticas sociais, pedagógicas, 

culturais e artísticas que ofereçam uma visão melhor 

do mundo para que essas crianças possam ter uma 

vida melhor. 

 A instituição também é mantida com recursos 

públicos, por meio de emendas parlamentares e de 

convênios. Hoje temos dois convênios que já estão 

em fase de finalização com a Prefeitura de Vila 

Velha. Um é com recursos do Fundo para Infância e 

Adolescência e o outro são recursos da própria 

Prefeitura. Uma parte significativa que garante a 

manutenção da nossa instituição vem de familiares 

colaboradores da Itália. São famílias que abraçaram a 

causa e na Itália fazem campanhas para contribuir 

com nossa instituição. Temos também o trabalho 

realizado por meio de carnezinhos. Desde o início da 

existência da Aaoca, instituíram-se os carnezinhos, 

que são pequenas contribuições que algumas famílias 

das comunidades dão e que fazem uma diferença 

enorme no orçamento dessa instituição. 

A participação efetiva das famílias, das 

pessoas e das nossas comunidades, não só 

comunidades católicas porque temos um viés muito 

forte com a Igreja Católica, mas também de outras 

igrejas, pois temos parceiros de outras igrejas como, 

por exemplo, da Igreja Presbiteriana, que tem dado 

uma grande contribuição. São pessoas que percebem, 

enxergam na OCA uma oportunidade de promover 

essas crianças para que possam ter uma vida melhor.  

Temos feito esse trabalho e hoje contamos 

com uma equipe de treze profissionais. Uma 

pedagoga; uma assistente social; uma psicóloga; um 

professor de música; duas educadoras sociais; uma 

professora de informática e uma professora de balé. 

Parte desta equipe é garantida com recursos do 

convênio do FIA, e a outra parte é garantida com 

recurso do convênio que vem da prefeitura. 

Profissionais como: serviços gerais; cozinheira; 

padeira, temos uma padaria que fabrica pão, não só 

para o consumo interno, mas também para venda, de 

onde tiramos recursos para manutenção da nossa 

instituição. É um trabalho com muito esforço e muita 

dedicação tanto dos profissionais que lá estão como 

das pessoas que voluntariamente colaboram.  

A presença de voluntários na casa é muito 

marcante, principalmente nos momentos de 

atividades maiores como jantar para arrecadar 

fundos; feijoada para arrecadar fundos; são algumas 

das atividades que promovemos. O Deputado Doutor 

Hércules já teve oportunidade de estar presente em 

uma dessas atividades. Tem como objetivo também 

arrecadar recursos. Trabalhamos dessa forma, com 

muito esforço, dedicação e sempre contando com a 

participação e apoio das pessoas.  

É isso que coloco nesse primeiro momento e 

me disponho a responder, tirar as dúvidas nos 

questionamentos que tiverem. 

Peço desculpas, como o convite foi feito um 

pouco em cima da hora, gostaria de ter trazido o 

material preparado para apresentar aos 

telespectadores da TV Ales, para melhor 

visualização, mas infelizmente não tive tempo de 

fazer isso. 

A SR.ª  PRESIDENTE - (ELIANA 

DADALTO - PTC) - Agradecemos a você Ana Rita. 

Foi muito em cima mesmo, mas a explanação foi 

excelente, entendemos muito bem.  

Ontem estive com o prefeito na inauguração 

de um PA em Vila Velha. Sinto-me uma munícipe de 

Vila Velha porque resido nesse município de segunda 

a quarta-feira. E de quinta a domingo em Linhares, 

minha região. Sinto-me uma cidadã canela-verde. 

Não me acostumei ainda com esse nome. Geralmente 

se fala sou linharense, sou vilavelhense. Muito falam 

vilavelhense ou canela-verde, não é Doutor Hércules? 
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V.  Ex.ª também é de Vila Velha, temos um grupo de 

deputados de Vila Velha. É um município que elegeu 

bastantes deputados, seis ou sete. É o município que 

tem mais representante na Assembleia. Também me 

considero uma canela-verde.   

Como Ana Rita falou, fui secretária de 

Assistência Social do meu município e tenho boas 

lembranças. Hoje estou nesta Casa , deputada, graças 

ao trabalho que realizei na secretaria municipal de 

Assistência Social, graças a experiência de gestão 

que tivemos em Linhares.  

Recordo-me que ao assumir a secretaria a 

subvenção que era distribuída às ONGs, às 

instituições, era de trezentos mil. Consegui com o 

prefeito um milhão e duzentos que eram destinados 

às instituições; aumentou também o número 

instituições, de sete fomos para doze na época. Fora 

os Cras que foram implantados, foi na época do SUS 

que foi implantado em Linhares, quatro Cras 

implantados na minha gestão. Quando assumi a 

gestão da assistência social só havia um programa 

social que era o Peti. Ao final da gestão chegamos a 

quatro programas sociais: Cras, ProJovem; Creas e o 

Nase - Núcleo de Atendimento Socioeducativo. O 

bolsa família de duas mil chegamos a oito mil 

famílias cadastradas. Foi um avanço muito grande na 

área social.  

Quando se fala em projetos sociais, quando 

se fala em ONGs, me vem à lembrança essa 

recordação boa e o porquê estou nesta Casa como 

deputada estadual. Quando falam de projetos 

voltados, principalmente, para crianças e 

adolescentes, me chama muito a atenção porque vejo 

a necessidade de se investir na criança e no 

adolescente, e as ONGs fazem justamente o que o 

poder público não consegue fazer.  Costumo dizer 

que as ONGs fazem muito bem; o terceiro setor. Não 

vou falar ONGs, mas o terceiro setor faz muito bem 

porque faz com amor.  

Cento e vinte crianças estão sendo atendidas, e todo 

esse serviço sendo feito, então, o poder público tem 

que valorizar, tem que dar condições para o terceiro 

setor trabalhar de forma digna.  

Inclusive em Linhares projetos sociais estão 

fechando por falta de recurso. Tenho essa 

preocupação porque nossas crianças e adolescentes 

irão para as ruas e se tornarão vulneráveis. Os 

traficantes estão querendo mais é que eles fiquem nas 

ruas para aliciá-los, e acabamos perdendo essas 

crianças.  

Costumo dizer que ou eles estão indo para 

debaixo da terra ou para os Iases. Essa é nossa 

preocupação. Nossa preocupação é que não acabem 

com esse serviço. Inclusive destino muito emenda 

parlamentar para as instituições. Vejo a necessidade 

de ter esse recurso para o fortalecimento das 

instituições.  

 Concederei a palavra ao Senhor Deputado 

Doutor Hércules pela experiência que tem, pois visita 

muitas instituições, defende muito o terceiro setor da 

saúde, assim como eu, e no social temos muito em 

comum, tanto é que agora está vice-presidente da 

comissão. Mas esta comissão pertenceu à Comissão 

de Saúde. S. Ex.ª me cobrava algumas coisas e eu 

disse: Então, Doutor Hércules, V. Ex.ª vai participar 

conosco, pois assim dividiremos as experiências. Não 

é isso?  

 Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Doutor Hércules. 

 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Muito obrigado. Mais uma vez é um prazer muito 

grande, Ana Rita, recebe-la nesta comissão.  

Sobre o terceiro setor, criamos nesta Casa a 

Frente Parlamentar em Defesa do Terceiro Setor. O 

terceiro setor movimenta, hoje, cinco por cento do 

PIB nacional. Se não fosse o terceiro setor, o país 

seria uma catástrofe. Ele ocupa um lugar que deveria 

ser defendido e obrigação do setor público.  

Agradecemos a essas ONGs o trabalho 

maravilhoso, excepcionalmente, com muitos 

voluntários. A maioria das pessoas trabalha de forma 

voluntária. É muito bom. 

Nossa querida deputada presidente falou que 

não é de Vila Velha, mas quando veio para a capital 

foi para Vila Velha e que já é canela-verde.  

Ana Rita, venha de onde vier, vamos 

chegando devagar. Veja a beleza dessa terra com seu 

povo feliz sempre a cantar. Quanto cantamos isso. 

Esse é um trecho do Hino de Vila Velha. Também 

não nasci em Vila Velha, mas me considero hoje 

canela-verde.  

Têm duas versões a origem da palavra 

canela-verde. É bom que o povo conheça, não tem 

obrigação de saber, pode ser cultura inútil, mas é 

nossa cultura canela-verde. Uma versão é que quando 

os Bandeirantes desembarcaram na Prainha, eles 

usavam botas até a cintura por causa das cobras. 

Naquele tempo não tinha soro antiofídico. Quando 

uma cobra peçonhenta picava a pessoa, ela morria 

mesmo, não tinha jeito. E ao saírem do mangue da 

Prainha suas botas ficavam verdes por causa do limo 

da vegetação marinha.  

Outros falam que os índios usavam um 

repelente natural feito do sumo de uma planta que 

passavam nas pernas, nas canelas, para repelir os 

mosquitos que tinham em Vila Velha, e que tem até 

hoje, né? Naquela época parece que tinham mais.  

Hoje tem alguns venenos que além de matar 

os mosquitos, nos matam também. Esse tal de fumacê 

é uma besteira que inventaram. Isso só traz 

transtornos, especialmente às pessoas que têm alergia 

respiratória. 

 O mosquito voou não tem mais jeito. Você 

tem que evitar que o mosquito voe. Na verdade é isso 

que tem que fazer, é combater a larva, é cuidar do seu 

quintal, da sua casa.  

Fumacê é uma bobagem, inventaram isso 

para ganhar dinheiro. 
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 Tenho a obrigação de falar alguma coisa 

sobre a Ana Rita. Fomos vereadores juntos, em um 

tempo muito bom. Um pouco antes da Ana Rita, 

havia três vereadores do PT que sempre orgulharam 

nossa Casa de Leis: Dona Maria Clara, que era uma 

pessoa de cultura rudimentar, mas de uma firmeza de 

caráter inabalável e, com ela, vieram Sebastião Covre 

e Domingos Taufner. 

 Transformamos a política de Vila Velha com 

esse time, principalmente com relação à 

transparência, à participação popular, porque fizemos 

a Lei Orgânica, em 1990. A Constituição Federal foi 

promulgada em 1988, deu mais um ano para as 

constituições federais e, depois, mais um ano para as 

municipais.  

Não tínhamos Lei Orgânica nessa época, 

ainda, e trabalhávamos com a Lei n.º 4.320, que 

regulamentava o orçamento, a despesa e a receita. No 

dia 5 de abril de 1990, promulgamos a Lei Orgânica. 

Fizemos a Lei Orgânica, a Ana Rita é testemunha 

disso, participou, mas ainda não era vereadora.  

Eram esses três, mas movimentávamos a 

comunidade assim. Tínhamos dois recipientes e o 

povo falava: Mas isso aqui é bom para o município. 

Então, colocávamos naquele recipiente. O outro era 

uma lixeira e, o que não servia, jogava-se nela. 

Recordo-me disso como se fosse hoje. Foi em 1990. 

 Desse grupo, daquele tempo do PT, em que 

eu era também do PMDB, depois voltei para o 

PMDB, estive no PSDB, era uma coisa tão bonita, 

porque não olhávamos partido, não é, Ana Rita, 

olhávamos a cidade.  

 Hoje, infelizmente, PT, PMDB, PSDB são 

iguais água e óleo. Não deveria ser assim, deveria 

olhar a população, e era assim. Tanto é que eu era do 

PSDB e tive três votos do PT, naquela época. Hoje, 

isso é uma coisa totalmente impossível, porque, 

infelizmente, nossos partidos caminharam para outros 

lados. Nós não caminhamos para o outro lado. Temos 

essa vantagem, não é, Ana Rita? Temos exemplos 

como o Domingos Taufner, que está no Tribunal de 

Contas, e outros exemplos, como a Zezé Roque, que 

é procuradora federal. 

 

 A SR.ª ANA RITA ESGARIO- Agora, está 

aposentada. Foi procuradora federal e nossa 

procuradora na Câmara. 
 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Está aposentada. Foi procuradora.  

 O Gilberto, hoje, tem um escritório 

importante de advocacia, de administração. Temos 

também o Carlão, que hoje é o Carlinho, pois 

emagreceu sessenta quilos. 

   

A SR.ª ANA RITA ESGARIO - Está na 

OCB. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Está hoje na OCB, no Sistema Sicoob de 

Cooperativa. 

A SR.ª ANA RITA ESGARIO - O doutor 

Jefferson Muniz, que é defensor público. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

O doutor Jefferson era nosso procurador indicado 

pelo PT e hoje é defensor público. 

Deixe-me ver se me lembro de mais alguém. 

Há mais gente nesse meio de que só saiu coisa boa, 

que o PT levou para nós, à Câmara de Vila Velha e 

nos ajudou a administrá-la e mudá-la, realmente, 

acabando, Ana Rita, com o voto secreto. Você se 

lembra disso, nós que acabamos com o voto secreto. 

 

A SR.ª ANA RITA ESGARIO - Sim. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Acabamos também com o voto secreto nesta Casa. 

Quando cheguei, ainda era voto secreto, havia uma 

urna, o Pimenta a virava para conferir os votos, e foi 

junto com o PT, o Casteglione, o Vereza e... 

 

A SR.ª ANA RITA ESGARIO - Helder, não 

é? 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Acho que eram esses dois nessa época, em que 

acabamos com o voto secreto aqui também. 

O PT tem uma história maravilhosa, o PMDB 

também e o PSDB teve uma história boa. Não 

podemos olhar hoje - infelizmente se olha muito - o 

partido, temos que olhar a seriedade das pessoas. Os 

partidos são ótimos. Pegue o programa de qualquer 

partido, é um paraíso, mas as pessoas desses partidos 

os estragam. 

Fiz uma carta agora, Ana Rita, entreguei, não 

dei publicidade ainda, ao presidente do meu partido, 

o PMDB, para tomar providência. Não podemos ficar 

calados diante do que está acontecendo em Brasília.  

Presidente da República, ministros, líderes do 

Governo, não sei mais o quê, todo mundo, malas de 

dinheiro, caixas de dinheiro e a Assembleia 

quietinha. Não podemos admitir. Meu partido tem 

que tomar providência. Não podemos admitir isso de 

forma alguma. 

 Desculpa esse pequeno desabafo, mas tudo 

isso é para fechar dizendo que temos orgulho de você 

como vereadora, como senadora e, hoje, como 

presidente da Aaoca, obra que conheço tão bem. 

Parabéns e pode contar conosco. 
 

A SR.ª ANA RITA ESGARIO - Obrigada, 

Senhor Deputado Doutor Hércules. 

 

A SR.ª PRESIDENTE - (ELIANA 

DADALTO - PTC) - Completando o Senhor 

Deputado Doutor Hércules, vejo o PT do Espírito 

Santo e tenho uma grande admiração por todos. Vejo 

o trabalho sério e as pessoas sérias, pelo menos as 

que passaram nesta Casa. Aqui também temos dois 

deputados, que é o Senhor Deputado Padre Honório - 

que confundo de vez em quando com o Senhor 
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Deputado Doutor Hércules por causa da careca e de 

vez em quando troco o nome dos dois. Mas agora já 

me acostumei com as carecas e com os cabelos 

brancos - e o Senhor Deputado Nunes. Vejo o 

trabalho sério que S. Ex.
as

 fazem juntos na Casa. 

Assim como a Ana Rita, que continua militante no 

PT. Tenho um grande respeito pelos petistas do 

Espírito Santo. Vejo o trabalho sério que vocês fazem 

aqui. 

Também o Senhor Deputado Doutor 

Hércules, do PMDB, como bem S. Ex.ª falou. 

Costumo dizer que é meu mestre aqui. Gosto muito 

de participar da Comissão de Saúde. Sou membro da 

Comissão e o convidei para participar conosco na 

Comissão de Assistência Social pelo fato de que 

aprendo muito com S. Ex.ª, pois é um mestre para 

mim. Gosto muito da atitude de S. Ex.ª. Parabéns, 

Senhor Deputado Doutor Hércules. Soube que V. 

Ex.ª sempre foi assim e sempre será. Nunca mude 

essa atitude de V. Ex.ª diante desta Casa. V. Ex.ª está 

de parabéns. 

 

A SR.ª ANA RITA ESGARIO - Não sei se 

posso. Não sei se o tempo nos permite. 

 

A SR.ª PRESIDENTE - (ELIANA 

DADALTO - PTC) - Pode. Temos tempo ainda. 
 

A SR.ª ANA RITA ESGARIO - Gostaria 

também de falar, assim como já foi lembrado tanto 

pela Senhora Deputada Eliana Dadalto, quanto pelo 

Senhor Deputado Doutor Hércules, sobre a 

importância da política de assistência social, hoje. 

Historicamente, ela sempre cumpriu, desde quando 

foi criada, um papel importante para garantir que as 

famílias, jovens e crianças pudessem ter o apoio do 

Estado e, assim, conquistar uma condição de vida um 

pouco melhor. Digo isso porque me preocupa muito o 

momento em que estamos vivendo.  

Já que vocês deram foco partidário político, 

ocorreu-me que essa semana tivemos uma triste 

notícia. Na semana do dia 7 de setembro, tivemos um 

anúncio de redução de recursos para a área da 

assistência social. Isso impactará profundamente nas 

políticas públicas porque o Estado tem o papel, a 

obrigação, conforme prevê a Constituição de 1988 - 

que depois foi sendo consolidada também nas leis 

orgânicas municipais, em que tivemos a oportunidade 

de acompanhar e participar, e o Senhor Deputado 

Doutor Hércules atuou efetivamente naquele período, 

e eu, como liderança comunitária, ajudei muito no 

processo de coleta de assinaturas para os projetos de 

lei que encaminhávamos, em 1988, para a 

Constituição de 1988 -, mas, infelizmente, estamos 

perdendo muita coisa. 

Vejo isso com muita preocupação. Vejo que 

as entidades, as organizações da sociedade civil que 

compõem, conforme foi lembrado, o terceiro setor, 

têm um papel fundamental como apoio às políticas 

públicas. O Estado, sozinho, não tem pernas para 

chegar a todos os locais, mas ele tem a missão, o 

papel, o compromisso e a responsabilidade de 

contribuir para que as entidades sérias, as entidades 

bem organizadas, porque também não podemos... Por 

isso que tem uma legislação que disciplina o 

funcionamento das entidades e precisamos cuidar 

para que nossas entidades realmente façam o bom 

caminho, para que tenham credibilidade e para que 

tenham seriedade com a coisa pública, com os gastos 

dos recursos públicos. Então, o Estado tem um papel 

importante e vejo com muita preocupação.  

Por exemplo, nesses dias, estamos agoniados. 

Como faremos ano que vem? Os convênios estão 

terminando este ano. Um terminou agora em agosto e 

o outro terminará em outubro. E aí, como faremos? 

Os municípios acabam ficando sobrecarregados, 

reconhecemos isso e os prefeitos reclamam disso, e o 

governo federal se desobrigando das políticas 

públicas, das políticas que são essenciais, para que o 

povo brasileiro e as famílias possam ter condição de 

criar os seus filhos de forma bem-feita. E aí 

começamos a ver que crianças estão voltando para as 

ruas, estão começando a ir para o semáforo vender as 

suas coisas, que as pessoas estão começando circular 

pelas ruas sem rumo... O número de pessoas de ruas 

está crescendo, por quê? Começou-se a reduzir os 

recursos para as políticas públicas. Houve uma 

redução no congelamento, lá atrás, de vinte por cento 

de recursos para a saúde, educação, assistência social 

e, agora, mais anúncios de cortes de verbas para o 

orçamento do ano que vem. E coloco isso como uma 

preocupação. Acho que essa Comissão de Assistência 

Social deveria... E, Deputada Eliana Dadalto, gostaria 

de dar uma sugestão para a senhora no sentido de 

trazer pessoas que estudam, que têm formações, a 

função de estar atento às pesquisas para trazer dados 

e informações, porque esse espaço é muito 

importante pois ele é visto pela sociedade.  

 A TV Ales divulga, cumpre um papel muito 

importante nos sentido de dar visibilidade aos 

debates. Então, gostaria de sugerir isso, que 

possamos... Gostaria muito de ter essa oportunidade 

de escutar vocês nesse sentido, de fazer esse debate 

sobre as políticas públicas que hoje estão correndo 

grandes riscos. E a assistência social é uma grande 

prejudicada, assim como a saúde e a educação. 

Estamos sentindo na pele. Existem programas 

importantes acabando sob o argumento de que não se 

tem recurso e que há uma dívida imensa. Isso não é 

verdade. Sabemos que não é verdade. Estamos 

vendo, a olhos nus, para onde estão indo os nossos 

recursos, o dinheiro do nosso país. Então, precisamos 

realmente fazer esse debate. 

Acho que esta Comissão pode oferecer essa 

grande contribuição para as entidades, para as 

organizações da sociedade civil vir aqui se manifestar 

e se expressar. Acho que seria um bom debate. 

Gostaria de sugerir isso e peço permissão para isso. 
 

 A SR.ª PRESIDENTE - (ELIANA 

DADALTO - PTC) - Que bom. E gostaria que você 

sugerisse também esses nomes, não é?  
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 A SR.ª ANA RITA ESGARIO- Sim.  

 

A SR.ª PRESIDENTE - (ELIANA 

DADALTO - PTC) - Pela experiência que a Ana 

Rita tem, principalmente nesta área. Gostaríamos 

muito da sua sugestão. 

 

A SR.ª ANA RITA ESGARIO - Sim. E 

agradeço muito a oportunidade de pode estar aqui, 

Senhora Deputada Eliana Dadalto. 

 

A SR.ª PRESIDENTE - (ELIANA 

DADALTO - PTC) - Vamos sentar para analisar 

essa sugestão. E somos nós que agradecemos. 

Voltando ao projeto, à associação, a senhora 

comentou que lá tem várias atividades lúdicas com 

crianças e adolescentes. Com relação ao esporte, 

vocês não tem essa atividade, como é que funciona? 

 

A SR.ª ANA RITA ESGARIO - Sim, já 

tivemos oficina de judô, tivemos várias atividades.  

 

A SR.ª PRESIDENTE - (ELIANA 

DADALTO - PTC) - É porque queria dar uma 

sugestão também. Na secretaria de Esportes existe o 

Campeões do Futuro. E quando você me falou... Em 

Linhares tem um projeto social, é do terceiro setor; 

conseguiram. 

No caso, posso até abrir as portas; tem que 

agendar com o secretário de Esporte para que possa 

levar esse projeto, que é do estado, para dentro desse 

terceiro setor, dessa instituição, na associação. 

 

A SR.ª ANA RITA ESGARIO - Eu 

agradeço. Claro, com certeza. 
 

A SR.ª PRESIDENTE - (ELIANA 

DADALTO - PTC) - Coloco-me à disposição 

porque criança e adolescente é a minha bandeira. 

Luto muito por essa questão. Não sou assistente 

social, sou professora, mas tive experiência depois da 

assistente social. E até já falei com a Ana Rita, que 

fui para uma sala de aula e vi que temos condições de 

mudar o quadro social, o comportamento de uma 

criança a partir do momento em que ela é enxergada. 

Ela quer ser enxergada e muitas vezes não a 

enxergamos. Até o próprio professor não a enxerga. 

 Então, é por isso que luto muito pela questão 

também da equipe multidisciplinar nas escolas, 

porque lá tive uma visão social, pela experiência que 

tive como secretária. Mas, na educação, mesmo, não 

vemos esse alinhamento social como a educação. Isso 

pela experiência que tive. 

Conheci professores que não sabiam nem o 

que era Cras. Havia essa dificuldade, não é? 

Inclusive, por várias vezes falei sobre isso e 

precisamos mudar esse quadro, esse entendimento. 

Sugiro também fazer uma agenda com o 

secretário, para levar o Campeões do Futuro, porque 

é excelente. E o secretário já me passou que tem 

condições de levar também para... 

A SR.ª ANA RITA ESGARIO - Inclusive, 

temos crianças que são medalhistas lá, que 

participam de campeonatos nacionais. 
 

A SR.ª PRESIDENTE - (ELIANA 

DADALTO - PTC) - Olha que bacana, está vendo? 

E nós podemos levar isso aí, não é, Senhor Deputado 

Doutor Hércules? A Comissão levar, fazer essa 

agenda, não é? 

 Quer fazer suas considerações finais, Senhor 

Deputado Doutor Hércules? 

 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Agradecer e lembrar de uma pessoa, o Leonel 

Ximenes, que foi assessor de imprensa nosso, na 

época indicado por vocês, e hoje é o titular da coluna 

Victor Hugo, de A Gazeta.  

 Obrigado.  

 

 A SR.ª PRESIDENTE - (ELIANA 

DADALTO - PTC) - Ana Rita, quer fazer algumas 

considerações finais? 

 

 A SR.ª ANA RITA ESGARIO - Agradeço a 

oportunidade. Acolho com muito prazer a sugestão 

que a deputada nos faz. Agenda; e assim que vocês 

puderem marcar, estaremos juntas. Queremos 

intensificar esse trabalho de esporte porque as 

crianças da Aaoca já tiveram oportunidade de ter 

oficinas e de ter práticas esportivas interessantes. 

Temos crianças que passaram pela Aaoca e que hoje 

são jogadores de futebol profissional, que inclusive já 

estiveram no exterior, moraram um período no 

exterior e agora retornaram para o Brasil e estão em 

times do estado do Espírito Santo e do Brasil. Parece-

me que uma delas foi para Rondônia. Isso é muito 

importante e as nossas crianças precisam disso. 

Então, acolho com muito gosto e fico aguardando um 

retorno do gabinete da senhora para que estejamos 

juntas nessa audiência. 
 

 A SR.ª PRESIDENTE - (ELIANA 

DADALTO - PTC) - Tomara que dê certo.   

 

 A SR.ª ANA RITA ESGARIO - 

Agradecemos, também, ao Senhor Deputado Doutor 

Hércules o carinho e a atenção que tem para conosco.  

 Nossa instituição está à disposição. 

Acolhemos com muito gosto todas as sugestões. 

Precisamos melhorar, aperfeiçoar e qualificar cada 

vez mais o nosso trabalho. Enfrentamos muitas 

dificuldades, mas temos certeza de que com a ajuda e 

com o apoio de todo mundo, avançaremos cada vez 

mais.  

 

 A SR.ª PRESIDENTE - (ELIANA 

DADALTO - PTC) - Agradecemos, também, a todos 

os assessores, colaboradores desta Comissão.  

 Nada mais havendo a tratar, declaro 

encerrada a reunião e convoco os Senhores 

Deputados para a próxima, à hora regimental.  
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Está encerrada a reunião.  

 

Encerra-se a reunião às 12h51min. 

 

 

 

DÉCIMA QUINTA REUNIÃO 

ORDINÁRIA, DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE 

AGRICULTURA, DE SILVICULTURA, DE 

AQUICULTURA E PESCA, DE 

ABASTECIMENTO E REFORMA AGRÁRIA, 

REALIZADA EM 19 DE SETEMBRO DE 2017. 

 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Havendo número legal, invocando a 

proteção de Deus declaro abertos os trabalhos desta 

Comissão de Agricultura, de Silvicultura, de 

Aquicultura e de Pesca, de Abastecimento e de 

Reforma Agrária da Assembleia Legislativa. 

Convido a senhora secretária a proceder à 

leitura da ata da décima terceira reunião ordinária, 

realizada em 29 de agosto de 2017; e da décima 

quarta reunião ordinária, realizada em 05 de setembro 

de 2017; de forma sintética para darmos celeridade 

aos trabalhos. (Pausa) 

 

(A senhora secretária procede à 

leitura das atas) 

 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Em discussão as atas. (Pausa) 

Não havendo quem queira discuti-las, declaro 

encerrada a discussão. 

Em votação. 

Como votam os Senhores Deputados? 

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Pela 

aprovação.  

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - Pela 

aprovação.  

 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Acompanho. Atas aprovadas. 

Solicito à senhora secretária que proceda à 

leitura do Expediente.  

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 

EXPEDIENTE:  

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

Convite: da Prefeitura Municipal de 

Brejetuba, por meio da Secretaria Municipal 

de Agricultura e Meio Ambiente e do 

Governo do Estado do Espírito Santo, por 

meio da Secretaria de Agricultura, 

Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) e 

do Instituto Capixaba de Pesquisa, 

Assistência Técnica e Extensão Rural 

(Incaper) para o 16.º Encontro de 

Cafeicultores de Brejetuba, o 3.º Simpósio 

dos Cafés das Montanhas do Espírito Santo e 

o Seminário de Indicação Geográfica para 

Café, que acontecerá nos dias 21 e 22 de 

setembro, a partir das 8h, no município de 

Brejetuba, Espírito Santo. 

 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Ciente. Favor enviar cópia do convite aos 

demais membros desta Comissão e ao Presidente da 

Assembleia, assim como cientificar aos Senhores 

Deputados desta Casa. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 

Ofício n.º 192/2017/GDSJ - da 

excelentíssima Senhora Deputada Janete de 

Sá, deputada estadual e presidente desta 

Comissão, justificando sua ausência na 

reunião realizada no dia 5 de setembro do 

corrente ano, tendo em vista que estava em 

atendimento de atividades parlamentares fora 

do recinto da Assembleia Legislativa. 

 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Ciente. Favor constar em ata. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 

Convite: do Portal Campo Vivo para a 14.ª 

edição do Debate Agro, no próximo dia 21 de 

setembro, quinta-feira, às 18h30min, no 

Parque de Exposições de Jaguaré, localizado 

na avenida Nove de Agosto, no Centro da 

cidade. 

 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Ciente. Favor enviar cópia a todos os 

membros desta Comissão e ao Presidente da 

Assembleia. 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

RELATORES: 

Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

Não houve no período. 

 

Na Ordem do Dia e nas Comunicações, hoje 

teremos a presença do engenheiro agrônomo Dirceu 



Vitória-ES, terça-feira, 10 de outubro de 2017 Diário do Poder Legislativo - 139 

Pratissoli, diretor do Centro de Ciências Agrárias e 

Engenharias da Ufes, Campus de Alegre, que 

apresentará as Potencialidades do Campus de Alegre 

no Ensino, Pesquisa e Transferência de Tecnologias. 

Contamos com a presença de Marcus 

Louriçal, que felizmente está nos dando o ar da graça 

depois de um sumiço muito grande, voltou com as 

chuvas, espero, porque precisamos muito de você. Se 

bem que Itaguaçu secou de novo, está em uma 

estiagem danada, com escassez de água. Temos que 

estender essa região Nordeste para mais municípios 

abaixo do rio Doce. Itaguaçu é prova disso. Está com 

uma escassez de água terrível, noticiada em todos os 

jornais capixabas. 

 Agradeço ao Cristian Cristé Pereira, assessor 

da Fetaes, que está presente conosco. É ótimo a 

Fetaes comparecendo novamente. Precisamos de 

vocês, temos algumas discussões, inclusive sobre o 

rastreamento. E a Fetaes tem sido muito reclamada 

pelo setor pela sua ausência nessa discussão sobre o 

rastreamento. José Maria Cola dos Santos, que 

representa o presidente Helder Paulo Carnielli, do 

Crea, obrigada, José Maria; Luciene Lugão, do 

Banestes; Douglas Balbi, coordenador de Agricultura 

e Pesca da Prefeitura de Vila Velha; Ivan Baesso 

Mol, do Banestes, obrigada. 

 Passaremos a palavra ao Dirceu Pratissoli. 

Agradeço pela sua presença, Dirceu, por se dispor a 

apresentar à sociedade as potencialidades do nosso 

campus de Alegre, de Ciências Agrárias e de 

Engenharia. E também no que isso pode nos ajudar 

no ensino, na pesquisa e na transferência de 

tecnologias. Com a palavra, fique à vontade, se quiser 

vir aqui em cima para melhor fazer sua explanação. 

Contemporâneo do nosso assessor, do nosso 

engenheiro agrônomo, José Roberto, que está todo 

bobo porque você está nesta Casa hoje. Estudaram 

juntos. 
 

 O SR. DIRCEU PRATISSOLI - Bom dia, 

senhores. É um prazer estar nesta Casa, retornando 

depois de um tempo. Já fui premiado pela 

Assembleia por um trabalho que fiz. Rendeu muitos 

frutos e vocês vão ver parte dele. 

 O que mostro a vocês é o campus Sul 

Capixaba. Por que campus Sul Capixaba? Porque ele 

hoje tem dois centros, não tem mais um somente, 

pelo grande número de cursos que implantamos. Hoje 

temos dezessete cursos de graduação. Estamos 

instituindo o campus Sul Capixaba, vou contar uma 

historinha para vocês de como ele aconteceu para que 

vejam como é. 

 Essa é a nova logomarca do nosso novo 

Centro de Ciências Agrárias. Foi feito um concurso, 

um ex-aluno ganhou e está sendo apresentada pela 

primeira vez no Espírito Santo. 

 A historinha é a seguinte: o Centro começou 

na década de 70 com a primeira - que chamamos - 

das gerações que ocorreram. A primeira geração foi 

com a implantação da Escola Superior de Agricultura 

do Estado do Espírito Santo, chamada Esaes pelo 

Governo do nosso Estado. A segunda geração foi no 

fim da década de 70, por volta de 78, por aí, quando a 

escola foi reconhecida pelo MEC e, depois, passou a 

se chamar Centro Agropecuário, ou também chamada 

de Caufes. Numa terceira geração, já no início de 

2000, tivemos a implantação de novos cursos, porque 

só tinha um curso, que era Agronomia. E, aí, vendo a 

necessidade de ampliar nossos horizontes, criamos o 

curso de Medicina Veterinária, Engenharia Florestal 

e Zootecnia. Daí, o Caufes passou a se chamar CCA, 

Centro de Ciências Agrárias. E, por último, a quarta 

geração, a qual estou presidindo. Foi o período da 

expansão, quando colocamos mais treze novos cursos 

de graduação e oito cursos de mestrado e doutorado. 

 O que hoje somos - o campus Sul Capixaba? 

Por que falo campus Sul Capixaba e não, como muita 

gente fala, Alegre? Porque nós temos unidades em 

São José dos Calçados, unidades em Guaçuí, Alegre 

e Jerônimo Monteiro. Temos unidades em todos 

esses municípios, daí, chamarmos de campus Sul 

Capixaba.  

 Hoje, é composto por dois centros. No ano 

passado, quando entramos como diretor, assumimos a 

função... onde era um diretor, agora são dois, sendo o 

primeiro do Centro de Ciências Agrárias Engenharia, 

que congrega aqueles cursos mais antigos, e o Centro 

de Ciências Exatas Naturais e da Saúde, que 

congrega os cursos novos - de Nutrição, Matemática, 

Física, Engenharia da Computação. Passarei para que 

os senhores vejam. 

 Na graduação no meu centro, temos 

Agronomia, Engenharia de Alimentos, Engenharia 

Florestal, Engenharia Industrial Madeireira, 

Engenharia Química, Medicina Veterinária e 

Zootecnia. Isso na graduação. Em pós-graduação 

temos cursos de mestrado em: Ciências Florestais, 

Veterinária, Engenharia Química, Genética e 

melhoramento em Produção Vegetal. E temos 

doutorado em três áreas: Ciências Florestais, 

Genética e Produção Vegetal.  

O Centro de Ciências Exatas da Saúde tem os 

cursos na graduação de: Ciências da Computação, 

Ciências Biológicas - Bacharelado e Licenciatura, 

Farmácia, Física, Geologia, Matemática, Nutrição, 

Química e Sistema de Informação. Pós-graduação, 

por ser um centro mais novo, possui dois cursos 

começados no ano passado, que é de Agroquímica e 

ensino de Educação Básica para professores de 

Pedagogia. 

Só para se ter uma ideia do âmbito que é a 

pós-graduação nossa, que é o nosso carro-chefe hoje, 

em termos de geração e tecnologias e patentes, dentro 

do Curso de Ciências Florestais, trabalhamos com 

meio ambiente, silvicultura, manejo e tecnologia de 

produções florestais. Hoje, temos cento e sessenta e 

oito teses e dissertações concluídas, quarenta e oito 

em andamentos e vinte e seis professores trabalhando 

nessa área.  

Na Genética temos biotecnologia, 

melhoramento, biologia evolutiva e citogenética, que 
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é um curso menor, novo, mas já tem vinte e oito teses 

e dissertações concluídas, quatorze em andamento, 

com quinze professores. Produção Vegetal é o curso 

mais antigo, iniciou-se em 2000, por aí. Hoje, ele 

trabalha na área de biotecnologia, fitossanidade - na 

qual coordeno, que é a entomologia e fitopatologia -, 

fitotecnia, recursos hídricos e geoprocessamento, 

solos e nutrição de plantas. 

Hoje, temos vinte e seis professores no total, 

tendo duzentas e dez teses e dissertações concluídas e 

quarenta e duas em andamento. 

Engenharia Química. Trabalhamos com 

análise de processo, modelagem, bioprospecção e 

meio ambiente. É um curso bem novo, vocês podem 

ver pelo número de dissertações e teses, que só são 

três. Está começando agora, com dezenove em 

andamento e treze professores participando da pós-

graduação.  

Veterinária, trabalhamos com diagnóstico 

terapêutico de enfermidades, reprodução e nutrição 

animal. É um curso que tem cento e doze dissertações 

concluídas, trinta e seis em andamento, com vinte 

professores nele.  

Ciência de Alimento, hoje, trabalhamos na 

parte de engenharia e tecnologia de alimentos e a 

geração de tecnologia de alimentos de alta 

produtividade. Tem cinquenta teses e dissertações 

defendidas e vinte e sete em andamento, com 

quatorze professores. 

Como disse aos senhores, a sede desse 

campus Sul capixaba fica em Alegre, porque 

tradicionalmente tudo começou em Alegre. Temos a 

primeira fazenda, a de Rive, na chegada de Alegre, 

onde temos uma estrutura de pesquisa montada, e a 

outra em São José dos Calçados. 

Recentemente, recebemos, por doação da 

Cemig uma área em Guaçuí, ficará uma área mais 

para meio ambiente, porque são dezoito alqueires de 

mata. Trabalharemos mais a parte de meio ambiente 

nela e estamos fazendo uma pareceria para levar 

jovens que mexem com drogas e álcool para lá. 

Temos uma estrutura pequena, mas tem que arrumar. 

Treinaremos esses jovens para trabalhar com 

floricultura e mudas. Um padrão. Ensiná-los a coletar 

material, guardar e produzir mudas. É interessante. 

Dei um exemplo para eles, só para que 

tenham uma ideia. Hoje, o mercado mais potente é 

fazer o quê? Em vez de flor, fazer vasinhos com 

hortelã, pimenta, salsinha, cebolinha. Imaginem se 

cinquenta por cento de Vitória, dos apartamentos, não 

vão querer, ao invés de uma flor, ter um condimento 

dentro de casa, enriquecendo e perfumando. Só 

cinquenta por cento. Imaginem quantos mil empregos 

colocaremos esses meninos para render? E eles sairão 

das drogas.  

O que eu trouxe de potencialidade para 

vocês, onde temos geração de tecnologia e know-

how, vamos dizer assim, para dar suporte ao nosso 

estado do Espírito Santo, que já estamos fazendo, 

mas queremos fazer mais? Separei algumas coisas.  

Nosso carro-chefe é a formação profissional 

qualificada. Hoje, dos cursos em nível de Brasil, 

somos o curso melhor ranqueado. Só para vocês 

terem uma ideia, o curso de Agronomia é o décimo 

terceiro em todo o Brasil em termos de qualidade. 

Então, imaginem o que é isso, disputando com São 

Paulo, Minas e Rio de Janeiro? É até desumano! Mas 

temos o curso que é o décimo terceiro no Brasil. Isso 

é qualidade. Certo?  

Temos nossos engenheiros químicos. Muitos 

nem chegam a se formar mesmo, ou seja, eles vão 

fazer o estágio obrigatório, que é o último e já não 

têm mais disciplina, e lá já ficam.  

Agora, por exemplo, tive que fazer a 

formatura de uma aluna por Skype porque ela foi 

fazer o estágio no Pará e lá ficou. Teve que ser por 

Skype. Então, é potencialidade. O que temos? A 

primeira potencialidade nossa é a formação de alunos 

de qualidade.  

Na pesquisa, o que temos hoje para mostrar 

aos senhores? O primeiro ponto é a parte de 

veterinária e zootecnia. Hoje, trabalhamos muito com 

a parte de doença infectocontagiosa e zoonoses, 

tentando fazer um trabalho de erradicação, de 

melhoria de qualidade dos nossos rebanhos e nos 

nossos animais pets, cachorros e animais de 

estimação. Essa é uma área forte. Estamos crescendo 

muito nessa área.  Temos um hospital dentro de 

Alegre que é requisitado em todo Sul do estado para 

fazer um trabalho em toda região. Estamos tentando 

fazer isso agora, inclusive com cães, verificando 

animais doentes e mostrando para a população.  

Castração de animais de graça. Estamos 

fazendo também para evitar essa reprodução em 

massa de animais largados.  

 Melhoria da qualidade do rebanho. Só botei 

de boi porque era o que eu tinha. Mas hoje 

trabalhamos com melhoria de animais ovinos, suínos. 

O forte nosso é bovino, ovinos e suínos; é o que 

temos hoje de forte para mostrar para o senhor em 

termos de trabalho, inclusive com associações.  

Agora, estamos entrando no carro-chefe que 

é o agrossilvopastoris. Estamos fazendo a integração 

boi, pasto e eucalipto. Estamos trabalhando nessa 

pesquisa para gerar.  

Outras que implantaremos agora: ovinos, 

frutíferas e pastos. Ou seja, não deixaremos degradar 

a terra, tendo o pequeno produtor um ou dois ovinos. 

Quer dizer, ele não pode ter um boi, mas poderá ter 

três, quatro carneiros. Ele vai colher sua fruta e 

depois terá a carne do lado. Esse é um trabalho que 

estamos fazendo consorciado. É o nosso trabalho 

carro-chefe: melhoria da qualidade do leite, por 

enquanto.  

 Diversificação de culturas. Esse é o maior 

entrave que temos. Brigamos porque sabemos que as 

grandes culturas-chefe no Espírito Santo, culturas ou 

atividade pecuária são as duas grandes áreas. Então, o 

pequeno produtor está ficando engasgado. Quando 

entra as crises do café e do leite, ele sai para onde? 
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Então, estamos estimulando principalmente a 

agricultura familiar, para que ele tenha diversificação 

e na época em que o café ou o leite estiverem ruins, 

ele tenha outro lado para se manter. 

O que acontece? É uma coisa tão simples! 

Ele começa a ficar chateado, e o que faz? Vende o 

sítio e vem para a cidade. Na cidade, ele vai morar 

onde? Na periferia, porque não tem dinheiro para 

nada. Será o quê? Mais um custo do governo para 

saúde, educação desse povo que poderia estar no 

campo gerando emprego e renda para ele. Estamos 

trabalhando nisso também.  

Desenvolvimento de variedades de alto 

padrão, olerícolas e hortaliças. Estamos trabalhando 

para ter materiais melhorados para que possamos ter 

maior produtividade.  

Outro problema sério, no qual estamos 

investindo pesado, é o uso dos recursos naturais 

renováveis: nossa terra e nossa água. Estamos 

falando que está acabando. Acabando, como? Por 

quê? Estamos fazendo um trabalho de educação do 

produtor, ensinando-lhe como reter água, como 

mantê-la e como estimular as nascentes a voltarem a 

produzir água. É isso que queremos dele. 

Com relação a áreas degradadas, estamos 

estimulando o produtor a não abandonar essa área, e 

sim fazer um retrabalho de revitalização, porque 

estão soreadas. Olhem aquela foto. O que se planta 

em um lugar desse? O que se plantará, na próxima 

vez, ali? Nada! Então, ele abandona; é mais um 

pedaço de terra morta em que poderíamos estar com 

uma leguminosa, com alguma coisa que descansaria 

essa terra para ser usada em um próximo. 

Qualidade e diversidade alimentar. Estamos 

trabalhando nessa coisa de alto padrão. Por exemplo, 

serão lançadas agora duas variedades de feijão 

fortificado e estamos fazendo um milho fortificado 

para fazer mingau nas merendas escolares. Juntou o 

pessoal da Fitotecnia com o da Engenharia de 

Alimentos, que estão trabalhando produzindo um 

alimento de maior qualidade. A Engenharia de 

Alimentos está fazendo, com esse material, novas 

formulações, para que fique mais enriquecido. O 

feijão será lançado agora e também o milho 

fortificado. O pessoal da Engenharia de Alimentos 

entrará fazendo tipos de mingais e bolos, trabalhando 

em cima disso. 

Estamos produzindo nosso tomate, que era o 

bicho-papão, em uma diversidade diferente. Nosso 

morango, que é uma olerícola que conhecemos na 

região serrana, é de alto padrão, é cem por cento 

produzido pela agricultura familiar. 

Outra coisa com que estamos nos 

preocupando muito é a adaptabilidade de variedades 

híbridas no solo capixaba. Começa a se pegar e 

plantar qualquer coisa, mas, qual é a produção? Será 

que aquele produto que será plantado dará lucro ao 

produtor? Talvez, a variedade do híbrido que ele pega 

muitas vezes é bom em Mato Grosso, mas e no 

Espírito Santo? Muitas vezes é trazido e é uma 

decepção muito grande. Então, antes de indicarmos 

ao produtor, fazemos o teste para saber se é viável, se 

o produtor terá condições, porque você pode trazer 

uma coisa cheia de praga, cheia de doença e, assim, 

trazer mais um problema para o produtor. Queremos 

trazer tecnologia de alto padrão para, ao indicarmos 

ao produtor, termos certeza do que estamos 

indicando. 

Quanto às viabilidades florestais, em 

Jerônimo Monteiro temos um Nedtec, núcleo que 

hoje estuda madeiras e seus processamentos. Há a 

Engenharia Florestal, que trabalha na floresta, no 

meio ambiente e na preservação, e a Engenharia 

Industrial Madeireira, que trabalha no processamento 

dessa madeira. 

Uma professora nossa lá já ganhou e agora 

está estimulando o pessoal. As pessoas deixam no 

mato a sobra de eucalipto e estamos estimulando-as a 

fazerem carvoaria que não joga nenhum grama de 

CO2 no meio ambiente, só sai o ar limpo. Já é uma 

tecnologia dentro da madeira. 

Este é o meu xodó: manejo de pragas e 

doenças. Está visando à redução do uso de 

agrotóxico. Os senhores sabem que nosso estado é 

carente nisso. Tenho um trabalho já há dez anos no 

mercado, conseguimos reduzir no tomate, por 

exemplo, de trinta e quatro aplicações de inseticida 

para quatro, cinco ou seis, até duas. Conseguimos 

produzir tomate com o mínimo de inseticida possível. 

Quando usamos, usamos racionalmente, não 

irracionalmente, como está sendo usado. 

Em relação ao projeto morango, já estamos 

produzindo o morango sem nenhum grama de 

agrotóxico. O projeto está em São João do Garrafão. 

 Só quero perguntar aos senhores - isso aqui é 

no Espírito Santo - o que preferem: olhem o produtor. 

Ou preferem a foto de cá? 

Tomate. Você sabe como o produtor fala do 

tomate? Fala assim: Se passar um passarinho voando 

a menos de um metro e meio de altura da plantação, 

ele cai duro de tanto veneno que tem. Então, esta é 

uma prova: um ninho de coleiro dentro de um plantio 

de tomate, devido à redução de agrotóxico que 

estamos fazendo. Pobre daquele produtor lá, pois 

vocês acham que ele terá o quê? Daqui uns dias ele 

está com câncer.  

 Na transferência e tecnologia. Hoje, para 

atingir o produtor, estamos dando cursos, estamos 

fazendo Dias de Campo e Unidades Demonstrativas, 

porque o produtor é igual a São Tomé, tem que ver 

para crer. Não adianta você falar bonito que eles não 

entenderem. Agora, quando você começa a mostrar, 

eles falam: opa! 

 Tenho uma história muito interessante, 

quando fui a São João do Garrafão montar meus 

primeiros experimentos, foi o seguinte, comprei do 

cara duas lonas de morango e falei que as duas lonas 

eram minhas e que as seis outras eram dele. Era um 

experimento em que era contrastando o dele e o meu. 

Um dia cheguei e questionei o que havia acontecido, 
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e ele me respondeu que gostou tanto do meu jeito, 

que aplicou no dele também. Perdi o experimento 

porque era o dele contrastando com o meu, e ele 

gostou do meu e usou no dele. A testemunha, que era 

ele, perdi tudo. Então, tive que explicar a ele e 

mudamos tudo outra vez. 

 Estamos fazendo isso, treinando os nossos 

parceiros, que são os produtores, e mais ainda, nosso 

alvo é o filho do produtor. Esse é o alvo que estamos 

atacando hoje, porque ele é a geração futura do 

campo. 

 O que temos de projeto para o futuro e que já 

estamos tentando implantar para o ano que vem? Um 

polo de fruticultura na região do Caparaó. Já não 

posso nem mais falar isso porque o pessoal de 

Itapemirim, Piúma e Anchieta já estão brigando 

porque querem que levemos para lá. Então, queremos 

criar um polo de fruticultura no Sul do estado. Por 

que e para quê? Primeiro, é uma região carente. 

Temos uma região carente e, basicamente, se vive lá 

de tirar pedra, leite e café, e o produtor está 

desistindo. Então, temos uma potencialidade naquela 

região muito grande e queremos incentivar a 

produção de frutas.  

Vocês estão vendo onde será a sede do polo 

de fruticultura, com os viveiros que estamos para 

reformar agora. Já fizemos um convênio com a 

Embrapa Mandioca e Fruticultura e traremos ao 

Espírito Santo algumas culturas que distribuiremos. 

Já conversamos com os onze prefeitos da região do 

Caparaó, vamos estender agora, e traremos frutíferas 

para que o pessoal comece a ter a frutífera como uma 

atividade extra ou diversificando para que quando o 

café e o leite estiverem ruins, ele tenha a diversidade 

da coisa. Só levaremos coisas de alta tecnologia para 

lá.  

Como exemplo, trouxe esse abacaxi que 

lançaremos no Espírito Santo, o imperial. Tem cheiro 

excelente, polpa amarela e aqui está o primeiro 

exemplo de justificativa. Sabe quanto custa um 

abacaxi desses no Carrefour? Quanto custa o abacaxi 

nosso, que o produtor vende? O abacaxi por aí custa 

um real. Os atravessadores compram a um real do 

produtor. Isso é o atravessador. O produtor ganha 

um... Depende lá. Este abacaxi custa dezenove reais e 

noventa e oito centavos a unidade no Carrefour. 

Imagine, senhora, vamos fazer uma continha rápida - 

cheirem e depois abram e vejam a polpa e o sabor, pois 

traremos padrão desse aí -, se o produtor receber só 

sete reais ao invés de receber um real por fruto, se ele 

receber sete reais, quantas vezes mais ele estará 

ganhando?  

Outra coisa que traremos: banana. Com 

algumas variedades de banana que hoje, no Espírito 

Santo, são produzidas, o que se tira? Uma tonelada 

por hectare. Traremos banana de 7,5 toneladas por 

hectare, com tecnologia. 

 Então, estamos diversificando o Sul do 

estado para que o nosso produtor, principalmente o 

da agricultura familiar, não saia da sua propriedade e 

vá para a beira da cidade arranjar problemas para nós.  

 Outro sonho da minha vida é criar uma 

estação de aviso no Espírito Santo. O que seria isso? 

O que falta para nós é o recurso. E isso seria 

monitorar todas as pragas e o comportamento delas 

no Espírito Santo, para sabermos em que período ela 

vai ocorrer, quando vai ocorrer e em cultura vai 

ocorrer. É o que os Estados Unidos, o Departamento 

de Agricultura dos Estados Unidos faz. Ele sabe 

certinho quando aparece, o que acontece e para que 

isso.  

 Assim, eu vou informar ao produtor quando 

existe a possibilidade de a praga ocorrer. Isso é para 

ele não ficar fazendo o quê? Jogando agrotóxico toda 

hora. Como ele não sabe que horas que o bicho vai 

acontecer, o que ele faz? Tome agrotóxico. Então, ele 

não sabe. 

 Olha a quantidade de redução de agrotóxico 

só pelo fato de eu falar: Olha, o senhor pode ficar, a 

praga vai ocorrer do período adiante e adiante, para 

tais e tais culturas. A nossa estação de aviso terá essa 

informação direta com o produtor, mostrando e 

dando o quê? Informações exatas daquilo que ele 

precisa, certo? 

 O nosso compromisso base não é só a 

agricultura, mas é a nossa base. Queremos trabalhar 

com a agricultura de qualidade sustentável, ok, 

senhores? Obrigado pela atenção dos senhores e 

estou à disposição. Obrigado. 

  
 A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Vou passar a palavra para o Senhor 

Deputado Padre Honório, que gostaria de fazer 

algumas intervenções. 

 Se alguém dos presentes também quiser fazer 

alguma pergunta, fique à vontade. 

 

 O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Eu 

gostaria de parabenizar esse projeto das ciências 

agrárias do professor Dirceu. Fiquei satisfeito pela 

preocupação que vocês estão tendo de produzir um 

alimento, um produto, mais limpo. 

Estava falando com a Senhora Deputada 

Janete de Sá, porque quando você vai ao médico, a 

primeira coisa que o médico mexe é na sua 

alimentação. Isso significa que a nossa alimentação 

está fazendo mal, existem colesterol, diabetes e 

obesidade. Enfim, os hospitais não fazem o um 

levantamento e nem uma divulgação correta, mas 

todo dia chegam inúmeras pessoas intoxicadas nos 

hospitais, pessoas morrendo e o nosso estado é um 

dos estados que mais usa veneno no país e no mundo. 

Estava falando aqui que outro dia fizemos 

aqui a divulgação do simpósio da sustentabilidade do 

café Conilón, em São Mateus, na universidade. E eu 

fui porque interessou para mim o tema. Quando eu 

cheguei lá fiquei doente só de passar no corredor. Por 

quê? Porque fizeram um sistema no corredor entre as 

salas de aula e ali naquele corredor todos os stands 

das empresas que comercializam o veneno, já para 

receber a Syngenta, depois a Bayer e a Basf. Do lado 
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os vendedores com os seus produtos e os agricultores 

todos tinham que passar ali, debaixo daquele 

corredor. Isso é uma lavagem cerebral. E achei muito 

agressivo por se tratar de uma universidade. 

Se a universidade tinha esse convênio, e eu 

disse isso, com essas empresas, obviamente, tinha 

que fazer a exposição das suas logomarcas, mas que 

não obrigasse que os agricultores, os alunos e etc., do 

Ifes e alunos da própria faculdade, e os agricultores 

familiares a passarem ali debaixo, ou seja, uma 

maneira de induzir. 

Para chegar lá onde você vai fazer a palestra 

tem lá jogando a marca do veneno? Eu não vi 

nenhuma empresa que produz também algum produto 

que seja limpo Quando eu vejo a preocupação da 

universidade em oferecer essas oportunidades, por 

quê? Porque hoje, muitas universidades preparam os 

agrônomos e a maioria deles quase que se tornam, 

depois, vendedores de adubo químico, de veneno. Isso 

é ruim porque ali os profissionais não estão 

preocupados com a saúde do indivíduo, e sim com a 

comissão da venda dos produtos. Até mesmo nas 

cooperativas. Quando se vai a muitas cooperativas 

tem vários agrônomos, mas se o agricultor chegar lá e 

disser que quer ter uma produção numa prática 

diferente já tem essa dificuldade. Então, vejo um 

ponto positivo da universidade em oferecer. As 

pessoas têm opção. Se quiser usar o convencional 

pode usar. Se é legal vender, é legal aplicar, mas que 

se tenha oportunidade de ter outra opção e de fazer 

outras escolhas.  

 A outra questão, professor, é a diversificação. 

Tenho feito um trabalho no Norte do estado porque o 

meu sonho é ver os caminhões trazendo para Vitória 

não somente pedra, mas trazendo outros produtos, 

principalmente a fruticultura. Por isso, durante esse 

período em que estou exercendo o mandato - antes disso 

eu já fazia, mas agora, nesse período tenho feito isso 

permanentemente -, realizamos uma média de vinte a 

trinta seminários de fruticultura todo mês. Fiz opção 

em direcionar parte das emendas para aquisição de 

mudas, porque a muda é simbólica. Principalmente a 

agricultura familiar não precisa deixar de fazer um 

processo de diversificação por causa da muda, porque 

ela é apenas um ponto, mas é simbólico, é forte. Para 

entrar no projeto os agricultores precisam passar pela 

formação, assistência técnica, pelos dias de campo etc. 

Quando começamos, lá no primeiro ano, eu 

disponibilizei apenas vinte mil reais para aquisição 

dessas mudas. O trabalho foi feito e no ano passado eu 

tive que disponibilizar cento e sessenta mil reais. Este 

ano estou segurando em quatrocentos mil reais de 

tanto que é a procura. Porque tem o mínimo de mudas e 

tem o máximo - o mínimo de trinta e o máximo de 

cinquenta -, para que eles possam ir aprendendo e não 

tenham prejuízo. Achei interessante a fruticultura e 
depois gostaria de conhecer um pouco mais, 

principalmente essa variedade de abacaxi, que pode 

ser, para nós, do Norte do estado, uma oportunidade 

de diversificação e que possa oferecer para os 

agricultores nossos uma fonte de renda a mais.  

Esta semana estive numa região, inclusive 

onde a Senhora Deputada Janete de Sá entregou um 

equipamento, onde um agricultor estava feliz porque 

tem uma fábrica de processamento de polpas e está 

vendendo cerca de seiscentos quilos de polpa por mês 

a dez reais. Um agricultor desses não pensará em ir 

para a cidade, a família dele não pensará em ir para a 

cidade. Ele tem que ter o apoio do município, tem 

que ter apoio do Governo para que ele possa se 

profissionalizar, registrar a sua agroindústria, 

melhorar a variedade dos produtos, ter uma 

assistência técnica.  

 Agradeço a exposição e gostaria de conhecer 

um pouco mais esse programa de vocês, 

principalmente o de fruticultura diversificada. 

Obrigado!  

 

 O SR. DIRCEU PRATISSOLI - 

Complementando, quando eu falei no Sul do estado 

não é somente o Sul. Estamos enfocando o Sul 

porque estamos lá. Mas, está aberto para todo o 

estado do Espírito Santo. Estamos focando lá porque 

é mais perto, logisticamente, para se trabalhar, já que 

são poucos professores. Mas nada impede, havendo 

interesse. Se outros municípios quiserem estamos à 

disposição para fazer esse trabalho.  

 

 A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Queria também fazer uma pergunta: muitas 

vezes não consigo entender o porquê do que 

aconteceu com aquela região de Alegre.  

 O campus do sul do estado, na minha época, 

conhecíamos como campus de Alegre, está desde 

1970. O senhor disse que ele começou como uma 

escola e acabou se tornando o campus de agrônomos 

e de várias engenharias, como o senhor ali 

exemplificou.  

 Estive sobrevoando a região, andamos muito 

pelo estado. Há momentos que temos oportunidade 

de ir acompanhando o Executivo do estado, e de tudo 

que já vi de cima, uma das áreas mais desmatadas é a 

região de Alegre. Era Ecoporanga, no extremo norte 

do estado, e agora Alegre consegue vencer 

Ecoporanga em desmatamento.  

Vemos uma topografia de morros, de 

montanhas e tudo desmatado. E lá tem o centro da 

Ufes, que trata exatamente dessa questão de solo, da 

agronomia, de várias engenharias; trata exatamente 

dessa matéria. No entanto, parece não haver, não sei 

se por tempos isso não aconteceu, uma conexão de 

um centro de ensino e de pesquisa com a sociedade 

local, com aquela comunidade local, com aquela 

região, porque destoa muito. Tem lá a área de 

pesquisa de Rive. Até que ponto a população se 

apropria desse conhecimento, até que ponto vocês 

têm uma interlocução maior com a população local, 

com aquela região, para impedir que esse tipo de 

situação aconteça? 
 

 O SR. DIRCEU PRATISSOLI - É fácil 

explicar esse fato. O que aconteceu? Quando a escola 
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foi para lá, a tradição da região era boi. Então a 

preocupação da própria escola, naquela época, era 

formar engenheiros. Ela não tinha preocupação com 

o agricultor em si. E pela tradição de boi, todos 

ficaram olhando para o boi e para o agrônomo. 

Esqueceram-se do resto. 

 Foi tirando a mata e botando o quê? Boi. E 

como é a nossa declividade lá? Tem lugar lá que, 

como digo, para botar um boi em pé, tem que o 

enforquilhar. Então, o que aconteceu? Terra íngreme, 

desmatada, sem nada, o boi pisando, subsolando a 

terra, o que aconteceu? Aqueles minidesertos que 

estão vendo lá. 

 Com o passar do tempo, começamos a 

enxergar que tínhamos que sair da redoma. Nosso 

centro tinha que sair da redoma e pegar na mão do 

produtor, estar junto dele, abraçá-lo. Vinha falando 

isso desde a época em que fui vice-diretor. Mostrei 

para eles, quando criei o Nudemafi, o núcleo que 

trabalha com manejo de pragas no Espírito Santo. Foi 

aquela vez e hoje está aí com tomate e morango, zero 

resíduo agrotóxico, zero, programa zero. Saí e 

mostrei aos outros colegas que podíamos fazer isso. 

Ao assumir a direção, me comprometi com isso.  

 Não quero mais professor dentro de sala de 

aula só dando aula. Ele tem que mostrar a cara no 

campo. Então criamos esses novos... Hoje estamos 

em uma nova era, que é sair da redoma e ir buscar o 

produtor, dar a ele o que precisa.  

 Só um exemplo do que estamos fazendo. 

Quando o agricultor vai se inscrever no polo de 

fruticultura, terá que passar por duas sessões. A 

primeira sessão é estudar a degradação do solo. 

Vamos ensinar a ele como combater a degradação do 

solo, primeiro ponto. Segundo ponto, ele terá que 

passar por uma sabatina de cursos para aprender a 

manejar a água. Como vai manejar e como manterá 

essa água dentro da propriedade. Após essas duas 

sessões, aí, sim, ele receberá a sua muda, porque 

estará capacitado. Se eu der só a muda, mas ele não 

sabe de onde irrigará e em que lugar plantará, o que 

ele fará? Vai pegar e jogar fora. Então daremos 

assistência técnica a ele. Participaremos, as 

prefeituras participarão junto, porque a prefeitura tem 

obrigação de colocar um técnico ou um agrônomo, e 

ficaremos monitorando todas as áreas. E os técnicos 

vão... E vamos qualificando os técnicos das 

prefeituras, e estaremos monitorando o produtor em 

cima disso.  

 Infelizmente, professora, nós herdamos uma 

coisa ruim para lá, que foi a era do gado, que ainda 

prevalece. O boi é o principal para eles, então o que 

acontece? Quem tem grandes propriedades, dinheiro, 

vai comprando as pequenas, e é assim que está 

acontecendo em Alegre. Está se esquecendo do resto. 

Por isso, estamos trabalhando. 

 
 A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - A senhora pode vir ao microfone, então. A 

senhora pode entrar. (Pausa)   

 Vai falar primeiramente o Marcus, que está 

inscrito, e a senhora aguarde um pouquinho, que a 

senhora falará.  

Por gentileza, Marcus. (Pausa) Então a 

senhora pode falar. Depois fala o Adriano.  

 

A SR.ª JUCEIA MAGALHÃES DA 

ROCHA - Meu nome é Juceia. Por acaso...  

 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - A senhora é de onde? 

 

A SR.ª JUCEIA MAGALHÃES DA 

ROCHA - Sou de Alegre. Estou morando aqui, mas 

pretendo voltar.  

Isso o que você falou... Não sei o seu nome.  

 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Janete de Sá.  

 

A SR.ª JUCEIA MAGALHÃES DA 

ROCHA - Janete. O cabelo está diferente.   

Sobre o que você falou, eu assino embaixo. 

Mas acho muito vago estar tendo esta sessão e não ter 

um representante de Alegre, não ter um representante 

da Agricultura, não ter ninguém. Ninguém sabe o que 

está acontecendo.  

Em Alegre está acontecendo um caos! A 

cidade de Alegre é abastecida da água, a qual a 

barragem é na propriedade do meu irmão. Foi feita 

toda a estrutura dentro da propriedade do meu pai. 

Mas, por isso, não recebemos nenhuma indenização, 

nada. Hoje o meu pai está sem água, e os demais 

proprietários, abaixo, ficam sem água quando fecha a 

barragem, de tão seco que está. Não tem árvores. Eu 

não vejo ninguém fazendo um programa. Tem mais 

de trinta anos que os universitários iam à roça fazer 

alguma coisa, mas não saía nada. Portanto, o que 

você falou, eu assino.    

Estou aqui por conta da pessoa maravilhosa 

que acabei de conhecer, que eu não conhecia. Estou 

fazendo um curso no qual assisti. Fiz um convite a 

ele de irmos a Alegre fazer algo, reflorestar, porque é 

um caos. A cidade não tem emprego, não tem nada, e 

agora não tem água. Estive lá no último dia 07. A 

minha casa, da minha mãe, ficou dois dias sem água 

para as vacas, para os porcos, para as galinhas, 

porque a barragem foi fechada para a cidade. Então, 

se a gente não fizer para ontem...  

Eu quero saber: cadê a comissão da 

Prefeitura? Cadê a comissão da Ufes, os estudantes? 

Assino embaixo. Para mim quem faz Agronomia tem 

que ir para o campo, não ficar dentro da sala. Cadê a 

escola de Rive, cadê os meninos que antigamente 

faziam algo? Hoje não tem nada! Você vai a Rive, na 

área da Ufes, você só vê capim seco e não vê uma 

árvore. É indignante, sim! 

Estou aqui, e quero poder fazer algo. Mas o 

que adianta não ter ninguém aqui para representar 

Alegre? Cadê o prefeito? Cadê o secretário? Cadê?  
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É muito simples vir para cá, falar, e não ir 

para lá trabalhar, fazer! Não estou falando só de 

Alegre, não; estou falando do Espírito Santo e do 

Brasil. Eles estão preocupados com o que está 

acontecendo hoje, e estão se esquecendo que os 

nossos netos e bisnetos vão morrer de sede! E talvez 

até nós, porque não teremos água para beber.  

Portanto, vocês que estão no Poder, e nós que 

colocamos vocês aí, temos que abraçar isso para 

amanhã! Aliás, não é para amanhã, não: é para 

ontem, para anteontem.    

O que vim fazer aqui? Vim para dar um 

abraço e conversar. Mas quando vi isso, me 

impulsionou. Quero fazer algo. Já conversei com o 

pessoal que tem uma associação onde meus pais 

moram, porque a gente olha e só vê pasto, não vê 

árvores. Tem um fazendeiro lá que é dentista e tem 

muito dinheiro; ele arrancou as árvores da beira do 

rio e colocou fogo no umbuzal. Aí você vai até a 

parte do meu pai, que é pequenina, e está cheia de 

árvores, e tem pássaros. O meu pai planta frutos para 

dar aos pássaros, porque não tem. Só tem com 

remédio. 

Li uma matéria que a Ufes fez, e louvo. Eu 

não sabia que a maior quantidade de pessoas com 

depressão está na região de Muniz Freire. Por quê? 

Por causa do uso de agrotóxico. Os homens usam, as 

mulheres lavam a roupa e pegam aquela doença. 

Fiquei horrorizada e perguntei: O que está 

acontecendo que ninguém faz nada? Se lá fora não se 

usa mais, por que estão deixando? Cadê os órgãos 

para proibir esse veneno que está matando as pessoas, 

poluindo a água, matando os animais? Vocês que 

estão no poder, mas fomos nós que os colocamos, 

estou aqui cobrando isso de vocês. Estou 

representando a região Sul. Não tem ninguém aqui de 

Alegre, de Guaçuí e de Muniz Freire, tem? Não tem. 

Não sei. Não me recordo de quem é você. Não me 

lembro de onde. 
 

 O SR. DIRCEU PRATISSOLI - Sou 

professor de lá. Moro lá desde 1978. Fui para estudar 

e fiquei. 
 

 A SR.ª  JUCEIA MAGALHÃES DA 

ROCHA -  E ficou. Então, você que foi para estudar 

e mora lá, cara, o que está esperando para fazer com 

que aquele monte de jovens que escolheu 

Agronomia... Para quê? 
 

 O SR. DIRCEU PRATISSOLI - Pois é, 

professora, é como falei, as preocupações antigas 

agora... Estou... 
 

A SR.ª JUCEIA MAGALHÃES DA 

ROCHA -  A cobrança está vindo agora, mas não era 

para acontecer isso. 
 

O SR. DIRCEU PRATISSOLI - 
Infelizmente. 

 

A SR.ª JUCEIA MAGALHÃES DA 

ROCHA -  Porque temos aquela universidade, temos 

a escola de Rive e o que foi feito até hoje? Não estou 

botando a culpa, a  responsabilidade sobre você. 

 

O SR. DIRCEU PRATISSOLI - Não, 

entendo. 

 

A SR.ª JUCEIA MAGALHÃES DA 

ROCHA - Mas acho que ainda dá tempo para  

consertar, porque conheço vários alunos que saíram 

lá, da minha época, que foram para o Norte do estado 

e estão fazendo algo e não vejo nada acontecer na 

região de Alegre, e nada a fazer. 

 Não sei se você conhece a Fazenda 

Jerusalém onde está a barragem de água. Vai lá para 

você ver que tristeza. Hoje meu irmão chegou do Rio 

para sentar e ver, porque cortarão estradas, vão abrir. 

Falei: como vão abrir? Como ficará o povo? E as 

criações lá para baixo, o que será delas? Qual a 

solução? Cadê o prefeito daqui? Cadê o prefeito de 

Guaçuí? 
 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) -  Deixa-me explicar: esta reunião não visou 

trazer prefeito e nem ninguém de Alegre porque aqui, 

hoje, é apenas para uma explicação do que o Campus 

de Alegre pode trazer de benefício para a sociedade 

em termos de avanços nas pesquisas técnico-

científicas. Pode estar descobrindo novos produtos, 

pode estar orientando os produtores rurais a não ficar 

apenas na produção de carne e de leite pelo gado, 

mas também expandir para a fruticultura. Então, 

vieram apresentar um estudo deles.  

O que provocou inclusive que a senhora 

falasse é porque realmente pelo tempo que o Campus 

da Ufes está ali, um campo de Ciências Agrárias e 

todas as Engenharias que envolvem a pecuária, não 

entendemos por que aquela região é tão degradada. 

Ele está explicando que realmente é por conta da 

cultura do gado que existia lá que precisa ser mudada 

e que estão trabalhando nesse sentido. 
 

A SR.ª JUCEIA MAGALHÃES DA 

ROCHA -  Concordo com você, mas isso já era para 

ter sido feito há mais tempo. Também não adianta 

você fazer uma reunião, digamos fechada, sem 

mostrar a situação para eles, que também estão 

perdendo o gado por não terem cuidado das 

nascentes. Você está entendendo o que estou 

falando? 
 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) -  Essa discussão está colocada. 
 

A SR.ª  JUCEIA MAGALHÃES DA 

ROCHA - É uma situação muito crítica. 
 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) -  Essa discussão está colocada e o 

proprietário rural sabe muito bem disso. O produtor 

rural conhece muito bem isso. 
 

A SR.ª JUCEIA MAGALHÃES DA 

ROCHA -  Sim, mas ele fala: não tenho apoio, não 
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tenho dinheiro, não tenho isso. Está faltando recurso, 

está faltando empurrão. Está faltando alguém dizer: 

vamos lá. E pegar. Não tem isso e precisa, porque 

muitas vezes eles ficam fechados. Agora, estão vendo 

o que está acontecendo com a situação. Então, tem 

que partir sim, deles e daqui, porque daqui será a 

cobrança, o apoio e a orientação para eles. Essa é a 

realidade. E nada melhor do que os alunos, gente, 

para orientar, para ajudar a alavancar, porque eles 

também ficarão prejudicados no futuro. 
 

O SR. DIRCEU PRATISSOLI - Deixe-me 

dar uma esperança para a senhora, então. A nossa 

preocupação vai ao encontro do que a senhora está 

falando.  

Concordo que já deveríamos ter feito alguma 

coisa e precisamos de pressa nisso. Agora, até 

novembro acontecerá um fórum para o qual virão 

todos os onze prefeitos dos nossos municípios. Estou 

convocando-os para esse fórum em Alegre para 

discutirmos exatamente. Todo mundo deverá assinar 

um compromisso conosco sobre essa matéria que a 

senhora está falando. Eu e todos os prefeitos 

assinaremos um compromisso. Vamos colocar o 

técnico no campo e eles assinarão o compromisso de 

implantar. Garanto à senhora que pelo tempo já 

estou... 
 

 A SR.ª JUCEIA MAGALHÃES DA 

ROCHA - Não somente os prefeitos, mas os 

presidentes das associações, tem que invocar o 

pessoal das igrejas, chamar a população, não é 

somente para prefeitos.  
 

 O SR. DIRCEU PRATISSOLI - Veja bem, 

senhora, somente para entender. Vamos por etapas, 

porque se colocar prefeito com produtor, muitas 

vezes, ele fica intimidado e não falará. Então 

falaremos com os prefeitos, com as associações, com 

as cooperativas. Por exemplo, já temos uma reunião 

agendada com as associações dos produtores 

familiares de Alegre, para vermos o que eles querem, 

o que eles precisam. A água é o tema principal. A 

reunião deveria ocorrer esta semana, mas será no dia 

28 em Alegre.  

Estamos fazendo por etapa, a senhora está 

entendendo? Para conversar no mesmo nível com o 

produtor para sabermos. Se coloco um prefeito com 

um produtor, talvez o produtor fique intimidado e não 

falará. A senhora entendeu como faremos? 
 

A SR.ª JUCEIA MAGALHÃES DA 

ROCHA - Entendi. 
 

O SR. DIRCEU PRATISSOLI - Vamos 

colocar o compromisso dos prefeitos, compromisso 

das cooperativas e das associações. Chamaremos 

cada um para todos terem o compromisso de fazerem 

esse trabalho. Já começaremos agora. 
 

A SR.ª JUCEIA MAGALHÃES DA 

ROCHA - E deixar bem claro que não é questão 

partidária nem de sigla, é socorro do outro. 

O SR. DIRCEU PRATISSOLI - 

Sobrevivência do ser humano.  

 

A SR.ª JUCEIA MAGALHÃES DA 

ROCHA - Sobrevivência do ser humano. É isso aí.  

 

O SR. DIRCEU PRATISSOLI - Pode ficar 

tranquila que faremos isso.   

 

A SR.ª JUCEIA MAGALHÃES DA 

ROCHA - Agradeço. 

 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) -  Obrigada! Vou dizer uma coisa para a 

senhora, as questões partidárias atrapalharam muito. 

E ainda prevalecem no campo. A senhora sabe muito 

bem do que estamos falando.  

 

A SR.ª JUCEIA MAGALHÃES DA 

ROCHA - Eu sei. Prevalecem, mas temos que 

derrubar isso.  

 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) -  Infelizmente, porque usam muito a desgraça 

alheia e muitos não querem que o pequeno produtor 

rural cresça, avance e se liberte, porque ele ainda é 

um grande produtor de voto.  
 

A SR.ª JUCEIA MAGALHÃES DA 

ROCHA - De voto de cabresto.  
 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) -  Não gostaria de entrar nisso, mas, 

infelizmente, é verdade.   

Concedo a palavra ao Marcus Louriçal.  
 

O SR. MARCUS LOURIÇAL - Bom dia, 

Senhora Presidente Janete, Senhor Deputado Padre 

Honório.  

Professor, queria parabenizá-lo por esse 

incentivo que o senhor está passando no Campus de 

Alegre, mas queria aproveitar para fazer um convite 

para a Ufes. Está sendo implantado um projeto de 

desenvolvimento territorial no Norte do estado, na 

região de Nova Venécia, Ecoporanga, Barra de São 

Francisco, encabeçado pela agente de 

desenvolvimento do Banco do Norte, a Sônia. No dia 

28 haverá um seminário regional de agroecologia 

com palestras na parte da manhã e oficinas na parte 

da tarde.  

Queria o contato do senhor, após a reunião, 

para poder encaminhar esse convite personalizado 

para a Ufes, em seu nome. Gostaria muito, se o 

senhor puder, pois é uma sumidade, ou mandasse um 

representante para poder ajudar e até falar um pouco 

nas oficinas sobre essa experiência no Campus de 

Alegre, pois nos interessa muito o que está sendo 

desenvolvido em termos de agroecologia no nosso 

estado, até para podermos fazer uma readaptação 

para as realidades da região.  

 

O SR. DIRCEU PRATISSOLI - Correto.   
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O SR. MARCUS LOURIÇAL - Aproveito 

para pedir a liberdade para a Presidente Janete de Sá 

de encaminhar o convite da reunião que ocorrerá na 

programação do FNE para 2018, no dia 25. Queria 

encaminhar para o grupo. Recebemos os convites das 

reuniões da Assembleia para encaminhar e convidá-

los para fortalecer um pouco mais, porque a presença 

de vocês lá será muito engrandecedora e nos honrará 

bastante.  

 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) -  De antemão, agradecemos. Participaremos 

sim.  

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Senhora 

Presidente, pela ordem! Aproveitando ainda o que o 

Louriçal está dizendo. Não sei se há data disponível 

antes do dia 28, pois está próximo, mas se 

pudéssemos, como haverá essa reunião, aproveitar 

esta Comissão para falarmos um pouco sobre o 

seminário de agroecologia que acontecerá em Nova 

Venécia, porque é um seminário que envolverá toda a 

região Norte do estado e também fora dela. Mas 

acredito que não tenhamos mais datas disponíveis.  

 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) -  Estamos sem data, Senhor Deputado Padre 

Honório, semana que vem já foi convocado o 

Antônio, da Fundação Renova.  

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Mas 

falarei da tribuna.  

 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) -  Está bom, meu querido. Se V. Ex.ª quiser, 

também pode colocar alguma coisa antes da fala da 

Renova. Vai ajudar. Mas estamos sem data 

disponível para isso. Avaliaremos se podemos fazer 

uma reunião extraordinária se for o caso. 

Concedo a palavra ao Adriano Meireles, líder 

comunitário da Serra, em seguida ao Zé Maria. Favor 

se apresentar. 
 

 O SR. ADRIANO MEIRELES - Chamo-

me Adriano Meireles e moro em Serra, há trinta e 

cinco anos.  

Bom dia, Senhora Deputada Janete de Sá, 

presidente desta Comissão. Fico feliz em ver um 

abacaxi tão bonito e tão cheiroso, que daqui dá para 

perceber. Chamam a Serra de terra do abacaxi. Fico 

muito feliz por essa nova espécie que está chegando 

para nós. 

Bom dia a todas e a todos. Trago duas 

perguntas, professor Dirceu. Uma é uma dúvida que 

quero tirar e a outra é um esclarecimento. A primeira: 

há dois anos adquirimos uma pequena propriedade 

em Alto Rio Pantoja, Santa Maria de Jetibá. Quando 

chegamos lá, por ter envolvimento com igreja e uma 

pessoa um pouco religiosa, fiquei assustado com a 

quantidade de pessoas que sofrem com depressão 

que, em consequência disso, bebem. Muitos jovens 

morrem nas estradas. A quantidade de jovens que 

sofrem acidentes com moto lá é muito grande. O 

número de pessoas que tenta contra a própria vida lá 

é muito alto e o número de pessoas que tem êxito 

nessa tentativa também é um pouco alto. O que as 

pessoas falam, e gostaria de saber se há alguma 

pesquisa nesse rumo, se tem algo científico que 

explane isso, por o senhor trabalhar com a eliminação 

do agrotóxico, queria saber se há algo científico que 

comprove isso. Quem faz uso excessivo na aplicação 

de agrotóxico sofre ainda mais e está mais vulnerável 

a atos depressivos, ou é só conversa do povo da 

região? Essa é uma pergunta.  

A outra pergunta é a respeito das feiras 

agroecológicas, que estão tendo muito. Por quê? 

Chegamos com uma feira dessas de produtos 

orgânicos, em Serra, e foi muito bom. Só que ficou 

vazia. Não adianta eu cobrar uma fiscalização dos 

órgãos públicos. Por que ficou vazia? Porque eu, 

como dono de casa, e as donas de casa, às vezes, 

vamos lá e queremos uma fruta bonita, grande, e 

vemos uma fruta pequenina, uma verdura pequenina 

e não queremos. Quer dizer, tem algo a se pensar e a 

ser feito para educar o dono de casa e a dona de casa? 

Tem algo a ser feito com as pessoas para que elas 

entendam o que é o uso do agrotóxico nesses 

produtos, qual a diferença de um produto para o 

outro? O que tem sido feito e o que tem sido pensado 

nessa linha? Obrigado pela oportunidade. 
 

O SR. DIRCEU PRATISSOLI - Com 

relação a sua primeira pergunta, cientificamente, tem 

fundamento. Inclusive, a última recente, além dos 

distúrbios mentais, a conclusão de um trabalho da 

Universidade Federal do Ceará foi de que agrotóxico 

está mudando até o código genético, alterando alguns 

locus do código genético. Para você ter uma ideia de 

que a coisa não é tão fácil. Não se preocupe, porque 

não é só lá. Iúna, Ibatiba e Muniz Freire são os 

lugares com maior índice de suicídio, exatamente 

comprovado por uso de produtos em café. Existe uma 

dissertação feita por um ex-aluno nosso, que mora 

hoje em Muniz Freire, e ele atesta com os laudos e 

materiais que a região exatamente tem esse alto 

índice de câncer e de outros problemas por causa do 

uso excessivo de agrotóxico nessa região. 

Com relação a sua segunda pergunta, o maior 

problema que vejo é a própria população. Temos que 

focar hoje em fazer um trabalho de conscientização 

do consumidor sobre o que é um produto livre de 

agrotóxico. Ele é mais saboroso. Só que o problema 

nosso é que a mídia faz uma imagem errada. Se pego 

uma maçãzinha pequena, você olha para ela e fala o 

quê? Não como essa porcaria não. Se você vê aquela 

maçãzona bonita da Argentina, na hora que você 

morde é igual isopor. Aí, você vai e compra, não é? 

Aí, você vai ao supermercado, aquela batatinha está 

meio torta. Você olha para ela e: não quero não! 

Você quer comprá-la bonitona. Você bota para 

cozinhar, fica duas horas. Na hora em que você enfia 

o garfo nela, parece areia dentro. 
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 Então, o que temos que fazer hoje é mostrar a 

qualidade desses produtos, onde está a qualidade do 

alimento. Temos que desmistificar aquela beleza. Esse é 

o nosso problema. É educar a população mostrando que 

o alimento saudável pode estar no menorzinho, e não no 

mais bonito. 

 Quanto às feiras, temos que fiscalizar, porque 

têm muito cara que é, desculpem o palavreado, bandido. 

Ele se infiltra no meio para vender um produto dele e 

estraga tudo, porque o pessoal fica com medo, espanta o 

pessoal. É aquela velha história: por causa de um tomate 

podre, uma batata podre, você perde a caixa toda. Tem 

produtor pequeno que está lá trabalhando, tentando 

vender o seu produto, vem um e estraga tudo. Aí, fica a 

desconfiança do mercado no produto. Basicamente é 

isso aí. 

 

 O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Senhora 

Presidente, pela ordem! Em relação a essa questão de 

ser feio e ser bonito, isso é mito. Temos aqui o gerente 

da Agricultura Familiar, o Arcanjo. Eu tenho uma 

unidade pedagógica de produção de produtos orgânicos, 

trabalho lá há mais de quinze anos. E a uva que 

produzimos sem nunca termos usado veneno nem adubo 

químico é mais bonita ou tão bonita quanto a outra. A 

diferença é que ela é mais saborosa. Os citros que 

produzimos não têm diferença do outro em termos de 

tamanho e beleza e, no entanto, tem um que nem adubo 

orgânico coloco. Está lá e produz naturalmente. 

 Precisamos quebrar esses mitos que foram 

colocados de que o produto orgânico é mais feio, é 

menor, etc. Porque também tem muito produto em 

plantações de café, de banana ou de tomate que o 

produto é horrível. Mesmo usando veneno. Quando 

você passa a faca no tomate, aquele tomate parece que 

está anêmico, sai aquele caldo de dentro do tomate que 

nem sabor tem. 

 Na realidade, a Comissão tem feito um trabalho 

importante nessa linha, mas tenho percebido que os 

consumidores estão ficando mais conscientes. Acho que 

por muito tempo trabalhou-se o produtor, mas não se 

trabalhou o consumidor, porque quanto mais se trabalha 

o consumidor, mais o produtor terá oportunidade de 

produzir e vender seus produtos. O consumidor está 

ficando mais consciente. O consumidor ficando mais 

consciente, o produtor vai ter mais entusiasmo para 

produzir mais sem utilização de veneno e alguns 

produtos que possam enfraquecer a própria planta, 

baixar a resistência da planta. 

 Essa questão de ser produto feio é apenas mito, 

não existe isso. O produtor convencional ou orgânico, 

se trabalhar mal trabalhado, o produto não fica bom. 

Agora, qualquer um dos dois, se trabalhar bem, 

utilizando as tecnologias que são oferecidas, o produto 

vai sair bonito e com sabor. 
 

 A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - José Maria, por gentileza. 

 

 O SR. JOSÉ MARIA COLA DOS SANTOS 

- Bom dia, muito obrigado, Presidente Janete de Sá. 

Bom dia também ao Deputado Padre Honório. 

Minha conversa é dirigida ao nosso professor 

Dirceu Pratissoli, que é o diretor do Centro de Ciências 

Agrárias e de Engenharia da Universidade Federal do 

Espírito Santo, no Sul, e que também faz parte do nosso 

Conselho.  

Sou chefe de gabinete do nosso presidente 

Helder Paulo Carnielli, que é engenheiro agrônomo, 

também formado na universidade de Alegre.  

 Gostei muito da sua palestra quando você 

expandiu o mundo, o universo, a universidade, 

especialmente na sua condução, e deu demonstrações 

durante sua palestra de colocar coisas práticas, devido 

inclusive à sua experiência de levar a tecnologia 

desenvolvida na universidade, indo até o final no 

acompanhamento no Campus. Aquele exemplo que 

você deu de que não basta apenas dar uma muda ao 

produtor, tem que também saber se ele entende do solo 

que cuidará e como cuidará da retenção de água, o 

grande problema do Estado do Espírito Santo. 

Conversamos antes e você disse: Puxa vida chovendo 

em vitória, sai de Alegre sem água. Sabemos que a 

coisa mais difícil é manter água no solo. Independente 

disso, acompanho todas as reuniões desta Comissão de 

Agricultura da Assembleia Legislativa. Sei o trabalho 

que esta comissão tem feito no sentido de entender 

como as coisas estão acontecendo no estado, para 

direcioná-lo a fim de melhor atender à população. 

Quando vemos, por exemplo, o próprio 

Governo do Estado com a preocupação que teve com a 

falta de água, estudando meios para reservar água, 

porque não adianta água, como você citou em sua 

palestra de que todos só pensam no boi, mas acabam 

desmatando na encosta e a água não para, e vai embora, 

e depois fica tudo abandonado. 

 

O SR. DIRCEU PRATISSOLI - O solo 

também. 

 

O SR. JOSÉ MARIA COLA DOS 

SANTOS - A grande preocupação que vocês têm em 

gerar profissionais qualificados utilizando essa 

educação com foco na retenção daquele profissional 

no próprio interior do estado para poder crescer em 

desenvolvimento. Todo o seu planejamento tem visão 

de futuro, visão do amanhã. Tanto que você tem 

colocado que não só interessa fazer a reunião com o 

órgão público ou com o prefeito sem antes conversar 

também com o produtor separadamente para haver 

integração. 

  

 O SR. DIRCEU PRATISSOLI - Correto. 

 

O SR. JOSÉ MARIA COLA DOS 

SANTOS - Sei a dificuldade que vocês da 
universidade federal estão passando por escassez de 

verba, com escassez de receita... 

 

 O SR. DIRCEU PRATISSOLI - Corte de 

sessenta por cento. 
 

O SR. JOSÉ MARIA COLA DOS SANTOS 

- Então, com o corte de sessenta por cento, você que 

está acostumado a ganhar dez, ficar só com quatro para 

desenvolver trabalho dos dez é meio difícil. Mas 

independente disso tenho uma pergunta por que sempre 
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entendi - sou formado na Universidade Federal do 

Espírito Santo, como José Roberto falou, sou 

engenheiro civil, mas talvez o homem mais ligado, 

como engenheiro civil, a Agronomia. Sei que a 

universidade tem que sempre buscar resolver um 

problema, qual é? É a academia conversar cada vez 

mais com a sociedade. Por que não adianta, por 

exemplo, fazer a criação de um profissional se depois 

ele não tem onde trabalhar. Sei que o Estado do Espírito 

Santo buscou muito consolidar a educação como meta 

para crescermos. Haja vista que o sul do estado está 

desenvolvendo todo esse trabalho por meio do seu 

comando, um deles focado na fruticultura.  Um dos 

frutos que mais rende no estado é o café. E sei que você 

não pode e nem deve entrar em choque com a própria 

Universidade Federal do Espírito Santo, do norte, que 

cuida muito bem desse trabalho do Conilon. 

 

O SR. DIRCEU PRATISSOLI - Correto. 

 

O SR. JOSÉ MARIA COLA DOS SANTOS 

- No sul do estado também tem todo um crescimento 

dos Ifes. Aí vem a minha pergunta: Como essa relação 

Ifes, Ufes para que vocês em conjunto - já que trata de 

um trabalho hercúleo de resolver problemas 

disseminados - qual a atitude que vocês têm de 

integração? Agradeço desde já pela oportunidade.  

 

O SR. DIRCEU PRATISSOLI - Responderei 

de uma maneira brincando. Os Ifes e a Ufes são iguais a 

dois namorados, um do lado de lá da cerca e o outro do 

lado de cá. Eu gosto de você, mas você está do lado de 

lá e eu estou do lado de cá.  Pode ficar tranquilo que já 

cortamos a cerca. Estamos trabalhando em parceria, 

inclusive as unidades demonstrativas para o produtor 

ficará nos Ifes porque ali está um grande número de 

pessoas que vêm do interior, então, não colocaremos 

dentro do Centro de Ciências Agrárias, colocaremos 

dentro dos Ifes porque é onde o produtor vai mais, o 

filho dele procura mais. Já fechamos essa parceria. Com 

todos os Ifes teremos unidades demonstrativas para o 

produtor aprender.    

 
A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Concedo a palavra ao José Arcanjo Nunes. É a 

última inscrição.  

 
O SR. JOSÉ ARCANJO NUNES - Bom dia, 

Janete! Bom dia, Dirceu! Farei dois registros. Primeiro 

agradecer à universidade, ao Centro de Ciências 

Agrárias e Engenharias, pelo fato de toda minha 

formação acadêmica ter acontecido no município de 

Alegre e minha graduação, pós-graduação, mestrado e 

doutorado também. 

Dirceu, agradeço muito pela formação que 

recebi da universidade, que está sendo muito importante 

para minha vida. Posso dizer para todos vocês, não sei 

se mais alguém estudou lá, que o ensino é de alto nível. 

Não devemos nada para nenhuma universidade do país, 

de tão rica é a nossa formação em Alegre.  

Segundo te parabenizar. Vejo o esforço que 

você está fazendo para aproximar a universidade do 

Ifes, do Incaper, das organizações e principalmente dos 

agricultores. Isso está sendo muito importante, e já 

temos visto os espaços que estão sendo criados. Então, 

parabéns pelo esforço. Isso é mérito teu, e com a 

administração que está lá agora estou percebendo 

também a comunidade muito interessada em estreitar 

essas relações por que, com certeza, todo mundo ganha. 

Parabéns!   

 
O SR. DIRCEU PRATISSOLI - É parceria, 

né? Ninguém consegue fazer nada sozinho neste mundo 

tão amplo. Se não nos unirmos em prol de nosso 

produtor e do nosso estado, quem fará?  Esta é nossa 

ideia: todos os órgãos trabalhando em parceria, cada um 

tentando contribuir um pouquinho.  

 
A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Dirceu, deixei para falar no final, mas têm 

algumas questões que queria refletir.  

 Quero até confessar que essa minha 

experiência na Comissão de Agricultura me fez ver que 

também não precisamos ser intolerantes ao uso de 

defensivo agrícola, desde que monitorado dentro dos 

limites toleráveis, - igual a remédio, medicação. Pode-se 

usar nas produções de maior escala, porém com 

fiscalização rigorosa.  

Acontece que o nosso país, infelizmente, não é 

um país sério. Pelo que estamos vendo em nível 

nacional, onde um presidente da República é 

denunciado por corrupção e nada acontece, a troca na 

Procuradoria-Geral da República, e ainda existem 

dúvidas se é para realmente endurecer a investigação ou 

para fragilizá-la.  

O nosso problema é a fragilidade das 

instituições, é a falta de fiscalização. É isso que traz 

esse temor todo de haver o endurecimento numa 

questão que podemos trabalhar em conjunto, mas desde 

que dentro dos níveis de tolerância, desde que não traga 

comprometimento para a saúde da população, nem do 

agricultor que está no campo e precisa ter conhecimento 

para fazer aplicação se defendendo, procurando não ser 

acometido pelas complicações do uso excessivo.  

Não sou radical. Nesta comissão aprendi 

melhor isso. Mas o problema que temos, é, 

infelizmente, - nós, brasileiros, que amamos o nosso 

país - o nosso país não ser sério.  

Outro ponto que gostaria de colocar é com 

relação à beleza dos alimentos. De fato tem muito 

alimento hoje sendo produzido, e dou um testemunho 

do trabalho que a Seag realiza Arcanjo, na 

agroecologia, nas feiras agroecológicas que estamos 

abrindo com produtos produzidos por agricultores 

familiares.  

São os próprios produtores que vendem os 

seus produtos, que comercializam seus produtos nas 

feiras disponibilizadas em diversos shoppings centers 
como opção também para aquelas pessoas que querem 

fazer uso de um alimento livre de defensivo agrícola, 

livre do chamado agrotóxico, que podem, com esse 

monitoramento que a Seag faz, com essa fiscalização, 

ter a tranquilidade que ali no meio não haverá um 

produto que não seja fiscalizado e monitorado pela 

Seag, porque esse é o propósito da agroecologia, hoje 

trabalhada pela Secretaria de Agricultura. 
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 Quero louvar - você que está chegando - essa 

participação de vocês nesse processo, que começou com 

o Aureliano, que impulsionou e isso foi ampliando e 

que, hoje, damos vida com outros parceiros. Estão lá o 

Marcus Magalhães, o Arcanjo e o Luciano Fasolo. 

Quero ressaltar o nome desses agentes, desses 

servidores que têm ajudado muito e que podem 

disponibilizar produtos com mais qualidade, produzidos 

com orientação e assistência técnica de nossos técnicos 

da Secretaria de Agricultura.  

 Quero também ressaltar a necessidade e a 

importância dessa parceria da academia, da nossa 

universidade. Demorou, Dirceu, mas você tem essa 

visão e está buscando aproximar. Isso é bom, é louvável 

e temos que ressaltar como um ponto positivo dessa 

nova era do campus do Sul do estado de levar a 

academia, os professores e os estudantes junto ao 

pequeno produtor rural e à comunidade local, para que 

possa, diante de todas essas dificuldades e de toda a 

degradação que a região passou e que hoje é vítima 

dela, recuperar, porque nada é irrecuperável. 

 Estive em uma fazenda no Sul do país, no 

Paraná, altamente degradada, que foi recuperada nesse 

Projeto ABC, que está dando certo. É feito um trabalho 

consorciado do gado com a agricultura. Está trazendo 

riqueza, gerando emprego, muito mais do que a própria 

pecuária, porque tem a agricultura consorciada. Está 

gerando emprego e renda, está levando riqueza para 

aquela população. 

 Era uma área totalmente degradada, que foi 

recuperada. Sou testemunha porque vi, trouxe de lá essa 

experiência para discutirmos novas experiências que 

outros estados conquistaram. Podemos nos apropriar 

desse conhecimento para trazer para nosso estado e 

aplicar em terras capixabas, que estão muito 

degradadas. Tudo isso é possível com essa proximidade. 

Juceia, moradora de Alegre, tudo é possível, e essa 

proximidade tem que ser louvada como uma questão 

importantíssima e necessária para a região. 

 Quero agradecer, Dirceu, a você que não 

desiste da pesquisa e que tem procurado estudar muito 

essa questão para ajudar o nosso povo, por meio do seu 

conhecimento trazido pela universidade pública, na 

escolha que fez. Você dá esse retorno para a sociedade, 

para nossos produtores. Meu agradecimento. 

 E aproximar também a área do tratamento com 

os animais domésticos, porque temos notado que a área 

de veterinária de lá, principalmente no trato com os 

animais domésticos - não apenas com os animais 

silvestres, com o gado -, ainda carece muito. 

 Notei muita resistência em relação à castração e 

à abertura para a sociedade. Temos muitos casos de 

animais abandonados em Mimoso do Sul, Guaçuí, 

Alegre e Ibatiba, e a universidade pode ajudar. Sabemos 

que um dos caminhos, não é todo, é a castração. Que 

nos ajude mais fortemente.  

 Estive com a universidade aqui no episódio de 

Cachoeiro de Itapemirim e de Alegre. A universidade 
foi chamada por uma questão que envolvia a Ufes, o 

campus de Goiabeiras. Animais estavam com problema, 

abandonados no campus da Ufes, uma dificuldade de 

entrosamento da universidade, do campus de Alegre, da 

área de Veterinária, conosco. Houve certo 

distanciamento, como se também esse problema não 

fosse de todos nós. Não é só da universidade, mas de 

todos nós, da sociedade capixaba, tratar, lidar bem e 

respeitar os animais, de buscarmos um meio de trazer 

qualidade de vida para os animais abandonados para 

que não sejam vítimas de nós, humanos, do descaso e 

do abandono. Falamos isso porque a legislação é muito 

mais frouxa na questão do animal. Na questão do ser 

humano, na questão das crianças abandonadas, na 

questão dos problemas com os jovens e com os 

adolescentes, pelo menos têm legislação, mas para a 

questão animal são muito frouxas, por isso que precisa 

de toda essa atenção. 

 Queria pedir a você, como diretor responsável 

pelo centro, que nos ajudasse nessa questão, 

principalmente na área de Veterinária, porque vejo 

muita distância. Estive com eles aqui e não percebi essa 

proximidade que você até aqui externou. Pode ser que 

seja atual, mas isso foi este ano e notei uma dificuldade 

de entrosamento, certa resistência que não deveria 

acontecer, porque é o retorno à sociedade daquilo que o 

estudante recebe, não digo de graça, porque nada é de 

graça neste país e em nenhum lugar, nada é de graça, 

mas é fruto de uma contribuição da sociedade para que 

a universidade exista.  

Eu, que me formei na Ufes, você, Zé Roberto, o 

José Maria, o Arcanjo e tantos outros, nos formamos lá, 

então, que possamos dar essa contribuição de volta para 

a universidade desse estudo qualificado que ela nos 

prestou e que faz parte do nosso conhecimento. Ela, 

agora, precisa desse retorno. É essa parceria que quero 

continuar te chamando porque sei que você é um grande 

parceiro da sociedade. 

  

 O SR. DIRCEU PRATISSOLI - Fique à 

vontade. Muito obrigado. 

 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Gostaria de saber se tem mais alguma 

intervenção. 

Quero agradecer a presença do Dirceu. Se 

quiser, pode fazer as considerações finais. 

 

O SR. DIRCEU PRATISSOLI - Só queria 

agradecer a oportunidade de externar o nosso trabalho. 

Deixo o convite a todos que queiram visitar o nosso 

campus Sul capixaba e conhecer os nossos trabalhos, as 

portas estão abertas e os nossos profissionais estão lá 

para dar o melhor de nós. No que pudermos ajudar, com 

certeza, vocês terão o nosso apoio. Obrigado a todos e 

bom dia. 

 
A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) -  Nós que agradecemos.  

Agradeço a presença do Dirceu e de todos que 

estiveram conosco nesta manhã produtiva. 

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 11h47min. 
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