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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 

PODER LEGISLATIVO 
 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ENIVALDO DOS ANJOS 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 77/2019 

 
Acrescenta item ao Anexo Único 
do Decreto Legislativo nº 148, de 
12 de dezembro de 2018, 
concedendo Título de Cidadão 
Espírito-Santense a Sra. ELIS 
MIELE. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º O Anexo Único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, que consolida 
a legislação em vigor referente à concessão de 
Títulos de Cidadão Espírito-Santense no âmbito 
do Estado, passa a vigorar acrescido de item 
com a seguinte redação: 
 
“Concede Título de Cidadão Espírito-Santense 
Sra. Elis Miele.” 
 
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

 
Sala das Sessões, 04 de setembro de 

2019. 
 

ENIVALDO DOS ANJOS 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Alguém já disse que, se tivesse conhecido a 
beleza da mulher capixaba, os versos de Vinicius 
de Moraes em Garota de Ipanema seriam 
outros. A nossa mistura étnica produz um 

resultado estético que deslumbra aos nossos 
visitantes.  
 
Uma beleza sem apelos, mas natural, que se 
reflete por todo o território capixaba - ocupado 
por descendentes de africanos, índios, alemães, 
italianos, espanhóis, portugueses, sírio-
libaneses, japoneses, dentre outras 
nacionalidades, o que torna nosso povo único.  
 
Dessa mistura étnica saiu a mais bela mulher do 
Brasil em 2019. Natural de Ipatinga - MG, mas 
capixaba de coração, Elis Miele, de 20 anos 
venceu, na noite de 3 de agosto, em Bento 
Gonçalves (RS), o concurso Miss Brasil Mundo 
2019, superando a catarinense Fernanda Souza 
e a gaúcha Jéssica Lirio, segunda e terceira 
colocadas, respectivamente. 
 
Em dezembro, Elis Miele vai levar o nome do 
Brasil e do Espírito Santo para a disputa do Miss 
World, em Londres (Inglaterra), contra 42 outras 
candidatas.  
 
Esta é a segunda vitória capixaba no Miss Brasil 
Mundo: anteriormente, Anuska Prado foi a 
eleita, em 1996, e ficou em terceiro lugar no 
Miss World. 
 
A importância de ser reconhecer e homenagear 
Elis Miele é porque, como Miss, ela projetará o 
nome do Estado e contribuirá para divulgar as 
coisas do Espírito Santo. 
 
 

PODER EXECUTIVO 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM Nº 162/2019 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Assembleia Legislativa 
Deputado Erick Musso 
 
Transmito a V. Exª. e dignos Pares, amparado no 
artigo 66, § 2º da Constituição Estadual, as 
razões de VETO TOTAL ao Autógrafo de Lei nº 
70/2019, que “Institui a cobrança, a título de 
compensação financeira, pelo uso oneroso de 
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equipamentos de monitoração eletrônica por 
agressor, preso ou apenado no âmbito do 
Estado do Espírito Santo, e dá outras 
providências”, de autoria do Deputado 
Delegado Lorenzo Pazolini, aprovado nessa 
Casa, relacionado ao Projeto de Lei nº 
323/2019, para cumprimento das formalidades 
constitucionais de praxe. 
 
Em que pese o justo propósito que norteou a 
iniciativa parlamentar, a Secretária de Estado da 
Justiça e a Procuradoria Geral do Estado (PGE), 
ao apreciarem os aspectos técnicos e 
constitucionais, manifestaram-se pelo veto total 
ao presente Autógrafo de Lei, pelas razões e 
argumentos que seguem transcritos: 
 
“(...) O presente Autógrafo tem por objetivo 
instituir a cobrança, a título de compensação 
financeira, pelo uso oneroso de equipamentos 
de monitoração eletrônica por agressor, preso 
ou apenado no âmbito do Estado do Espírito 
Santo.  
 
De fato, a determinação contida no Autógrafo 
não versa sobre direito penitenciário, mas sim 
sobre direito penal e processo penal, por se 
relacionar com a restrição da liberdade com 
fundamento cautelar ou sancionador.  
 
E assim, em se tratando de questão afeta à 
direito penal e processual penal, a iniciativa 
para legislar sobre o assunto é privativa da 
União, como preconiza o inciso I do art. 22 da 
CF/88: 
 

Art. 22. Compete privativamente à União 
legislar sobre: 
I - direito civil, comercial, penal, processual, 
eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, 
espacial e do trabalho; [...] 
 

Inclusive, no exercício de sua competência 
privativa, a União editou a Lei Federal n. 
12.258/2010, que passou a prever a 
possibilidade de utilização de equipamento de 
vigilância indireta pelos detentos mediante 
inclusão de diversos artigos na Lei de Execução 
Penal.  
 
Para tanto, estabeleceu dois únicos deveres em 
relação ao equipamento eletrônico de 

monitoração, e suas respectivas penalidades, 
fixados no art. 146-C: 
 

Art. 146-C. O condenado será instruído acerca 
dos cuidados que deverá adotar com o 
equipamento eletrônico e dos seguintes 
deveres:  
I - receber visitas do servidor responsável pela 
monitoração eletrônica, responder aos seus 
contatos e cumprir suas orientações;  
II - abster-se de remover, de violar, de 
modificar, de danificar de qualquer forma o 
dispositivo de monitoração eletrônica ou de 
permitir que outrem o faça; 
Parágrafo único. A violação comprovada dos 
deveres previstos neste artigo poderá acarretar, 
a critério do juiz da execução, ouvidos o 
Ministério Público e a defesa:  
I - a regressão do regime;  
II - a revogação da autorização de saída 
temporária; [...] 
VI - a revogação da prisão domiciliar;  
VII - advertência, por escrito, para todos os 
casos em que o juiz da execução decida não 
aplicar alguma das medidas previstas nos incisos 
de I a VI deste parágrafo.  
 

Há também a previsão da utilização de 
monitoramento eletrônico como medida 
cautelar diversa da prisão, de natureza 
eminentemente processual penal, está prevista 
no Código de Processo Penal, especificamente 
no inciso IX do art. 319, incluído pela Lei Federal 
n. 12.403/2011.  
 

Logo, ao estabelecer que os detentos devem, 
também, custear o equipamento de 
monitoração eletrônica, a legislação estadual 
estaria violando a competência privativa da 
União para legislar sobre Direito Penal e 
Processual. 
 

(...) 
 

Registre-se que mesmo que se alegasse que se 
trata de matéria de direito penitenciário, em 
que a competência para legislar é concorrente 
da União e dos Estados (art. 24, I, CF), o vício 
formal de inconstitucionalidade ainda 
remanesce.  
 

Isto porque como se sabe, no âmbito da 
legislação concorrente, cabe à União a 
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estabelecer normas gerais, o que não exclui a 
competência suplementar dos Estados de 
editar normas específicas, na forma 
preconizada nos §§1º e 2º do art. 24 da CF/88 
. E assim, o Autógrafo em voga adentra em 
normas gerais já fixadas pela União, criando 
um novo dever ao detento para que possa se 
valer do direito à monitoração eletrônica.  
 
Ou seja, além dos dois (únicos) deveres 
estabelecidos pela legislação federal (Lei de 
Execução Penal), o detento deveria suportar 
mais um dever (geral) de custear o 
equipamento, sob pena de ter a monitoração 
eletrônica indeferida ou revogada. 
 
À guisa de exemplificação, assinale-se que 
recentemente o Governador de Mato Grosso 
do Sul vetou projeto de lei de teor 
semelhante, com base no mesmo 
entendimento de inconstitucionalidade por 
invasão da competência legislativa privativa 
da União. 
Da mesma forma, há ainda 
inconstitucionalidade no Autógrafo ao prever 
a isenção do pagamento para os beneficiários 
da assistência judiciária gratuita, também por 
invasão da competência privativa da União 
para legislar sobre direito processual (art. 22, 
I, da CF/88) e por criar nova hipótese 
gratuidade não prevista na legislação federal 
(art. 98 do CPC). 
 
Outrossim, o Autógrafo de lei em espeque 
padece, também, de vício de iniciativa. Ao 
instituir a cobrança pela monitoração 
eletrônica, o referido projeto cria diversas 
obrigações para órgãos estaduais, em especial 
para a SEJUS, de fiscalizar o pagamento 
mensal pelo uso dos equipamentos, 
comunicar ao Juízo da Execução em caso do 
não pagamento, inscrever débitos na dívida 
ativa, dentre outros.  
 
Logo, sob o prisma jurídico-constitucional, a 
matéria encontra-se inserta na esfera de 
competência legislativa privativa do 
Governador do Estado, eis que dispõe, ainda 
que indiretamente, sobre a organização 

administrativa do Poder Executivo e 
atribuições dos seus órgãos, nos termos do 
art. 61, §1º, inciso II, c/c inciso VI do art. 84, 
ambos da CF/88, e do art. 63, parágrafo único, 
inciso II da Constituição Estadual: 
 
Constituição Federal 
Art. 61. [...] 
§1º São de iniciativa privativa do Presidente 
da República as leis que: [...] 
II - disponham sobre: [...] 
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos 
da administração pública, observado o 
disposto no art. 84, VI; [...] 
 
Art. 84. Compete privativamente ao 
Presidente da República: [...] 
VI - dispor, mediante decreto, sobre: [...]    
a) organização e funcionamento da 
administração federal, quando não implicar 
aumento de despesa nem criação ou extinção 
de órgãos públicos; [...]    
 
Constituição Estadual 
Art. 63 [...] 
Parágrafo único. São de iniciativa privativa do 
Governador do Estado as leis que disponham 
sobre: [...] 
III - organização administrativa e pessoal da 
administração do Poder Executivo; [...] 
 
Registre-se, por derradeiro, que tramita no 
Senado o Projeto de Lei n. 310/2016, que 
altera a Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução 
Penal), para prever que as despesas com 
monitoramento eletrônico sejam arcadas pelo 
condenado, onde há parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania firmando que 
a matéria está compreendida no campo da 
competência concorrente da União para 
legislar sobre direito penitenciário.  
 
Neste contexto, o Autógrafo de Lei n. 70/2019 
padece de vício de inconstitucionalidade (...)”. 
 
Como se verifica, o presente Autógrafo incorre 
em vício de inconstitucionalidade por ofensa 
ao disposto no artigo 61, §1º, II, e e artigo 84, 
VI, a da Constituição Federal, e artigo 63, 
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parágrafo único, III, da Constituição Estadual, 
razão pela qual se impõe o veto jurídico total 
ao Autógrafo de Lei nº 70/2019, referente ao 
Projeto de Lei nº 323/2019. 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM Nº 163/2019 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Assembleia Legislativa 
Deputado Erick Musso 
 

Encaminho à apreciação da Assembleia 
Legislativa o incluso Projeto de Lei 
Complementar que “Altera a Lei Complementar 
nº 192, de 23 de novembro de 2000”.  
 

A proposta, ora submetida, reflete o 
compromisso do Governo do Estado do Espírito 
Santo em apoiar o desenvolvimento de uma 
política de concessões para atividades turísticas 
em imóveis pertencentes ao Estado, 
contribuindo, assim, para ampliação da oferta 
de produtos turísticos, para a geração de novos 
postos de trabalho e com a projeção dos 
destinos turísticos do Espírito Santo. 
 
Ressalta-se que o Projeto atualiza a legislação 
que instituiu o Fundo de Fomento do Turismo - 
FUNTUR, ampliando a possibilidade de fontes de 
receita, para contemplar aquelas advindas da 
concessão, locação, exploração comercial, 
publicitária e da gestão de espaços do turismo, 
em virtude de contratos firmados pela SETUR. 
Por consequência, também possibilitará a 
utilização desses recursos na realização de 
despesas de investimento e de custeio, 
decorrentes da gestão de espaços de turismo, 
que estejam sob a responsabilidade da SETUR. 
 
Diante das considerações acima expostas, 
Senhor Presidente e Senhores Deputados, 
solicito o empenho de Vossas Excelências no 
sentido de aprovar o presente Projeto de Lei 
Complementar. 
 

Vitória, 26 de agosto de 2019. 
 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 
Governador do Estado 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 041 

 
Altera a Lei Complementar nº 
192, de 22 de novembro de 2000. 

 
Art. 1º O art. 10 da Lei Complementar nº 192, 
de 22 de novembro de 2000, que cria a 
Secretaria de Estado do Turismo e 
Representação Institucional - SETUR, extingue a 
Secretaria de Estado Extraordinária do Turismo - 
SETUR e a Secretaria de Estado de 
Representação Institucional - SERIN e dá outras 
providências, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:  
 
“Art. 10. (...) 
Parágrafo único. Os recursos do Fundo de 
Fomento do Turismo - FUNTUR poderão ser 
utilizados da seguinte forma:  
I - despesas de investimento em infraestrutura 
turística; 
II - despesas de investimento relativas às 
instalações físicas da SETUR; 
III - despesas de investimento e de custeio 
decorrentes da gestão de espaços de turismo, 
que estejam sob a responsabilidade da SETUR; 
IV - capacitação técnica de recursos humanos na 
área de turismo.” (NR) 
 
Art. 2º O art. 11 da Lei Complementar nº 192, 
de 2000, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:  
 
“Art. 11. (...) 
I - dotações orçamentárias do Estado, da União 
e dos Municípios; 
II - recursos decorrentes de convênios, 
contratos, consórcios, operações de créditos, 
firmados com entidades públicas ou privadas, 
municipais ou estaduais, nacionais ou 
internacionais; 
III - recursos advindos de auxílios, doações, 
legados, subvenções, contribuições e quaisquer 
outros repasses, efetivados por pessoas físicas 
ou jurídicas; 
IV - alienações patrimoniais e rendimentos de 
capital; 
V - juros bancários de seus depósitos ou 
aplicações financeiras;  
VI - receitas advindas de concessão, locação, 
exploração comercial, publicitária e da gestão 
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dos espaços do turismo, em virtude de 
contratos firmados pela SETUR; 
VII - outras receitas eventuais que lhe venham a 
ser especificamente destinadas.” (NR) 
 

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na 
data de sua publicação. 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM Nº 168/2019 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Assembleia Legislativa 
Deputado Erick Musso 
 

Encaminho à apreciação da Assembleia 
Legislativa o incluso Projeto de Lei que “Dispõe 
sobre a instituição do Fundo Estadual do 
Trabalho do Estado do Espírito Santo e dá outras 
providências”. 

O presente Projeto de Lei visa instituir o 
Fundo Estadual do Trabalho, instrumento de 
natureza contábil, com o desígnio de destinar 
recursos para a execução das ações e serviços, 
bem como atendimento e apoio técnico e 
financeiro à Politica Estadual de Trabalho, 
Emprego e Renda, em regime de financiamento 
compartilhado, no âmbito do Sistema Nacional 
de Emprego - SINE no nosso Estado, 
objetivando adequar a legislação estadual à Lei 
Federal no 13.667, de 17 de maio de 2018. Tal 
adequação permitirá ao Governo, por meio da 
SETADES, a consecução de recursos do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador - FAT para as ações 
de trabalho e renda no âmbito do SINE.  

A medida busca tornar mais fácil e ágil o 
recebimento de recursos do Governo Federal 
em substituição aos repasses voluntários por 
meio de convênios, promovendo com isto maior 
otimização das equipes, que poderão dedicar 
mais tempo, sem prejuízo da gestão financeira 
adequada, às ações voltadas à avaliação, 
monitoramento e melhorias do sistema público 
de emprego e renda. 

Diante das considerações acima 
expostas, Senhor Presidente e Senhores 
Deputados, solicito o empenho de Vossas 
Excelências no sentido de aprovar o presente 
Projeto de Lei. 

Vitória, 03 de setembro de 2019. 
 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 
Governador do Estado 

 
 

PROJETO DE LEI Nº 723/2019 
 

Dispõe sobre a instituição do 
Fundo Estadual do Trabalho do 
Estado do Espírito Santo e dá 
outras providências. 

 
CAPÍTULO I 

 

DO FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - FET/ES 

 

Art. 1º Fica instituído o Fundo Estadual do 
Trabalho do Estado do Espírito Santo - FET/ES, 
para atendimento ao disposto no art. 12 da Lei 
Federal nº 13.667, de 17 de maio de 2018, 
instrumento de natureza contábil, com a 
finalidade de destinar recursos para execução 
das ações e serviços, bem como atendimento e 
apoio técnico e financeiro à Política Estadual de 
Trabalho, Emprego e Renda, em regime de 
financiamento compartilhado, no âmbito do 
Sistema Nacional de Emprego - SINE no Estado 
do Espírito Santo, nos termos da referida Lei e 
legislação complementar vigente. 
§ 1º Sem prejuízo de sua natureza contábil, o 
FET/ES também será instrumento de gestão 
orçamentária e financeira em que devem ser 
alocadas as receitas e executadas as despesas 
afetas à Política Estadual de Trabalho, Emprego 
e Renda. 
§ 2º O FET/ES será vinculado ao órgão 
responsável pela execução da Política Estadual 
de Trabalho, Emprego e Renda e deverá 
assegurar o financiamento e as transferências 
automáticas de recursos no âmbito do Sistema, 
sendo orientado, e controlado pelo Conselho 
Estadual do Trabalho, Emprego e Renda - CETER, 
com o apoio técnico e administrativo do órgão 
responsável pela execução da Política Estadual 
de Trabalho, Emprego e Renda. 
 

CAPÍTULO II 
 

DOS RECURSOS DO FET/ES 
 

Art. 2º Constituem recursos do FET/ES: 
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I - dotação específica consignada anualmente 
no orçamento estadual destinada ao FET/ES; 
II - os recursos provenientes do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador - FAT, conforme art. 
11 da Lei Federal nº 13.667, de 2018; 
III - os créditos suplementares, especiais e 
extraordinários que lhe forem destinados; 
IV - os saldos de aplicações financeiras dos 
recursos alocados no FET/ES; 
V - o saldo financeiro apurado ao final de cada 
exercício; 
VI - repasses provenientes de convênios 
firmados com órgãos federais e entidades 
financiadoras nacionais e estrangeiras; 
VII - repasses financeiros provenientes de 
convênios e afins, firmados com órgãos e 
entidades públicas ou privadas, nacionais ou 
estrangeiras, bem como as transferências 
automáticas fundo-a-fundo do FAT, nos 
termos da Lei Federal nº 13.667, de 2018; 
VIII - receitas provenientes da alienação de 
bens móveis e imóveis do Estado do Espírito 
Santo, patrimoniados ao órgão estadual 
responsável pela Política Estadual do 
Trabalho, Emprego e Renda; 
IX - doações, auxílios contribuições e legados 
que lhe venham a ser destinados; 
X - produto da arrecadação de multas 
provenientes de sentenças judiciais, juros de 
mora e amortizações conforme destinação 
própria; 
XI - recursos retidos em instituições 
financeiras sem destinação própria ou 
repasse; e 
XII - outros recursos que lhe forem destinados. 
§ 1º Os recursos financeiros destinados ao 
FET/ES serão depositados, obrigatoriamente, 
em conta especial de titularidade do Fundo, 
mantida em agência de estabelecimento 
bancário oficial, e movimentados pelo órgão 
responsável pela Política Estadual do 
Trabalho, Emprego e Renda, com a devida 
fiscalização do CETER. 
§ 2º Os recursos de responsabilidade do 
Estado destinados ao FET/ES serão a ele 
repassados automaticamente, à medida que 
forem sendo constituídas as receitas, e serão 
depositados obrigatoriamente em conta 

especial a ser mantida em agências de 
estabelecimento bancário oficial. 
§ 3º O saldo financeiro do FET/ES, apurado 
através do balanço anual geral, será 
transferido automaticamente à conta deste 
fundo para utilização no exercício seguinte. 
§ 4º O orçamento do FET/ES integrará o 
orçamento do órgão ao qual se vincula. 
 

CAPÍTULO III 
 

DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FET/ES 
 

Art. 3º Os recursos do FET/ES serão aplicados 
atendendo à finalidade a que se destinam, 
em: 
I - financiamento do Sistema Nacional de 
Emprego - SINE, organização, implementação, 
manutenção, modernização e gestão da rede 
de atendimento do SINE no Estado do Espírito 
Santo; 
II - financiamento total ou parcial de 
programas, projetos, ações e atividades 
previstas no Plano Estadual de Ações e 
Serviços, pactuando no âmbito do SINE; 
III - fomento ao trabalho, emprego e renda, 
por meio das ações previstas nos arts. 8º e 9º 
da Lei Federal nº 13.667, de 2018, sem 
prejuízo de outras que lhes sejam atribuídas 
pelo CODETAF: 
a) habilitar o trabalhador à percepção de 
seguro-desemprego; 
b) intermediar o aproveitamento da mão de 
obra; 
c) cadastrar os trabalhadores desempregados 
em sistema informatizado acessível ao 
conjunto das unidades do SINE; 
d) prestar apoio à certificação profissional; 
e) promover a orientação e a qualificação 
profissional; 
f) prestar assistência a trabalhadores 
resgatados de situação análoga à de escravo; 
e 
g) fomentar o empreendedorismo, o crédito 
para a geração de trabalho, emprego e renda, 
o microcrédito produtivo orientado e o 
assessoramento técnico ao trabalho 
autônomo, autogestionário ou associado. 
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IV - pagamento das despesas com o 
funcionamento do CETER, envolvendo custeio, 
manutenção e pagamento das despesas 
conexas aos objetivos do FET/ES, exceto as de 
pessoal; 
V - pagamento pela prestação de serviços às 
entidades conveniadas, públicas ou privadas, 
para a execução de programas e projetos 
específicos nas áreas do trabalho; 
VI - pagamento de subsídio à pessoa física 
beneficiária de programa ou projeto da 
Política Pública de Trabalho, Emprego e 
Renda; 
VII - aquisição de material permanente e de 
consumo e de outros insumos e serviços 
necessários ao desenvolvimento dos 
programas e projetos; 
VIII - reforma, ampliação, aquisição, ou 
locação de imóveis para prestação de serviços 
de atendimento ao trabalhador; 
IX - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos 
instrumentos de gestão, planejamento, 
administração e controle das ações e serviços 
no âmbito da Política Estadual de Trabalho, 
Emprego e Renda; 
X - custeio, manutenção e pagamento das 
despesas conexas aos objetivos do FET/ES, no 
desenvolvimento de ações, serviços, 
programas afetos ao SINE; e 
XI - financiamento de ações, programas e 
projetos previstos nos Planos Municipais de 
Ações e Serviços da área trabalho. 
Parágrafo único. A aplicação dos recursos do 
FET/ES depende de prévia aprovação do 
CETER respeitada a sua destinação à 
consecução das finalidades estabelecidas no 
art. 3º desta Lei. 
Art. 4º O Estado, através do FET/ES, poderá 
efetuar repasses financeiros aos Fundos 
Municipais de Trabalho, mediante 
transferências automáticas fundo a fundo, 
bem como a outras instituições por meio de 
convênios ou instrumentos similares, 
atendendo a critérios e condições aprovados 
pelo CETER. 
§ 1º É condição para o recebimento dos 
repasses referidos neste artigo a efetiva 
instituição e funcionamento nos municípios 
de: 

I - Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e 
Renda de composição tripartite e paritária 
entre governo, trabalhadores e 
empregadores; 
II - Fundo Municipal do Trabalho, sob 
orientação e controle dos respectivos 
Conselhos Municipais de Trabalho Emprego e 
Renda; e 
III - Plano de Ações e Serviços do SINE. 
§ 2º Constitui ainda, condição para a 
transferência de recursos aos Fundos 
Municipais do Trabalho a comprovação 
orçamentária da existência de recursos 
próprios destinados à área do trabalho e 
alocados aos respectivos fundos, adicionados 
aos recebidos de transferência de outras 
esferas que aderirem ao SINE. 
 

CAPÍTULO IV 
 

DA ADMINISTRAÇÃO DO FET/ES 
 

Art. 5º O FET/ES será administrado pelo órgão 
responsável pela execução da Política Estadual 
de Trabalho, Emprego e Renda, sob a 
fiscalização do CETER, cabendo ao seu 
Secretário de Estado a ordenação de 
despesas, com competência para: 
I - efetuar os pagamentos e transferências dos 
recursos, através da emissão de empenhos, 
guias de recolhimento, ordens de pagamento; 
II - submeter à apreciação do Conselho 
Estadual do Trabalho, suas contas e relatórios 
de gestão que comprovem a execução das 
ações; e 
III - estimular a efetivação das receitas a que 
se refere o art. 2º desta Lei. 
Parágrafo único. É permitida, por motivo de 
ausência ou impedimento, a delegação das 
atribuições previstas nos incisos integrantes 
deste artigo. 
Art. 6º O órgão estadual responsável pela 
execução das ações e serviços da Política de 
Trabalho, Emprego e Renda prestará contas 
trimestralmente e anualmente ao CETER, sem 
prejuízo da demonstração da execução das 
ações ao Conselho Deliberativo do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador - CODEFAT. 
§ 1º Sem prejuízo do acompanhamento, 
controle e fiscalização a serem exercidos pelo 
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Conselho, cabe ao órgão responsável pela 
administração do FET/ES acompanhar a 
conformidade da aplicação dos recursos 
transferidos automaticamente à esfera 
municipal, podendo requisitar informações 
referentes à aplicação dos recursos 
transferidos, para fins de análise e 
acompanhamento de sua utilização. 
 

§ 2º A contabilidade do fundo deve ser 
realizada com identificação individualizada 
dos recursos na escrituração das contas 
públicas. 
§ 3º A forma de comprovação da devida 
execução dos recursos transferidos pela 
sistemática fundo a fundo poderá utilizar 
sistemas informatizados, sendo que seu 
formato e metodologia deverão ser 
estabelecidos em regulamento. 
§ 4 º Às esferas de governo que recebem os 
recursos transferidos cabe à responsabilidade 
pela correta utilização dos recursos de seu 
Fundo do Trabalho, bem como pelo controle e 
pelo acompanhamento dos programas, dos 
projetos, dos benefícios, das ações e dos 
serviços vinculados ao Sistema, 
independentemente de ações do órgão 
repassador dos recursos e pela declaração 
anual ao ente responsável pela transferência 
automática, conforme estabelecido no 
parágrafo anterior. 
 

CAPÍTULO V 
 

DO CONSELHO ESTADUAL DO TRABALHO, 
EMPREGO E RENDA - CETER 

 
Art. 7 º Fica instituído o Conselho Estadual do 
Trabalho - CET, Lei 9.837, de 25 de maio de 
2012, que passa agora a ser Conselho Estadual 
do Trabalho, Emprego e Renda - CETER, 
vinculado ao órgão responsável pela execução 
da Política Estadual de Trabalho, Emprego e 
Renda, composto por representantes de 
trabalhadores, empregadores e Governo, na 
forma estabelecida pelo Poder Executivo 
Estadual, observada a regulamentação do 
CODEFAT. 
Art. 8 º Compete ao CETER gerir o FET/ES e 
exercer as seguintes atribuições: 

I - deliberar e definir acerca da Política 
Estadual de Trabalho, Emprego e Renda, em 
consonância com a Política Nacional de 
Trabalho, Emprego e Renda; 
II - apreciar e aprovar o plano de ações e 
serviços do SINE, bem como a proposta 
orçamentária da Política Pública de Trabalho, 
Emprego e Renda, a ser encaminhada pelo 
órgão da Administração Pública Estadual 
responsável pela coordenação da Política 
Estadual de Trabalho, Emprego e Renda; 
III - acompanhar, controlar e fiscalizar a 
execução da Política Estadual de Trabalho, 
Emprego e Renda, conforme normas e 
regulamentos estabelecidos pelo FAT e pelo 
Ministério do Trabalho, Coordenador Nacional 
do SINE; 
IV - orientar e controlar o respectivo Fundo do 
Trabalho, Emprego e Renda; 
V - aprovar seu Regimento Interno, 
observando-se os critérios da Resolução 
CODEFAT que trata do funcionamento dos 
Conselhos; 
VI - exercer a fiscalização dos recursos 
financeiros destinados ao SINE depositados 
em conta especial de titularidade do Fundo do 
Trabalho, Emprego e Renda; e 
VII - apreciar e aprovar relatório de gestão 
anual que comprove a execução das ações 
relativa à utilização dos recursos federais 
descentralizados para os fundos do trabalho 
das esferas de governo que aderirem ao SINE. 
Art. 9º Fica autorizada a abertura de um 
primeiro crédito adicional especial no ano da 
criação do fundo, até que haja seu regular 
planejamento, com créditos orçamentários 
prévios, podendo-se efetuar a abertura de 
créditos adicionais suplementares e/ou 
especiais, na forma da legislação, para a 
realização de suas despesas. 
Art. 10. O Poder Executivo regulamentará esta 
Lei no prazo de até 90 (noventa) dias a contar 
de sua publicação. 
Art. 11. O CETER, criado pela Lei 9.837, de 
2012, permanecerá exercendo suas funções 
até que os dispositivos desta Lei sejam 
regulamentados pelo Poder Executivo. 
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
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PLC Nº 044/2019 
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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.402 

 
Admite na Ordem do Mérito “Domingos 

Martins” a ELIS MIELE. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
combinado com os artigos 2º da Resolução 
1.390, de 10.10.1984 e 4º da Resolução nº 
1.391, de 17.10.1984, promulga a seguinte 
Resolução: 
 
Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” no Grau de “Cavaleiro”, a Elis Miele, 
concedendo-lhe as insígnias e o Diploma do 
respectivo Grau. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 

de setembro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.403 

 
Concede Comenda do Mérito Legislativo 

“Zacimba Gaba” a MARIA NEUZA DE SOUZA. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
combinado com a Resolução nº 4.377, de 
01.06.2016, promulga a seguinte Resolução: 

Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Legislativo “Zacimba Gaba” a Maria Neuza de 
Souza. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 06 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 2000 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
 

TORNAR INSUBSISTENTE o Ato nº 1945, 
publicado em 29/08/2019, que exonerou 
CLEANE ALAIDE DE OLIVEIRA MONTEIRO 
MANSK, do cargo em comissão de Assessor 
Júnior da Secretaria, código AJS, da Secretaria 
da Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 09 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 2001 
 

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, ELIZABETH CALLEGARI 
DELGADO, do cargo em comissão de Assessor 
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Sênior da Secretaria, código ASS, da Secretaria 
da Assembleia Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 09 

de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 2002 
 

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, EDMAR FRANCISCO DE SOUZA, 
do cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, do gabinete do Deputado Dr. Emílio 
Mameri, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 192904/2019. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 09 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 2003 
 

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, WAGNER BOURGUIGNON 
ALMEIDA, do cargo em comissão de Assistente 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código ASGRP, do gabinete do Deputado 
Enivaldo dos Anjos, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 
192912/2019. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 09 

de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

ATO Nº 2004 
 

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, EDMAR FRANCISCO DE SOUZA, para 
exercer o cargo em comissão de Técnico Júnior 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código TJGRP, no gabinete do Deputado Dr. 
Emílio Mameri, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 
192904/2019. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 09 

de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2005 

 
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, ÍCARO ROGIN BONOMO, para exercer 
o cargo em comissão de Assistente de Gabinete 
de Representação Parlamentar, código ASGRP, 
no gabinete do Deputado Enivaldo dos Anjos, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 192913/2019. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 09 

de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 2006 
 

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 
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de 1994, WAGNER BOURGUIGNON ALMEIDA, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor 
Sênior da Secretaria, código ASS, da Secretaria 
da Assembleia Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 09 

de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2007 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, 
resolve: 
 
Art. 1º Fica concedida a Gratificação por 
Representação Parlamentar, na forma da Lei 
nº 11.027, de 07/08/2019, e regulamentada 
pela Resolução nº 6.360, de 17/07/2019, ao 
servidor SALIM BARROS DA SILVA, matrícula 
nº 209961, ocupante do cargo em comissão 
de Adjunto de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ADGRP, indicado pelo 
Deputado Torino Marques, conforme 
processo administrativo nº 192911/2019. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 09 

de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2008 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, 
resolve: 
 

CONCEDER gratificação de 
periculosidade de 40% (quarenta por cento) 
do vencimento do cargo, na forma do art. 89, 
da Resolução nº·2.890/2010, ao servidor 
MARLON CARLINI RANGEL, matrícula nº 
208406, ocupante do cargo em comissão de 
Assessor Sênior da Secretaria. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 09 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

 
ATO Nº 2009 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, 
resolve: 
 

CONCEDER 05% (cinco por cento), a 
partir de 28/08/2019, de acordo com art. 106 
da Lei Complementar nº 46/94, de ADICIONAL 
DE TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus SANDRO 
ROSA, matrícula nº 208429, Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar - 
ASGRP. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 09 

de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 2010 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, 
resolve: 
 

CONCEDER 02% (dois por cento) a 
partir de 26/03/2019 (Data da protocolização 
da averbação), na forma do artigo 108 da Lei 
Complementar nº 46/94, o ADICIONAL DE 
ASSIDUIDADE a que faz jus ANDRÉ LUIS 
NUNES SILVEIRA, matrícula nº 209876, 
Assessor Júnior da Secretaria - AJS, referente 
ao 1º decênio de 01/02/1999 a 28/01/2009. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 09 

de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 
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ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

RESCISÃO DE TERMO DE COMPROMISSO DE 
ESTÁGIO DE COMPLEMENTAÇÃO 

EDUCACIONAL 
 

Fica rescindido, a partir de 09/09/2019, de 
acordo com a cláusula oitava, do Termo de 
Compromisso de Estágio de Complementação 
Educacional, firmado entre a Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo e o 
estagiário da Universidade Federal do Espírito 
Santo - UFES, ROGER NASSER JUNIOR. 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
09 de setembro de 2019. 

 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor Geral da Secretaria 

 
 

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

 
PORTARIA Nº 212 

 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, com base nas informações da 
CGRH, resolvem, 
 
 TRANSFERIR as férias regulamentares 
dos servidores abaixo relacionados: 
 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade 
de dias 

205010 
GEDSON 
BRANDAO 
PAULINO 

2019 
18/11/2019 

a 
17/12/2019 

01/07/2020 
a 

30/07/2020 

30 (trinta) 
dias 

207870 

PATRÍCIA 
IZABEL 
RODRIGUES 
COSTA DA 
SILVA FREIRE 

2019 

06/01/2020 
a 

20/01/2020 
e 

20/07/2020 
a 

03/08/2020 

14/10/2019 
a 

12/11/2019 

30 (trinta) 
dias 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
09 de setembro de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 

PORTARIA Nº 213 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, com base nas informações da 
CGRH, resolvem, 
 
 TRANSFERIR as férias regulamentares 
dos servidores abaixo relacionados: 
 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade 
de dias 

209500 
ANTONIO 
GUTEMBER
G BARROS 

2019 
06/01/2020 

a 
20/01/2020 

04/05/2020 
a 

18/05/2020 

15 (quinze) 
dias 

restantes 

202560 

ELIANE 
RIBEIRO 
NUNES 
MACHADO 

2019 
10/09/2019 

a 
24/09/2019 

04/11/2019 
a 

18/11/2019 

15 (quinze) 
dias 

restantes 

203312 

JOSÉ 
ARIMATHEA 
CAMPOS 
GOMES 

2018 
03/09/2019 

a 
02/10/2019 

02/07/2020 
a 

31/07/2020 

30 (trinta) 
dias 

203898 
KISSILA 
MELL ALVES 
BRANDAO 

2019 
30/09/2019 

a 
19/10/2019 

09/09/2019 
a 

23/09/2019 

15 (quinze) 
dias 

restantes 

208202 
LEONARDO 
MARTINS 
ZEKEL 

2019 
16/09/2019 

a 
30/09/2019 

13/01/2020 
a 

27/01/2020 

15 (quinze) 
dias 

restantes 

205052 
LORRAINE 
ROSA DE 
OLIVEIRA 

2019 
09/12/2019 

a 
23/12/2019 

27/07/2020 
a 

10/08/2020 

15 (quinze) 
dias 

207922 
MYRIAN 
COSTA 
SCHULER 

2019 

02/01/2019 
a 

16/01/2019 
e 

28/02/2020 
a 

13/03/2020 

13/04/2020 
a 

27/04/2020 
e 

01/07/2020 
a 

15/07/2020 

30 (trinta) 
dias 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
05 de setembro de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 214 

 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, com base nas informações da 
CGRH, resolvem, 
 

 TRANSFERIR as férias regulamentares 
dos servidores abaixo relacionados: 
 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade 
de dias 

203185 

EVANIA 
MARIA 
RODRIGUES 
ROCHA 

2018 
18/09/2019 a 
02/10/2019 

11/10/2019 
a 

25/10/2019 

15 (quinze) 
dias 

restantes 
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201506 

MARIA DA 
PENHA 
RODRIGUES 
TOFOLI 

2019 
02/09/2019 a 
16/09/2019 

01/07/2020 
a 

15/07/2020 

15 (quinze) 
dias 

restantes 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
04 de setembro de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 215 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, 

 

RESOLVEM, considerar licenciados os 
servidores deste Poder Legislativo, abaixo 
relacionados, na forma dos artigos citados pela 
Lei Complementar nº 46, de 31/01/94, com base 
nas informações da Coordenação do Grupo de 
Recursos Humanos (CGRH): 
 

MATRÍCULA SERVIDOR ART. DIA 
PERÍODO DA LICENÇA 

INÍCIO FIM 

20955701 
Adriana 
Soares 
Ribeiro 

129 02 26/08/2019 27/08/2019 

20070901 
Adriane 
Sperancini 
Martins 

142 05 26/08/2019 30/08/2019 

20070901 
Adriane 
Sperancini 
Martins 

142 01 20/08/2019 20/08/2019 

20537004 
Antonio 
Olimpio 
Magalhaes 

129 10 28/08/2019 06/09/2019 

20074402 

Arcelisa 
Eugenia 
Batista 
Breder 

131 04 23/08/2019 26/08/2019 

20060901 
Arlete de 
Souza Lima 

142 02 15/07/2019 16/07/2019 

20982901 
Carlos 
Leonardo 
Campos 

129 01 27/08/2019 27/08/2019 

03540903 

Claudia 
Marcal 
Rodrigues 
Cruz 

129 03 07/08/2019 09/08/2019 

20110501 
Edina Rangel 
Lourenco 

129 03 21/08/2019 23/08/2019 

20187301 
Eliana Santos 
de Souza 

129 15 21/08/2019 04/09/2019 

20912201 
Ernande 
Araujo 
Alencastre 

129 01 28/08/2019 28/08/2019 

20973701 
Fabiano dos 
Santos 

129 01 26/08/2019 26/08/2019 

20389403 
Ilza Xavier 
Pereira 

129 03 28/08/2019 30/08/2019 

20823901 
Jessica 
Neitzel 

129 02 26/06/2019 27/06/2019 

20505205 
Lorraine 
Rosa de 
Oliveira 

129 04 27/08/2019 30/08/2019 

20904801 
Mara Regina 
da Silva 
Trancoso 

129 02 28/08/2019 29/08/2019 

20916703 
Marcos dos 
Santos 

142 01 26/08/2019 26/08/2019 

20987401 
Neuzane de 
Souza 

129 02 26/08/2019 27/08/2019 

20073401 
Patricia Lima 
Pimentel 
Cristo 

129 01 09/08/2019 09/08/2019 

20936001 

Pedro 
Henrique 
Ramos 
Santos 

129 01 26/08/2019 26/08/2019 

20936001 

Pedro 
Henrique 
Ramos 
Santos 

129 02 28/08/2019 29/08/2019 

20928901 
Renata de 
Souza Pontes 

142 02 22/08/2019 23/08/2019 

20928901 
Renata de 
Souza Pontes 

142 01 26/08/2019 26/08/2019 

 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
09 de setembro de 2019. 

 
ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 

Diretor-Geral da Secretaria 
JOEL RANGEL 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 
 

ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 
 

• TERÇA-FEIRA - 10.09.19 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 
01h45 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Saúde 

02h55 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Comissão de Proteção ao Meio Ambiente e aos Animais 

04h05 REUNIÃO ORDINÁRIA DA Coleta e Tratamento de Esgoto na Grande Vitória 
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FRENTE PARLAMENTAR 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV O Dia de Campo na TV vai apresentar a BRS Anahí, cultivar de gergelim 
da Embrapa com o hábito de crescimento não ramificado, que facilita 
a mecanização da colheita, permite o adensamento das plantas e 
garante uma maior produtividade. A BRS Anahí é indicada para cultivo 
nas regiões Centro-Oeste e Nordeste e para os estados do Amapá, 
Roraima e Tocantins. A cultivar vem despertando a atenção de 
produtores de Canarana, MT, maior produtor nacional de gergelim. E 
também hoje na agência Embrapa de noticias você confere  as ultimas 
novidades da pesquisa agropecuária feita pela Embrapa e parceiros 

08h00 STJ NOTÍCIAS Veja no STJ Notícias dessa semana: STJ decide que fiador não pode ter 
parte do salário penhorado para quitar dívida de aluguel. Os direitos 
das pessoas que vivem em união estável e o contrato de namoro, 
documento que garante a preservação dos bens do casal. E ainda: 
passe livre para pessoas com deficiência não é extensível ao 
transporte aéreo 

08h45 PANORAMA Telejornal com as notícias do Legislativo Capixaba 

09h00 REUNIÃO ORDINÁRIA (V) Comissão de Saúde 

10h00 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA (V) Comissão de Saúde 

11h00 REUNIÃO ORDINÁRIA (V) Comissão de Cooperativismo 

12h00 A GRANDE REPORTAGEM Esta edição da Grande Reportagem apresenta o panorama do 
movimento LGBT no Brasil e no Espírito Santo 

12h30 MP COM VOCÊ O promotor de Justiça Daniel de Andrade Novaes, da Promotoria de 
Justiça de Vargem Alta, fala sobre os cuidados que o cidadão deve ter 
para não adquirir terrenos oriundos de loteamentos irregulares ou 
clandestinos 

13h00 DEDO DE PROSA A morte é tema do livro "O abismo do inexplicável em Memórias 
Póstumas de Brás Cubas”. A obra, do pesquisador e professor Thiago 
Ribeiro, é resultado da dissertação de Mestrado em Letras, na 
Universidade Federal do Espírito Santo 

13h30 REUNIÃO ORDINÁRIA (V) Comissão de Justiça 

14h30 PANORAMA Telejornal com as notícias do Legislativo Capixaba. 

15h00  SESSÃO ORDINÁRIA (V) Trabalhos do Legislativo Estadual 

18h00 COM A PALAVRA O deputado Marcelo Santos, PDT é o convidado do Programa "Com a 
Palavra". No quinto mandato consecutivo de deputado estadual, ele 
destaca-se nos debates em prol das melhorias na infraestrutura do 
Espírito Santo, em especial a retomada do transporte aquaviário. O 
parlamentar também é autor da lei que cria o cadastro único de 
condenados por pedofilia. Além de presidir a Comissão de 
Infraestrutura da Assembleia, ele atua como membro titular de várias 
outros colegiados, além de comissões parlamentares de inquérito e 
frentes parlamentares 

18h30 DEDO DE PROSA A morte é tema do livro "O abismo do inexplicável em Memórias 
Póstumas de Brás Cubas”. A obra, do pesquisador e professor Thiago 
Ribeiro, é resultado da dissertação de Mestrado em Letras, na 
Universidade Federal do Espírito Santo 

19h00 REUNIÃO DA FRENTE 
PARLAMENTAR 

Defesa e Apoio à Diversificação Agrícola no Espirito Santo 

21h30 CIÊNCIA E LETRAS Estudos Africanos 

22h00 PANORAMA Telejornal com as notícias do Legislativo Capixaba 

22h15 A GRANDE REPORTAGEM Esta edição da Grande Reportagem apresenta o panorama do 
movimento LGBT no Brasil e no Espírito Santo 

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 

 
SEXTA REUNIÃO DA FRENTE 

PARLAMENTAR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE 
COLETA DE TRATAMENTO DE ESGOTO, 
REALIZADA EM 29 DE AGOSTO DE 2019. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Nos termos do Regimento Interno 
desta Casa, declaro abertos os trabalhos da 
sexta reunião da Frente Parlamentar de 
Fiscalização de Obras de Coleta e Tratamento de 
Esgoto na Grande Vitória, criada pelo Ato n.º 
484, de 13 de fevereiro de 2019, que tem como 
objetivo debater, no âmbito da Assembleia 
Legislativa, a fiscalização do lançamento 
irregular de esgoto in natura na Grande Vitória, 
bem como apurar possíveis responsabilidades. 
 Tem como presidente a minha figura, 
deputado Fabrício Gandini, e, como secretário 
executivo, o deputado Xambinho. 
 Na primeira reunião, que foi realizada 
em 20/03/2019, debatemos ações e programas 
a serem implementados na Grande Vitória nos 
próximos cinco anos, com a explanação do 
senhor diretor-presidente da Companhia 
Espírito-Santense de Saneamento, senhor Carlos 
Aurélio Linhalis. 
Na segunda reunião, fizemos no dia 26/06, 
debatemos a situação atual e os desafios do 
saneamento no município de Cariacica, onde 
tivemos a explanação do secretário de 
Desenvolvimento e Meio Ambiente do 
Município de Cariacica, senhor Cláudio Denícole. 
Na terceira reunião, que foi realizada em 10/07, 
debatemos a situação no município de Vitória, 
com a explanação do secretário de Meio 
Ambiente, senhor Luiz Emanuel Zouain da 
Rocha, e do subsecretário de Planejamento e 
Gestão Estratégica, senhor Alberto Frederico 
Salume Costa. 
Na quarta reunião, que tivemos no dia 15/08, 
discutimos os desafios no município da Serra. A 
explanação foi da secretária municipal de Meio 
Ambiente da Prefeitura, senhora Áurea da Silva 
Galvão Almeida, e do secretário especial de 
Agricultura e Agroturismo, Aquicultura e Pesca 
do Município de Serra, senhor Samuel Dias. 

Na quinta reunião, nós realizamos no dia 22/08 
e debatemos a situação do saneamento no 
município de Fundão, com a explanação do 
subsecretário de Meio Ambiente da Secretaria 
Obras e Desenvolvimento Sustentável do 
município, senhor Renato Curto Armini. Na 
reunião de hoje, debateremos o tema Situação 
Atual e os Desafios do Saneamento Básico no 
Município de Guarapari, com a explanação da 
secretária Municipal de Meio Ambiente da 
Prefeitura, senhora Thereza Christina Hassen e 
do diretor de Engenharia e Meio Ambiente da 
Cesan, senhor Thiago José Gonçalves Furtado. 
Só para repassar algumas informações, vou dar 
agora, no início, e também ao fim do nosso 
encontro. No dia 05/09 vamos debater os 
desafios do município de Vila Velha; 12/09, no 
município de Viana; e 19/09, a gente vai ter uma 
palestra aqui e discussão também com algumas 
lideranças de ONGs, Os Impactos do 
Lançamento Irregular do Esgoto na Vida 
Marinha, com a explanação do senhor Luiz 
Felipe Mayorga, médico veterinário e presidente 
do Instituto de Pesquisa de Reabilitação de 
Animais Marinhos, Ipram, que fica sediado ali no 
Iema. Tem um belo serviço ali prestado.  
Vamos iniciar. Vou convidar a Thereza Christina 
para sentar aqui conosco e também convidar o 
diretor presidente da Cesan, Carlos Aurélio 
Linhalis, para compor conosco aqui a Mesa.  

 
(Toma assento à Mesa os referidos 
convidados) 

 
Vou registrar algumas presenças enquanto a 
gente já se prepara para a apresentação: senhor 
Elber dos Reis Tesch, subsecretário de Estado de 
Articulação Regional e Desenvolvimento 
Sustentável da Seama. Está conosco de novo. 
Agradeço. Prometo que vamos fazer de 
Linhares, porque ele me cobra sempre. Já vou 
falar no início.  
Thiago José Gonçalves Furtado, diretor de 
Engenharia e Meio Ambiente da Cesan, que vai 
fazer a fala em relação ao trabalho no local.  
Senhor Eder Framil, gerente de Controle, 
Licenciamento, Saneamento, Infraestrutura e 
Mineração do Iema. Também está conosco 
novamente. Agradeço.  
Eduardo Loyola Dias, analista de 
Desenvolvimento Ambiental e de Recursos 
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Hídricos da Agerh; Romilson Maria da Cunha, 
coordenador de Saneamento Ambiental de Vila 
Velha, Secretaria de Meio Ambiente. Agradeço a 
presença. Dárcio Bracarense, subsecretário de 
Controle Ambiental de Vitória, na Semmam; 
Dayane de Moraes, subsecretária de Meio 
Ambiente da Prefeitura de Viana; Jaqueline 
Dalmásio, gerente de Fiscalização Ambiental 
também de Viana;  
Ygor Barbosa, secretário de Obras Públicas de 
Guarapari. Está aqui conosco também. E se 
puder fazer também a sua contribuição em um 
momento oportuno. 
Ricardo César Ribeiro, coordenador-geral da 
Secretaria de Obras Públicas de Guarapari; Otília 
Piumbini; Ailton Baiano Barros, presidente do 
Lyons Club de Guarapari; Samuel Dias, 
secretário de Agricultura, Agroturismo e Pesca e 
coordenador do GT Municipal de Saneamento 
do Município da Serra.  
Quero agradecer a todos vocês, inclusive que 
fazem parte de outros municípios e que estão 
aqui presente conosco.  
Também agradecer ao deputado Xambinho, que 
se faz presente sempre conosco e dá as suas 
importantes contribuições.  

Vamos passar já, até para a gente ganhar 
tempo, diretamente... Só vou abrir, 
inicialmente, se o presidente quiser fazer 
alguma fala anteriormente ou já passo a... Tá 
bom!  
Vou passar para a Thereza Christina, 
secretária Municipal de Meio Ambiente da 
Prefeitura Municipal de Guarapari, para fazer 
a sua apresentação.  

 
A SR.ª THEREZA CHRISTINA HASSEN 

SANTOS DE BARROS - Boa tarde a todos! Queria 
cumprimentar o presidente da Frente 
Parlamentar de Saneamento Básico da 
Assembleia, o deputado Fabrício Gandini, o 
nosso deputado Xambinho. Queria também 
cumprimentar o presidente da Cesan, o Carlos 
Aurélio Linhalis, nosso Cael; o nosso diretor da 
Cesan, o Thiago Furtado; o secretário de Obras 
de Guarapari, o Ygor Credi-Dio. Queria acolher a 
presidente de associação de moradores de 
Meaípe e acompanhado do nosso vereador José 
Preto e a moradora que vieram lá de Meaípe 
para participar dessa reunião da frente 
parlamentar.  

 Eu queria também acolher os 
representantes do Lions Clube de Guarapari, 
queria acolher os nossos servidores da 
Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura de 
Guarapari, está aqui o nosso fiscal ambiental, 
André, nosso servidor Yuri. Queria 
cumprimentar o Luiz Emanuel, secretário de 
Meio Ambiente de Vitória; o Ricardo, que é 
responsável, também da Secretaria de Obras de 
Guarapari.  
 Enfim, acolher a todos vocês nesta tarde, 
todas as lideranças que estão aqui, todas as 
representações e queria dizer o seguinte: é com 
muita alegria... Primeiro parabenizar você, 
Gandini, porque a gente, alguns anos atrás, 
quando a gente falava qualquer coisa de meio 
ambiente, as pessoas falavam assim: você está 
doida. Ninguém queria nem saber, e conversar 
sobre as questões ambientais. E depois a gente 
vê que cada um real investido em saneamento 
básico, gera uma economia de quatro reais em 
saúde pública.  
 O mundo hoje está voltado para essas 
questões ambientais. E quando o nosso 
prefeito, Edson Magalhães, desafiou em janeiro 
de 2017, a gente assumiu a Secretaria de Meio 

Ambiente e depois em outubro ele uniu as 
duas secretarias Meio Ambiente e Agricultura 
e nos deu esse desafio. E a gente tinha na 
época um TAC para cumprir do Ministério 
Público. E aqui também quero deixar 
registrado que o doutor Otávio, que é o nosso 
promotor de Justiça, ele muito vem 
contribuindo com as questões de saneamento 
básico.  
E na época eu tinha um TAC em cima da minha 
mesa para eu cumprir. E aí, naquela loucura de 
um verão, de 2017, onde Guarapari estava 
aproximadamente com um milhão de pessoas, 
todo mundo me ligando para saber da 
balneabilidade. Esse nome veio para cima de 
mim assim, e a imprensa do Rio de Janeiro, São 
Paulo, tudo querendo saber: como estava a 
balneabilidade das praias de Guarapari. 
E aí prontamente eu me prontifiquei para fazer 
análise de balneabilidade. E, para minha 
surpresa, isso aqui foi feita a coleta, tinham oito 
pontos impróprios para banho. Isso aqui foi o 
maior termômetro para a gente poder começar 
todo o histórico que a gente construiu. E eu 
fiquei apavorada. Eu falei: meu Deus, a praia do 
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Morro toda imprópria para banho. Tudo. Sinal 
de que tem muito esgoto nas praias. 
E aí parti, não conhecia o Thiago, ele era o nosso 
gestor da Cesan lá. Prontamente busquei o 
Thiago e falei: olha, temos que cumprir um TAC 
aqui do Ministério Público e nós temos que dar 
jeito nisso. O que está acontecendo com 
Guarapari? E aí, deputado, ele me passou um 
dado: Guarapari tem 69,7% de cobertura de 
rede coletora da Cesan na área urbana. Mas, aí 
para me pasmar, somente cinquenta por cento 
disso é utilizado. 
Eu falei: e o resto do esgoto da população de 
Guarapari? Ele falou assim: não é jogado na 
rede coletora da Cesan, é jogado na rede pluvial 
que vai para os corpos hídricos. Vai para a praia, 
vai para o mangue, para o manguezal. E aí eu 
fiquei doida, falei: agora nós vamos ter que agir. 
Aí eu disse para ele: e de quem é a culpa? Ele 
falou assim: o Município não fiscaliza.  
A Cesan tinha lá setenta por cento de cobertura, 
69,7% de cobertura. E aí foi que a gente traçou 
um planejamento. Nós fomos para as ruas. Está 
aqui o nosso fiscal ambiental que eu quero te 
exaltar, André, pela sua competência, porque de 
2017, 2018 e até no dia de hoje toda terça e 
quinta-feira nós o nosso fiscal ambiental está 
nas ruas, acompanhado por um técnico da 
Cesan, porque isso aí eu exigi.  
Eu preciso que eles me apontem, porque eu não 
tenho bola de cristal. Onde estão os imóveis que 
estão jogando esgoto na rede pluvial? 
Aqui eu quero agradecer imensamente porque a 
imprensa de Guarapari foi campeã conosco. 
Guarapari tem cento e vinte e três mil 
habitantes. Eu lembro muito bem, janeiro de 
2017, a primeira notificação feita pelo nosso 
fiscal ambiental, a TV Guarapari, as rádios... Eu 
peguei aquela notificação e coloquei assim: 
Vocês estão vendo essa notificação aqui? É 
desse imóvel aqui. Se daqui a vinte dias ele não 
se ligar à rede coletora da Cesan, ele vai receber 
uma multa. Aquilo ali foi igual jogar água num 
fogo. E eu não sabia que essa repercussão ia ser 
tão grande. Falei: Olha, vocês, munícipes de 
Guarapari, que estão me escutando agora...  
Porque, na verdade, nós só temos quatro fiscais 
ambientais na nossa Secretaria de Meio 
Ambiente. Era humanamente impossível, não 
tínhamos perna para fiscalizar o município de 
Guarapari, se não fosse com a ajuda da 

imprensa e das rádios, da TV Guarapari. Eu 
agradeço muito o papel da imprensa. Por quê? 
Aquele munícipe que estava lá no Coroado, lá 
no Kubitschek, lá em Meaípe, eu disse para eles: 
Vocês que estão me ouvindo agora, exerçam a 
sua cidadania. Venham ajudar a fiscalizar o 
esgoto. Se vocês passarem e virem um bueiro 
saindo água escura, fedida, pode me ligar. E abri 
meu telefone, sabe Gandini, eu usei isso. Meu 
marido fala que eu sou doida. Ele está aqui, é do 
Lions, é uma pessoa a quem eu agradeço aqui, 
de público, porque, muitas vezes, eu pedalando 
com ele de bicicleta, eu fazia ele parar no bueiro 
e falava assim: Tem esgoto aqui. Está saindo 
esgoto aqui, nós temos que mandar fiscalizar. E 
foi assim que a gente conseguiu.  
Quando foi em outubro, eu recebi uma visita, na 
época, de um diretor da Cesan, de um servidor 
da Cesan, que foi lá para saber o que a gente 
estava conseguindo fazer. Por quê? Naquela 
época, deputado, ele disse para mim assim: 
Vocês fizeram em dez meses o que não se fez em 
dez anos em Guarapari. - Como é que é? Porque 
as pessoas que ouviram a gente pela televisão, 
pelas rádios, que não tinha o esgoto deles ligado 
à rede coletora, antes de a fiscalização chegar 
lá, eles já iam à Cesan para ligar o esgoto. - Eu 
vim aqui ligar meu esgoto na rede coletora.  
Então, isso fez com que Guarapari... E aí, olha o 
nosso termômetro! Nós não tínhamos essa 
frequência da balneabilidade. Nós passamos, e 
até nos dias de hoje, essa aqui é de abril - estou 
com essa de abril -, mas todo mês a gente tem 
um laboratório credenciado para fazer análise 
de balneabilidade em Guarapari, e todo mês a 
gente tem esse resultado. E hoje, depois do 
sexto mês, nós passamos a ter todos os nossos 
pontos, que a Agerh sinalizou, na época, para a 
gente fazer a análise de balneabilidade. Nós 
sinalizamos.  
E aí eu perguntei uma vez para o nosso hoje 
diretor da Cesan: Por que nós não podemos 
avançar onde não temos cobertura de rede 
coletora? Como era o caso de Meaípe, que está 
aqui presente, da Grande Meaípe e da Região 
Norte de Guarapari. Aí ele me disse o seguinte, 
logo no início: Porque o município não tem o 
Plano Municipal de Saneamento Básico. E aí foi 
uma tribulação.  
E aqui eu quero agradecer a uma engenheira da 
Cesan, doutora Terezinha. Aquela mulher, o que 
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eu a perturbei para a gente construir. E hoje 
quero agradecer também, que não está aqui e 
não pode vir comigo, ao nosso secretário 
adjunto - ele é engenheiro ambiental - Breno 
Simões. A nossa equipe se debruçou para a 
gente conseguir o Plano Municipal de 
Saneamento Básico. E, quando foi no final de 
dezembro, a gente protocolou o plano, e a Caixa 
Econômica prontamente já autorizou o Governo 
do Estado a começar - depois o nosso diretor da 
Cesan pode falar melhor disso - a construir a ETE 
que ia fazer o tratamento da Grande Meaípe. E 
lá no Plano Municipal de Saneamento Básico, 
nós temos metas a curto, médio e longo prazo. 
Só que nós já temos sinalização de que nós não 
vamos precisar esperar o longo prazo para ter 
uma cobertura eficaz no município de 
Guarapari. 
Então, a gente fica vendo que a gente tem que 
contar mesmo com o exercício da cidadania. 
Está aqui o Lions Clube, que eu falo que o 

município que tem na sua administração a 
eficácia de associações de moradores, da 
sociedade civil organizada, está aqui a 
Marlene que é uma guerreira. Eu falo, 
Marlene, que você, hoje, briga, você está lá 
junto com o vereador Zé Preto, que está aqui. 
Obrigada, vereador, que você está aqui nos 
prestigiando.  
Estou vendo o pessoal do Iema aqui. O Iema 
foi muito bom conosco, nos orientou em 
muitas questões e precisamos... Aquilo que 
falei na última reunião: Ainda não somos 
quem deveríamos ser. Mas, graças a Deus, 
não somos mais quem éramos.  
E desde o plano constituído... Agora o prefeito 
até deu uma notícia que o nosso governador 
já sinalizou que ele vai estar empenhado em 
estar fazendo a questão da parte Norte de 
Guarapari. Então a gente, assim, é incansável 
nesta questão do saneamento básico.  
E vou falar agora em números. O resultado que 
essas ações tiveram, as ações fiscalizatórias, 
aproximadamente quatro mil ligações, neste 
período, de pessoas que jogavam o esgoto delas 
na rede pluvial, que ia para a praia, que se 
ligaram à rede coletora, e esse esgoto está 
sendo tratado. E isso gera, não sei como é que 
eles fazem esses cálculos, mas gera, mais ou 
menos, aproximadamente, quase dois milhões 

de litros de esgoto que iam para a praia todo 
dia, todo dia, todo dia, e não vão mais! Está indo 
para a rede coletora para ser tratado.  
Temos problemas ainda? Muitos. Mas muitos! 
Sabe? E é por isso que eu te parabenizo e te 
louvo. Por quê? Porque eu falo que a maior 
definição de política, para mim, política é a arte 
na promoção do bem comum. E hoje você está 
fazendo isso. Você está promovendo o bem 
comum.  
Olha como que isso está sendo bom! Eu estive 
hoje com o representante de Fundão. Ele falou 
assim: Enquanto Guarapari comemora essa 
quantidade de economias ligadas à rede 
coletora, nós estamos aquém disso.  
Então, hoje, eu só tenho a dizer que essa 
questão da concessionária, hoje, que presta 
esse serviço em Guarapari, e vai ser 
apresentado também pelo relatório deles o que 
tem hoje de cobertura, já tivemos um aumento, 
que eu acompanho isso todo dia, deputado. 
Meu marido fala que eu sonho com saneamento 
básico. Mas a gente já teve uma ampliação de 
quase quatro por cento de cobertura, de 2017 a 
2019. E, agora, com a Grande Meaípe 
recebendo essa rede coletora da Cesan, eu 
penso que vão faltar questões pontuadas.  
Está aqui, eu quero agradecer ao nosso 
secretário de Obras, que eu falo que, por muitas 
vezes, quando eu conheci o Thiago, eu falei 
assim: Olha, como é que você brinca de roda? 
Alguém brinca de roda de mão com mão? Atirei 
o pau... Ninguém! A gente brinca de roda dando 
as mãos. Se a gente não se juntar para trabalhar 
isso, nós não vamos chegar a lugar nenhum. 
Então, vamos brincar de roda dando as 
mãozinhas. E o Igor está aqui, ele é engenheiro 
civil, secretário de Obras hoje.  
Esses dias, para você ver como que a gente é 
presente nessas questões, hoje eu estou 
sentindo falta aqui do Márcio. Porque é o 
Márcio que está lá na Cesan hoje. O Thiago veio 
para assumir essa direção, mas o Márcio, eu ligo 
para ele, ele fala assim, Você vai me por doido. 
Mas não é, não. Eu falo assim: Márcio, nós 
temos que resolver o problema lá daquelas 
quatro ruas da Praia do Morro, do final lá.  
Então, a gente cobra, sabe? E eu acho que a 
gente tem que cobrar porque os munícipes nos 
cobram e a gente está ali para exercer e para 
fazer gestão. Penso eu que a gente, o que eu 
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falei, ainda não somos quem deveríamos ser, 
mas, graças a Deus, não somos mais quem 
éramos.  
Bom, eu quero encerrar a minha primeira fala 
aqui porque eles vão apresentar a situação da 
cobertura, de como é a nossa situação em 
Guarapari. 
Estou à sua disposição, deputado.  
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Obrigado. 
Antes de passar a palavra ao Thiago, vou passar 
ao presidente, o Cael, para fazer uma 
abordagem inicial. 
 

O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS - Boa 
tarde a todos! Primeiro, quero agradecer ao 
deputado Fabrício Gandini, pela oportunidade e 
pelo convite. A Cesan sempre tem estado 
presente nesses debates, nessa discussão. 
Nós consideramos de extrema importância e 
aproveitamos o momento para parabenizar a 
frente parlamentar, que está sendo conduzida 
pelo deputado Fabrício Gandini, a importância 
desse processo e o quanto isso está 
contribuindo para o debate do avanço do 
saneamento na busca da universalização, 
principalmente da coleta e do tratamento de 
esgoto.  
Quando nós olhamos para a visão de 
universalização, o Plano Nacional de 
Saneamento Básico, o PLANSAB, pressupõe que 
nós tenhamos.... Deputado Fabrício e deputado 
Xambinho, que eu cumprimento também, e 
secretária Thereza, ele pressupõe que, até 2033, 
o país todo esteja com universalização 
estabelecida, ou seja, coleta e tratamento de 
esgoto.  
A Cesan, dentro do nosso planejamento 
estratégico que nós temos, já com uma visão de 
investimentos, nós temos um plano de 
investimento para os próximos quatro anos de 
investirmos em torno de dois bilhões e duzentos 
milhões de reais, para que nós possamos 
avançar significativamente aqui no Espírito 
Santo. E a expectativa nossa aqui no Espírito 
Santo é que a gente consiga a universalização e, 
quando eu falo isso, eu estou tratando dos 
cinquenta e dois municípios da base da Cesan. 
Dos setenta e oito, nós temos vinte e cinco 
SAAEs, um que é gestão privada e cinquenta e 
dois vinculados à Cesan.  

O nosso planejamento é, 2029-2030, nesse 
intervalo, para nós conseguirmos a 
universalização nesses cinquenta e dois 
municípios. Estamos também, deputado, 
trabalhando para agregar mais alguns novos 
municípios à base da Cesan. Estamos em debate 
lá no município de São Mateus. É público isso. 
Todos estão sabendo. Estamos em debate no 
município de Aracruz, para incorporarmos o 
litoral de Aracruz. É um grande desafio. São 
áreas que precisam de grandes investimentos, 
mas nós estamos nos estruturando para isso. 
Quando eu falo do investimento de dois bilhões 
e cem, dois bilhões e duzentos, nos próximos 
quatro anos, a expectativa não é na ótica só de 
planejamento. São recursos que já estão 
garantidos na base da Cesan. São recursos 
contratados com o Banco Mundial, com a Caixa 
Econômica Federal, Banco do Nordeste e 
BNDES, ou seja, são recursos que já 
desenvolvemos projetos, nós já orçamos, nós já 
demos entrada nas instituições financeiras e já 
temos a garantia de captação desses recursos 
com contratos assinados. Estamos cumprindo as 
prerrogativas desses contratos para ter 
andamento e autorização para licitar e darmos 
andamento a essas obras. São muitas obras. 
Executar não é fácil. Executar obra pública é 
muito complexo e a gente sabe disso, mas nós 

não estamos medindo esforços para isso. 
Nós entendemos e percebemos isso muito 
rápido, no início deste ano, que a Cesan 
estava bastante distante, secretária, das 
comunidades e bastante distante dos 
principais atores desse processo. Na verdade, 
quem são os principais atores? O Legislativo e 
o Executivo municipal. A concessão é do 
município, para que a Cesan preste esse 
serviço. Então, a distância desses atores 
causava realmente diversos problemas na 
efetividade dos nossos trabalhos e como 
consequência do ganho para a população de 
uma forma geral.  
A senhora bem citou aqui como a aproximação 
trouxe ganhos - e a gente vai ver os números 
aqui hoje - para a cidade de Guarapari. Mas, de 
uma forma geral, existia certo distanciamento, 
principalmente o corpo técnico da Cesan e o 
corpo técnico dos municípios e das prefeituras.  
Nós começamos com o município de Vitória, 
depois passamos para Vila Velha, depois para 
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Cariacica e depois Serra. Nós estamos fazendo 
mensalmente, já há seis meses, começamos há 
seis meses; fomos incorporando os municípios. 
O próximo a ser incorporado agora é Guarapari, 
nessa metodologia. Nós vamos fazer uma visita 
formal ao prefeito, vamos apresentar esse 
trabalho, essa proposta de trabalho.  
O que nós fazemos? Nós sentamos: o corpo 
técnico da Cesan com o corpo técnico da 
prefeitura, em reunião mensal, com pauta 
preestabelecida, para que a gente leve o técnico 
que vai cuidar da ação - tanto a prefeitura 
quanto a Cesan -, para que a gente possa ganhar 
efetividade, evite retrabalho. Por exemplo, 
pavimenta uma rua, e aí, no mês seguinte, a 
Cesan entra abrindo aquela pavimentação para 
colocar uma rede de água ou uma rede de 
esgoto. Isso era... Era, não, é comum. É comum! 
A gente vai evoluir esse processo, evitar que isso 
aconteça à medida que a gente vai conversando 
e aproximando os corpos técnicos para fazer um 
planejamento da ação, em conjunto, dentro do 
município. 
Então, nós estamos avançando bem. Já 
conseguimos... Em alguns casos, é complexo. 
Por exemplo, às vezes, o município vai fazer 
pavimentação de algumas ruas, e é repasse de 
recurso, por exemplo, de emenda 
parlamentar, e têm prazos a serem 
cumpridos. E aí não dá tempo mais de a gente 
fazer a rede. Então, tem situações que ainda 
vão ocorrer, mas nós precisamos começar a 
alinhar esse cronograma de obras entre a 

Cesan e o município.  
Já estamos avançando e vamos tentar fazer 
isso nos cinquenta e dois municípios da Cesan. 
Vamos começar pela região metropolitana, 
que representa praticamente a metade do 
volume, ou um pouco mais até da metade do 
volume. Então, a gente vai ter até ganho de 
escala começando por aqui. Mas vamos 
começar nos municípios do interior, e 
Guarapari está na sequência agora. 
Essa aproximação tem permitido que, ao estar 
próximo do Legislativo municipal e do Executivo 
municipal, a gente comece a definir claramente 
o que são ações que precisam ser executadas 
pela Cesan, em parceria com a prefeitura, e 
quais são as ações emergenciais, as ações de 
curto, médio e longo prazo, dentro do 
município.  

E essas ações, a gente não precisa inventar 
nada, elas já estão preestabelecidas no Plano 
Municipal de Saneamento básico. Se nós não 
nos debruçarmos sobre o plano, que precisa ser 
revisado a cada quatro anos pelo Executivo 
municipal, em conjunto com as cidades, com 
segmentos organizados e com o Legislativo, 
revisar a cada quatro anos para que a gente vá 
atualizando as necessidades da cidade... A 
cidade é um organismo vivo, ela vai crescendo, 
e a gente precisa ir revisando esse plano 
permanentemente. No máximo, a cada quatro 
anos; pode ser até em um prazo menor, se 
assim o município entender. 
Quando nós fazemos esse detalhamento, nós 
começamos a perceber o quanto a gente estava 
distanciado de um plano de investimento e de 
planejamento de ações da Cesan com o que a 
cidade havia planejado e pensado para ela em 
saneamento. Essa é a grande questão! Essa 

aproximação vai, deputado, com toda certeza, 
garantir que a gente ganhe mais efetividade, 
que a gente evite retrabalho, que a gente 
evite execução de obra que não esteja dentro 
do critério estabelecido pela própria cidade, 
do que é prioridade para ela, e a gente evita, 
sabe o quê? A gente ganha velocidade, porque 
a gente evita aqueles pedidos: Vamos resolver 
esse probleminha aqui! Resolver aquele 
probleminha ali!  
A gente fica apagando incêndio o tempo inteiro 
e não pensa estrategicamente o saneamento 
dentro do município. Se a gente ficar apagando 
incêndio, nós não vamos alcançar a 
universalização! Nós não vamos! Nós 
precisamos pensar estrategicamente o 
saneamento do município. Ele já está 
estabelecido, esse cronograma, dentro do 
plano. A gente precisa sentar, os atores, os 
principais atores, que é a companhia de 
saneamento, seja ela municipal, estadual ou 
privada; sentar e discutir como essas ações vão 
ser desenvolvidas, como vão ser executadas e 
qual o planejamento, até para que, quando for 
fazer a revisão do plano, a cada quatro anos, 
isso possa ser repactuado, reestabelecido; e o 
saneamento vá em uma visão de alcançar a 
universalização dentro dos municípios.  
Esse é um trabalho que nós estamos fazendo 
diuturnamente. Eu até peço desculpas ao 
deputado Gandini, nas últimas duas, eu não 

Identificador: 330038003700300035003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



Vitória-ES, terça-feira, 10 de setembro de 2019 Diário do Poder Legislativo - 23 

consegui estar presente aqui, porque estava 
rodando o interior. Estou, efetivamente, 
rodando os cinquenta e dois municípios, 
discutindo, sentando com câmaras de 
vereadores, com prefeitos, com segmentos 
organizados da sociedade nas cidades, fazendo 
audiência pública, conversando e mostrando 
que a gente pode avançar no saneamento se 
nós discutirmos o que é importante para a 
cidade de forma conjunta e definirmos, de 
forma conjunta, quais são as prioridades e onde 
vamos atuar dentro de cada município, dentro 
de cada cidade. 
 Tem muita coisa que precisa ser pensada 
no saneamento fora do quadrado, um pouco 
diferente do que se vinha pensando 
historicamente. Estão chegando muitas 
alternativas técnicas e tecnológicas diferentes 
para pensar o saneamento. Enfim, o 
saneamento precisa ser, e nós, na Cesan, 
estamos nos instigando, o tempo todo, uns aos 
outros ali. A diretoria, o Thiago está aqui 
presente, que é o diretor de Engenharia e de 
Meio Ambiente; o Rodolpho, de Operações; o 
Weydson, administrativo, todo o corpo 
gerencial da Cesan. Nós estamos procurando o 
tempo todo nos instigar, nos cobrar uns aos 
outros para que a gente possa, cada vez mais, 
transformar a Cesan, que já tem mais de meio 
século de vida, de atuação na área de 
saneamento, que tem um corpo técnico 
extremamente competente, reconhecido 
nacionalmente.  
 A Cesan, hoje, é uma empresa que está 
bem estruturada sobre as questões de 
governança, de compliance. É uma companhia 
que tem uma credibilidade nacional 
significativa. O corpo técnico nosso participa de 
fóruns, de debates, de grupos de discussão no 
país todo - no país todo - nas principais 
entidades. Ganha prêmios nacionais, já ganhou 
prêmios internacionais.  
 Então, o que a gente precisa, cada vez 
mais agora, é juntar esse pessoal todo. E estar 
próximo das comunidades. Sempre tenho falado 
para os colegas lá, a gente tem que medir com o 
pé. Nós temos que medir com o pé. A gente tem 
que ir lá, ver, sentir, saber o que está 
acontecendo. O pessoal nosso da base da Cesan 
operacional faz isso, mas a gente está se 
cobrando o tempo todo para a diretoria fazer 

isso, para as principais gerências de áreas 
fazerem isso, para conhecer o problema 
efetivamente, para encontrar soluções de forma 
cada vez mais rápida, cada vez mais efetiva. É 
um grande desafio, deputado Xambinho, é um 
grande desafio, muito grande mesmo, mas a 
nossa expectativa é de avanço significativo. 
 
  (São exibidas imagens 
simultaneamente ao pronunciamento)  
 
A Cesan foi criada em 67. Está em cinquenta e 
dois municípios, como eu falei anteriormente. 
Ela opera em sessenta e seis por cento dos 
municípios capixabas. Atende setenta e dois por 
cento da população do Espírito Santo. Nós 
estamos com água universalizada. Aí você fala 
assim: ah, mas eu conheço uma comunidade 
que está com problema de água. Existem. 
Quando a gente fala com água universalizada, 
nós estamos falando de todas as regiões que 
são regulares. Têm áreas de ocupação irregular, 
tem áreas de loteamento clandestino.  Tem 
diversas áreas que estão sendo levantadas, 
analisadas, discutidas para entrarmos nessas 
áreas. A maior parte dessas áreas também tem 
água. Quase que a totalidade delas tem água, só 
que não está regular a oferta - não está regular -
, mas onde a gente está estabelecido, de forma 
regular e legal, a cobertura é superior a noventa 
e nove por cento, ou seja, universalizada, e o 
esgoto estamos chegando em sessenta e seis 
por cento de cobertura de coleta e tratamento 
de esgoto. 
Nós distribuímos 12,2 milhões de metros 
cúbicos, doze bilhões de litros de água, por mês, 
para esses cinquenta e dois municípios. Nós 
atendemos dois milhões, trezentas e quarenta e 
uma mil pessoas com cobertura de água. Nós 
tratamos um volume de esgoto de 5,7 milhões 
de metros cúbicos, ou seja, 5,7 bilhões de litros 
de esgoto mensalmente e um milhão e 
quinhentos e cinquenta milhões, seiscentos, de 
pessoas que recebem, que têm o seu esgoto 
coletado e tratado. 
 Essa tela é bem interessante que ela mostra na 
Cesan a evolução da cobertura. A água, os 
senhores podem ver, ela já estava em 2002, 
praticamente universalizada, porque a 
universalização quando chega em um patamar  
de noventa e cinco, acima de noventa e cinco 
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passando de noventa e cinco, já é considerado 
universalizado porque o resto sempre tem a 
cidade crescendo, o crescimento vegetativo,  
você sempre tem déficit, um pequeno déficit a 
fazer, o crescimento vegetativo. Então, desde 
2002 praticamente a água está universalizada.  
Agora, em 2002, nós só tínhamos nos cinquenta 
e dois municípios que estavam presentes, vinte 
por cento do esgoto coletado e tratado. Então, a 
evolução foi bastante rápida. Em 2006 já 
estávamos com trinta e seis, em 2010 com 
quarenta e seis e hoje ali está até desatualizado 
e já estamos batendo nos sessenta e seis por 
cento. Estamos batendo nos sessenta e seis por 
cento e estamos com obras em toda a bacia do 
Rio Jucu, toda a bacia do Rio Santa Maria e 
parte da bacia do Caparaó, sem contar as obras 
na Região Norte e Noroeste. Essas obras estão 
dentro do programa Águas e Paisagens e que 
até o final do ano que vem, praticamente, essas 
obras devem estar concluídas e isso deve jogar a 
gente para uma projeção de imediato para 
passar provavelmente de setenta e cinco, 
setenta e sete por cento de esgoto tratado 
nesses municípios, nessa região. 
 E ter no Rio Jucu e no Rio Santa Maria 
uma captação de água para tratamento da 
Região Metropolitana com a qualidade muito 
melhor se a gente conseguir tratar o esgoto 
urbano dessas cidades da bacia do Rio Jucu e do 
Rio Santa Maria. E principalmente com a obra 
que a gente deve estar começando agora, no 
início do ano que vem, ter uma água captada na 
barragem do Rio Jucu, na barragem dos 
Imigrantes, de uma qualidade significativa, e ter 
ali armazenado uma água, um volume de água, 
que vai dar segurança hídrica para a Região 
Metropolitana, a grande preocupação. É lógico 
que a gente tem preocupação com todos os 
municípios, mas a Região Metropolitana por sua 
concentração populacional e densidade, a 
preocupação é muito grande. 
 O sistema que nós temos agora entrando 
em Guarapari. Sistemas que nós temos em 
operação no município de Guarapari é 
constituído pelos seguintes sistemas: aeroporto 
que engloba os bairros da Praia do Morro, 
Muquiçaba, Itapebussu, Lagoa Funda, Sol 
Nascente, Jardim Boa Vista, Santa Rosa e os 
bairros adjacentes. Tem o sistema Centro, tem o 
sistema Perocão e o sistema Meaípe. O sistema 

Meaípe abrange o centro, as regiões dos 
balneários onde existe a grande concentração 
da população do município. 
 Aí é só uma representação gráfica... 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 
Quantos por cento de cobertura hoje? 
 

O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS - Vou 
mostrar aqui agora. Tem uma representação 
gráfica e seus sistemas do Centro, o mapa de 
cobertura de esgoto. Depois o Thiago pode dar 
mais detalhes dessa parte operacional porque o 
Thiago era o gestor do polo de Guarapari até o 
final do ano passado.  
Vemos as ruas com posicionamentos de redes e 
tal. Temos a evolução dos números de ligações 
que a Thereza deu o exemplo agora há pouco da 
ação que está sendo desenvolvida em parceria 
com a prefeitura e a Cesan. 
 Nós tínhamos em 2012 oito mil ligações. Nós 
passamos para nove mil e setecentos em 2013; 
dez mil e quatrocentos em 2014; quinze mil e 
oitocentos em 2015; dezesseis em 2016; dezoito 
e trezentos em 2017; vinte mil e trezentos e 
vinte e sete em 2018 e agora vinte mil 
quinhentos e cinquenta e sete.  E a evolução e 
as economias também foram evoluindo nessa 
proporção de ligação e economia.  
Vemos a evolução da população coberta, 
atendida. Então, a população coberta. Quantas 
mil pessoas? Eram cinquenta mil em 2012 
passou para cinquenta e quatro, cinquenta e 
cinco, setenta, setenta e três, setenta e nove, 
oitenta e três, oitenta e quatro, ou seja, 
população coberta é que está com rede 
disponível. Não é isso, Thiago? 
E a população atendida é onde as residências 
que estão ligadas tem esse volume de pessoas. 
Então, em 2012 estávamos com quarenta e 
cinco mil, hoje estamos com praticamente um 
esgoto de setenta mil pessoas sendo coletado e 
tratado no município.  
Aí, deputado, é o que você perguntou: em 2012, 
tinham quarenta e oito por cento de cobertura 
de rede com quarenta e três de atendimento. 
Em 2013, passou de cinquenta e um para 
quarenta e sete de ligações, cinquenta e um de 
cobertura, 14,50 de cobertura, para quarenta e 
sete de ligações. Em 2015, sessenta e três, aí 
ficou com cinquenta e um.  
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Foi onde abriu o primeiro gap de ligações. Está 
vendo a proporção, deputada? Abriu um grande 
gap. Foi feito um grande investimento em rede 
e não houve um proporcional avanço nas 
ligações.  
Depois, em 2016, quase no mesmo padrão de 
oferta de cobertura. Aí já avançaram um 
pouquinho as ligações, porque, geralmente, 
você faz rede num ano e na sequência você vai 
fazendo as ligações. E, no ano seguinte, você ter 
uma evolução nas ligações.  
Em 2007, teve um avanço em rede, sessenta e 
nove. Aí avançou um pouquinho: cinquenta e 
nove. Em 2018, setenta e dois para cinquenta e 
nove. 
Em 2019, a realidade hoje do município, setenta 
e três por cento de rede disponível com 
sessenta por cento de atendimento, ou seja, de 
ligações. Estamos com um gap de treze por 
cento.   
 Aí são alguns números, só para a gente 
ter uma noção de volume.  
De 2012 até 2019, em sete anos, foram 
coletados trinta e cinco bilhões de litros de 
esgoto, que foram deixados de ser lançados no 
mar, nesse intervalo de sete anos. E, agora, em 
dois anos, de 17 para 19, principalmente nesses 
últimos dois anos, até junho de 19, quer dizer, 
dois anos e meio, tivemos um volume de doze 
bilhões de litros, o que representa trinta e 
quatro por cento do volume acima. Ou seja, no 
último período, a ação que a secretária Thereza 
estava explicando, em conjunto com prefeitura 
e a Cesan, ela teve um impacto muito 
significativo porque representou trinta e quatro 
por cento.  
Então, isso é uma demonstração clara de que se 
houver uma ação conjunta: Prefeitura 
Municipal, Cesan e Ministério Público, 
principalmente juntos, a gente consegue ter um 
avanço significativo, porque temos 
praticamente em todas as cinquenta e duas 
cidades, com raríssimas exceções, gaps de 
ligação. Algumas muito significativas, outras 
extremamente significativas, outras um pouco 
menores. Mas tem muito trabalho.  
Eu também estou fazendo isto: todo município 
que visito, tenho ido a dois, três municípios por 
semana, diferentes, e também tenho ido ao 
Ministério Público conversar com o promotor da 
cidade, mostrar para ele, disponibilizar um 

sistema que temos, chama-se Giz. Esse sistema 
demonstra claramente toda a estrutura de rede 
que a gente tem na cidade, de rede de coleta de 
esgoto e água, e, automaticamente as 
residências que estão interligadas ou não estão 
interligadas onde tem rede disponível. A gente 
informa, também, à prefeitura. Algumas não 
tinham essa informação. Estamos alinhando isso 
com os prefeitos, também, passando a 
informação, para que a gente, não numa visão 
punitiva, porque, se a gente fosse olhar sob uma 
ótica punitiva, poderia falar: É um crime 
ambiental que está sendo cometido. Mas não é 
essa visão punitiva.  
A visão é envolver Ministério Público, Prefeitura 
Municipal, Cesan, e juntos visitarmos as 
pessoas, conversar, discutir e a fiscalização da 
prefeitura principalmente fazer esse trabalho 
em conjunto com a gente, para que a gente 
possa mostrar o ganho e principalmente 
mostrar que foi feito o investimento.  
A gente precisa dar efetividade, deputado, ao 
investimento que a gente faz dentro município. 
Você fez um investimento, com um volume de 
recursos significativo. Se a gente não fizer essa 
ação paralela, a gente não consegue dar 
efetividade àquilo ali. Você fica subutilizando 
uma capacidade que o sistema tem. Então, a 
gente precisa tratar isso com... 
Aí já é uma ação fiscalizatória. A secretária 
Thereza já explicou um pouco como está sendo 
feito isso aí. Se ela quiser acrescentar mais 
algum detalhe. Mas aí é um detalhamento de 
como é feita a ação de fiscalização junto com a 
Prefeitura de Guarapari, a partir do TAC que foi 
desenvolvido. Se quiser acrescentar mais 
alguma coisa, fique à vontade. 
 
 A SR.ª THEREZA CHRISTINA HASSEN 
SANTOS DE BARROS - É aquilo que eu falei, que 
a gente... Passa mais um. 
 
 O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS - Pode 
passar mais um.  
Aí são os números. 
 
 A SR.ª THEREZA CHRISTINA HASSEN 
SANTOS DE BARROS - Veja bem, hoje, 
deputado, a gente tem planilhas que a gente 
constrói, inclusive eu tenho algumas planilhas 
aqui de autos de infração, notificações. A gente 
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acompanha isso mensalmente, entendeu? E a 
gente pontua em qual bairro a gente está 
fazendo.  
 Está aqui o nosso fiscal ambiental. Hoje 
ele fez uma ação fiscalizatória e me deu uma 
notícia. Ele falou assim: Olha, excelente! 
Visitamos doze pessoas que não tinham o 
esgoto ligado à rede coletora e estão os doze 
ligados à rede coletora. 
 Por quê? Ele até, depois, pode explicar 
muito bem. Porque as pessoas ligam e não vão 
lá avisar à Cesan, à secretaria, inclusive. Então 
aquilo fica lá em aberto no sistema. 
 Mas, quer dizer, a partir desse TAC, 
deputados aqui presentes e presidente da 
Cesan, a gente começou a realmente fazer essas 
ações fiscalizatórias intensamente e a gente vê, 
pelos dados, o resultado que a gente atingiu. 
 Lá tem as notificações. Quer dizer, hoje, 
doze visitas que foram feitas não vão para a 
planilha. Ali é de fato e de direito, quer dizer, 
tem muitas visitas que fizemos, nesses dois 
anos, que não necessariamente jogamos na 
planilha. 
 Ali você vê um caso, por exemplo, 
tivemos cento e noventa e sete notificações 
este ano de 2019 e está lá: autos de infração 
foram dez gerados. 
 

 O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS - Essa 
planilha, na verdade, são as visitas feitas em que 
a pessoa efetivamente tinha rede e não tinha 
ligação. Aí vem para essa planilha. Porque, como 
ela falou, hoje visitaram doze e todos tinham 
ligação, não aparece nessa planilha. 
Mas essa questão é extremamente importante 
porque, quando falamos ali que temos sessenta 
e seis por cento, se a gente conseguir 
identificar, a gente tem dois ganhos. Na 
verdade, aqueles sessenta e seis por cento que a 
gente tem ali, a gente calcula que a gente deve 
ter próximo de setenta e três, setenta e cinco 
por cento. Por quê? Porque esses doze, que 
estamos coletando e tratando esgoto, não estão 
na nossa mensuração porque o nosso sistema 
dá eles como sem estar ligados, porque não 
foram à Cesan, não pediram ligação. Eles 
mesmos fizeram. 
Então a gente tem um percentual. 
 

A SR.ª THEREZA CHRISTINA HASSEN 
SANTOS DE BARROS - Não foram dar baixa. 

O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS - E o 
outro percentual vai ser acrescido, por exemplo, 
de Guarapari, os que entram nessa planilha, que 
não estavam ligados. 
Então, na verdade, temos duas questões de 
impacto significativo. Uma de mensuração e a 
outra de efetividade de esgoto realmente não 
coletado e tratado. 

 
A SR.ª THEREZA CHRISTINA HASSEN 

SANTOS DE BARROS - Mas assim, hoje a gente 
vê, por exemplo, está aqui a Agerh, que até 
2016 é que fazia, tinha a responsabilidade de 
fazer as nossas análises de balneabilidade. 
Quando eles passaram essa responsabilidade 
para o município, nós, em Guarapari, nesse 
período, quer dizer, na administração passada 
não foi feito esse dever de casa. Quando a gente 
assumiu, que, para a minha surpresa... Porque, 
o que a gente tem hoje? O que a gente vende 
em Guarapari? Do que a gente tem que cuidar 
hoje em Guarapari? Das nossas praias. 
Hoje eu estava em uma reunião, estávamos em 
uma capacitação, porque a gente está 
assumindo a gestão de praias, a gestão de orla. 
Estava lá a Confederação Nacional de Comércio 
e ele passou um dado sobre turismo. Sessenta e 
nove por cento das pessoas, hoje, buscam 
turismo em praias. Eles querem praia, mar, sol. 
E o que a gente tem hoje em Guarapari a 
ofertar? Praia. E a gente tem uma característica, 
deputado, não sei se Guarapari é o maior 
município, mas é um dos maiores hoje que tem 
a maior cobertura florestal em área urbana em 
unidade de conservação. 
Nós temos hoje uma RDS que o Iema gerencia 
em Guarapari, que é a RDS Concha D’Ostra, que 
tem novecentos e cinquenta e três hectares em 
área urbana, a maioria manguezal.  
Olha só a nossa fauna. Olha a quantidade de 
emprego e renda. Quantas famílias, hoje, vivem 
da cata do caranguejo. E a gente sabe, o esgoto, 
o Iema fez em Guarapari - Thiago acompanhou 
isso e inclusive a Cesan está, agora, já nesses 
finalmente para ligar o esgoto lá. Temos uma 
barreira física que foi construída, e o Iema que 
gerenciou esse recurso, nessa unidade de 
conservação, que é a RDS de Concha D’Ostra, 
para isolar o avanço de invasão no manguezal. 
Literalmente, tem vinte e cinco anos que não se 
via a andada do caranguejo-uçá naquele 
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manguezal. Depois que a gente começou a 
tratar o esgoto, a cuidar da... Porque onde não 
tem rede coletora da Cesan - isso é a nossa fala, 
é a nossa fala diuturnamente -, não justifica a 
pessoa jogar na rede pluvial. Vamos fazer a 
fossa filtro. Está ali o secretário de obras. O 
prefeito já falou que qualquer um que esteja, 
hoje, na questão de Bolsa Família, no CadÚnico, 
não tem condições de construir a fossa filtro, 
pode procurar a Secretaria de Ação Social que o 
município vai cuidar. Mas não se pode, em 
hipótese nenhuma, jogar esgoto nem no 
manguezal nem na rede pluvial para ir para a 
praia.  
E aí, a gente tem uma quantidade hoje que a 
gente tem que cuidar. Hoje, temos uma fazenda 
marinha em Guarapari que fica na praia da 
Cerca. Estamos produzindo cem mil vieiras. 
Estamos ali com um problema pontual. Já fomos 
lá. É uma coisa que temos que estancar. Por 
quê? Temos que dar condição da vieira, da 
ostra, do sururu e do bijupirá que está ali. São 
vinte e duas famílias de maricultores. Olha a 
geração de emprego e renda! Então, se eu não 
tiver balneabilidade naquela água ali, esquece 
fazenda marinha, não vou produzir nada ali. E 
estamos querendo intensificar esses polos de 
produção, tanto na lagosta como no camarão, 
para fazer geração de emprego e renda.  
Então, se hoje não tivermos atentos a combater 
a clandestinidade do lançamento de esgoto. 
Temos problemas, alguns pontuais? Existe, sim. 
E que nós estamos atacando. Esta semana 
estivemos lá na área. O secretário de Obras está 
aqui. Fomos lá: Olha, o que temos que fazer? 
Por parte do município é isso aqui. Então, são 
planejamentos que a gente faz e, assim, 
incansavelmente. Eu falo que perturbo o Ygor 
demais da conta; e o Márcio, agora.  

 
O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS - Só 

para encerrar aqui e trazer algumas informações 
sobre área sul de Guarapari, Meaípe. Como a 
secretária disse, as obras estão em andamento, 
da nova estação de tratamento de esgoto, e o 
prazo, a previsão, é até o final do primeiro 
semestre do ano que vem. No primeiro 
semestre de 2020 a gente deve estar fechando 
essas obras lá. Estamos abrindo, provavelmente 
este ano ainda, uma nova licitação para a 
expansão de redes, também, naquela região, 

para que a gente possa dar efetividade àquela 
nova estação.  
Uma coisa que a gente precisa discutir muito 
com vocês, vamos precisar, é a ligação quando 
formos executar as redes, para a gente já ir 
fazendo tudo ao mesmo tempo. Por isso que a 
estação vai ficar pronta primeiro. Depois a gente 
vai fazendo as redes e vamos fazendo as 
ligações em uma ação conjunta com vocês, para 
que na hora que a gente terminar as redes, a 
gente tenha efetividade plena do sistema, com 
estação e as redes coletando, efetivamente, de 
todas as residências. Porque parece que é 
pouco e, às vezes, falam assim: Ah, nós temos aí 
oitenta, noventa por cento da rua coletando 
esgoto. Ás vezes nós temos uma bacia, uma 
região, e três, quatro imóveis que não estão 
coletando esgoto ali, e o impacto é 
extremamente significativo. Por quê? Porque na 
rede de água pluvial esse esgoto é lançado e ele 
não drena. Quando o volume é pouco, ele não 
drena, ele vai ficando na rede. Para Guarapari, 
então, isso é um desastre. Por quê? Ele fica na 
rede e aí, à noite, de madrugada, dá uma 
chuvinha, aí sim, lava e vai tudo de uma vez. Aí 
você vai à praia, está aquele volume de esgoto 
que, às vezes, é esgoto que foi armazenado 
durante dias, por duas, três residências, numa 
pequena bacia ali. Para Guarapari, então, é um 
desastre isso, porque o produto de vocês á a 
praia. 
 

A SR.ª THEREZA CHRISTINA HANSEN 
SANTOS DE BARROS - Impacto visual.  
 

O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS - 
Impacto visual. Então, é muito pesado.  
E a área norte de Guarapari, que praticamente 
não tem nada de esgotamento sanitário, nós 
estamos na fase de projetos daquela área, 
fazendo levantamentos para projeto. Como eu 
disse, o cronograma é: levantamentos, projetos, 
orçamentos, capitação de recursos, licitação e 
obra. Estamos na fase de projetos, na fase 
inicial.  
A expectativa nossa é que até o final do ano que 
vem a gente esteja licitando isso, para que em 
2021 a parte norte de Guarapari, também, a 
gente já esteja começando obra em 2021, na 
parte norte de Guarapari. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Thiago. 
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O SR. THIAGO JOSÉ GONÇALVES 
FURTADO - Boa noite, deputado. Boa noite, 
presidente Cael, Thereza, deputado Xambinho. 
Eu sou um pouquinho suspeito de falar, mas só 
queria que retornasse ali. Pontuar. Retorna só 
um pouquinho a apresentação para mim.  
 

(São exibidas as imagens 
simultaneamente ao pronunciamento) 

 

 Aí é o número de economias e ligações. 
Eu queria só destacar a importância desse 
trabalho, como já foi muito bem dito aqui pelo 
Cael e pela secretária. Mas eu queria destacar a 
importância de trabalhar a quatro mãos, de 
mãos dadas. Se você reparar ali, número de 
economias de 2014 para 2015, foram dez mil 
economias a mais que entraram no sistema da 
Cesan. Por que entrou esse número? Porque a 
Cesan entregou uma ETE nova, de grande porte, 
que é a ETE Guarapari-Centro.  
 Então, você tem aquela adesão 
praticamente que espontânea. Claro, tem todo 
um trabalho da Cesan de notificar, mas é algo 
quase que espontâneo daquela população.  
Mas eu queria destacar o nosso trabalho de 
2017 para 2019. Porque se você reparar de 14 
para 15, para 16, foram dez mil. E o nosso, de 17 
para 19, de quarenta e oito para cinquenta e 
um, foram três mil ligações.  
 

 O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS - Três 
mil e duzentas. 
 

 O SR. THIAGO JOSÉ GONÇALVES 
FURTADO - Três mil e duzentas.  
Então, assim: Ah, foi um número pequeno. Mas 
ali, na linguagem popular, foi o osso. É aquele 
cliente que realmente não quer se interligar, é 
aquele trabalho de formiguinha que a gente 
teve que fazer. Pode passar um pouquinho.  
Aí é o número de população. 
A cobertura. Aí eu friso aqui de novo. Olha só, 
de sessenta e nove para setenta e três. Você 
pegar de 14 para 16, a gente pulou de cinquenta 
para sessenta e quatro. Quatorze por cento. 
Você pegar de 17 para 19, a gente pulou, teve 
um acréscimo de quatro por cento só. Mas olha 
o impacto que foi de 17 para 19.  
Então, quando a gente fala o osso, mas é o osso 
que dá resultado. E aí eu queria destacar aqui 
um ponto que foi dito, que é a questão da 

parceria de trabalhar junto. Acho que chega a 
oito mil reais o valor da multa lá em Guarapari. 
Não é isso, secretário? E é raro, é raro. Às vezes 
até tem, mas eu desconheço. Um único 
município que eu tenho conhecimento de 
aplicar uma multa num cliente, num 
contribuinte, que eu conheço, nesse valor, foi 
Guarapari.  
 Então, não foi no município inteiro que 
aplicou. Mas ele teve a coragem de aplicar essa 
multa de oito mil reais num morador. E você 
não vê isso todo dia, mas às vezes é necessário. 
Olha o tanto: doze bilhões de litros! Doze 
bilhões de litros só de 17 para 19, que deixaram 
de ir para as praias de Guarapari.  
 Então, esse é um ponto onde um fiscal 
da Cesan, o vistoriante, fica junto com o técnico 
da prefeitura. O técnico da prefeitura, às vezes, 
realmente ele cuida de um município inteiro. 
Então, ele não cuida só de saneamento, ele 
cuida do licenciamento em vários setores. 
Então, assim, ele não tem aquela expertise. E o 
técnico da Cesan, essa base da Cesan é toda 
repassada para o município, e o conhecimento, 
junto com o fiscal. E aí eu queria destacar aqui 
agora também um trabalho que a Cesan já fez 
há alguns dias... Desculpa, acho que há um ano 
ou dois, que foi um trabalho com um robozinho 
andando na rede que todo mundo acompanhou. 
E a Cesan agora está começando a fazer um 
trabalho que teve a primeira etapa que foi a 
questão da fumaça que a gente está 
identificando. Começou com um piloto hoje 
aqui no município de Vitória. Isso foi divulgado 
nas mídias todas. O trabalho é realizado na rede 
de drenagem. Quer dizer, é todo um esforço 
que a Cesan está fazendo junto com o 
município. Esse exemplo nosso de Guarapari, 
até na audiência aqui que teve com Cariacica, eu 
citei para o senhor: Vai vir Guarapari e você vai 
ver o exemplo de Guarapari que é o exemplo 
que a gente quer transmitir. Que é o que o Cael 
falou, que é uma determinação da diretoria. 
Que isso seja feito com todos os municípios.  
 Hoje a gente já começou com o 
município de Vitória. Esse trabalho, essa 
fumaça, saiu até na mídia hoje a fumacinha 
saindo, onde as pessoas não estão interligadas. 
Esse trabalho, deputado, muitas vezes, a gente 
fala em multa, mas tem muitos casos que a 
pessoa nem sabe que não está interligada. 

Identificador: 330038003700300035003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



Vitória-ES, terça-feira, 10 de setembro de 2019 Diário do Poder Legislativo - 29 

Então ali foi um grande exemplo. A pessoa não 
sabe que não está interligada, está na 
drenagem, às vezes são construções antigas.  
 

O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS - Às 
vezes, a pessoa compra um imóvel...  
 

O SR. THIAGO JOSÉ GONÇALVES 
FURTADO - Às vezes, compra. No caso de 
Guarapari tem um exemplo da Praia do Morro 
que a gente discutiu muito, que geralmente, na 
fase de construção, você tem as fossas que são 
feitas e, às vezes, ele desligou uma, mas, às 
vezes, tem uma segunda ou uma terceira que 
ficou esquecida. E ele, na cabeça dele... Às vezes 
muda o síndico, muda a administradora e você 
perde esse histórico e não é nem por maldade, 
mas assim, só queria destacar como que 
funciona essa parceria entre prefeitura e a 
companhia de saneamento. Como o Cael disse, 
o serviço é da prefeitura. A Cesan está ali para 
prestar o serviço de qualidade da melhor forma 
possível, mas sozinho nem o município caminha, 
nem a Cesan, como companhia, caminha no 
município. Então, assim, reforçar e ampliar 
ainda mais nos outros municípios. 
Obrigado. 
 

O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS - 
Deputado, só acrescentar uma questão final 
aqui rapidinho. Um grande desafio nosso é 
universalizar o saneamento, mas quando a 
gente chega a um município, no patamar que a 
gente está chegando em Guarapari agora, 
depois de 2021, que a gente entrar na parte 
Norte, fizer essa grande obra aqui na Região 
Metropolitana, Vitória é um exemplo clássico, 
Serra e Vila Velha, agora nós vamos iniciar uma 
grande obra em Cariacica, mas, assim, quando 
você chega nos oitenta e cinco, para ir para os 
noventa e cinco, que a gente pode considerar 
universalizado, é um grande desafio. Porque até 
chegar aos oitenta e cinco por cento, em tese, 
nada é fácil, nada é fácil em saneamento, mas o 
que restou a ser feito quando você chega aos 
oitenta e cinco por cento de cobertura, o que 
restou daí para frente, quase que na maioria dos 
municípios são situações problemas, são as 
situações mais complexas, bacias mais 
complexas, as regiões de morro. São realmente 
situações extremamente complexas. Áreas 
irregulares que aí precisa de envolvimento do 

Ministério Público, regularização fundiária, 
envolve um monte de outras questões.  
Então, assim, é um grande desafio. E em alguns 
municípios aqui da nossa base da Cesan, nós 
estamos caminhando para esse patamar. Então 
eu tenho discutido com os colegas da Cesan 
também assim: se universalizar é um desafio, 
para nós, em grade parte dos municípios, nós 
estamos indo para um desafio ainda maior 
porque, em muitos, nós estamos indo para 
esses últimos dez, doze, quinze por cento que 
são os grandes desafios mesmo dentro do 
saneamento de cada um desses municípios.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Mais algum? (Pausa) 
 Senhor Elber, subsecretário de Estado. 
Agradecer e passar a palavra.  
 
 O SR. ELBER DOS REIS TESCH - Boa noite 
a todos! Obrigado, deputado.  
 Eu queria saber como foi que Guarapari 
fez para identificar as residências que estavam 
lançando. Usou o método da fumaça?  

 
A SR.ª THEREZA CHRISTINA HASSEN 

SANTOS DE BARROS - A princípio, Elber, quando 
a gente sentou com o Thiago, eu falei: Como é a 
melhor forma? Porque se nós temos 69,7 por 
cento de rede coletora e só a metade disso é 
utilizada, como é que nós vamos identificar a 
outra metade? Então, eles nos auxiliaram muito 
nos passando listas. E toda terça e quinta nosso 
fiscal ambiental... Nós pegamos assim: qual é o 
bairro que tem cem por cento de rede coletora 
na porta dos imóveis? Praia do Morro. Ah! Não, 
aqui nessa rua tem esse imóvel, esse imóvel, 
esse imóvel que não está ligado à rede coletora. 
Então, a gente traçava e o fiscal ambiental já 
saia com...  
Achei interessante que teve uma situação em 
que o prédio estava lá para a gente conferir 
mesmo. Estava até conversando aqui com o 
deputado Xambinho. O técnico da Cesan jogou 
um corante azul dentro do vaso sanitário e deu 
descarga. Saiu diretinho lá na rede pluvial. Aí o 
cara assustou. É isso o que o Thiago falou, que 
as pessoas, às vezes, não tinham nem 
conhecimento de que estavam jogando o esgoto 
delas na rede pluvial e vai diretinho para o mar, 
para a praia.  
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O SR. ELBER DOS REIS TESCH - Às vezes, 
até o encanador faz sem o consentimento da 
pessoa e realmente ele fica à mercê da situação. 
Mas, então, foi utilizado o método corante para 
poder descobrir? 
 

A SR.ª THEREZA CHRISTINA HASSEN 
SANTOS DE BARROS - Também. A Cesan nos 
fornecia as listas. Por exemplo, até hoje, são 
dois anos que a gente tem efetivas ações 
fiscalizatórias toda terça e quinta. Terça e 
quinta, terça e quinta, terça e quinta! Eu acho 
interessante quando você chama as pessoas a 
exercerem a cidadania delas. Quando eu pedi, 
passei meu telefone pela televisão, um dia eu 
recebi uma ligação, uma pessoa disse para mim: 
Secretária, estou te ligando porque estou aqui 
na Praia do Morro e está tendo um bueiro aqui 
com cheiro forte de, eu acho, esgoto.  
Quer dizer, como eu ia descobrir, lá naquela rua, 
naquele lugar? Imediatamente eu falei: André, 
vai lá. Aí ele chegou lá e falou assim: Olha, não 
tem como a gente saber de onde está saindo 
esse esgoto, mas é esgoto. Tá bom, liguei para a 
Secretaria de Obras e falei: Eu preciso de uma 
máquina. Você tem que ficar doida mesmo. 
Abrimos por cima do cano. Onde dava o cano? 
Aí, descobrimos o imóvel que estava jogando na 
rede pluvial, quer dizer, e a pessoa quicou. Não 
sabia que já tinha adquirido... Estava ali usando 
o imóvel. Então, são coisas que se você não 
tiver... Você fica igual a um radar.  
Quer dizer, se eu não chamo essa munícipe para 
exercer a cidadania dela, e passar a ser uma 
fiscal, como eu vou conseguir fazer o que a 
gente conseguiu fazer em Guarapari? Agora nós 
temos cinco fiscais ambientais. Então são essas 
coisas que a gente... Hoje eu falo mesmo. As 
pessoas hoje, em Guarapari, eu tenho muitas 
fiscais que falam assim: Estou olhando o bueiro 
para você. E é isso. É um monte de doida. 
 

O SR. ELBER DOS REIS TESCH - Eu vejo 
como um grande desafio. É muito comum isso 
no interior. Você sabe que é uma grande 
realidade que muitas residências lançam em 
GAP, só que você identificar quem está 
lançando que realmente é um desafio. Acho que 
você tem que usar de vários métodos, como 
você mesmo usa, usa corante, usa fumaça, e se 
mesmo assim não achar... Até te parabenizo 
porque chegar a esse ponto de escavar para 

poder identificar o... Então, realmente é bacana 
a iniciativa de vocês. Parabéns e que sirva de 
modelo para os outros municípios também.  
 

A SR.ª THEREZA CHRISTINA HASSEN 
SANTOS DE BARROS - São desafios porque não 
é fácil. Eu estou cheia de desafeto em 
Guarapari. Mas, assim, é o que eu falo, eu não 
vou deixar você certo e ficar errada. Para eu 
deixar você certo, eu tenho que estar muito 
certa primeiro. Tem gente que chega lá: Olha 
aqui, minha casa está fechada. Eu tive um caso 
assim lá na Praia do Morro. Minha casa está 
fechada e eu recebi isso aqui e tal... Ah! Meu 
nome está na dívida ativa. Nossa! Aí eu falei: 
Sinto muito, você está com problema. Seu 
problema é que seu esgoto... Você está com a 
rede coletora na porta e você não está ligado. 
Quer dizer, aí nós notificamos. O fiscal deu 
prazo, multou. Aí quando vai na dívida ativa... 
Outro dia a pessoa foi comprar uma televisão, 
chegou lá, o nome estava... Foi ver quem é que 
colocou o CPF dele no SPC e negativou: a 
Prefeitura Municipal de Guarapari. Chegou na 
prefeitura: Por que o meu nome...?  Ah, porque 
você está com problema lá. Seu esgoto está 
ligado na rede pluvial e o fiscal foi lá. Nossa, a 
pessoa chegou lá só não me chama de santa, 
né? Mas não tem problema, a gente tá 
resolvendo. 

 
O SR. ELBER DOS REIS TESCH - Sem 

dúvida. Você vai deixar seu legado, você pode 
ter certeza disso, lá na frente. Eles vão 
espernear neste momento, mas futuramente 
você vai ser bem lembrada. Parabéns. 
 

A SR.ª THEREZA CHRISTINA HASSEN 
SANTOS DE BARROS - Amém. Obrigada. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Mais algum? Iema? 
Eu vou fazer algumas perguntas, depois passo 
para o deputado Xambinho, depois vou abrir 
para as pessoas que quiserem também fazer as 
suas contribuições. Aí eu já peço, a Grazi está 
ali, ela já me passou uns dois nomes. Mas se 
alguém quiser mais fazer a inscrição, fiquem à 
vontade todos os que estão participando. 
Você falou, mas eu queria ter convicção disso, 
que as pessoas que não tinham condição de 
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fazer a ligação, elas têm da Prefeitura um 
aporte. Isso é oficial, a Prefeitura faz 
oficialmente? 
Como que é isso? Tem essa possibilidade lá no 
município? 
 

A SR.ª THEREZA CHRISTINA HASSEN 
SANTOS DE BARROS - Veja bem, todas as 
pessoas hoje, inclusive, deputado, eu não tinha 
conhecimento disso, nós temos treze mil 
pessoas hoje em Guarapari que estão ligadas ao 
CAD Único e só cinco mil pessoas hoje se 
utilizam do desconto que eles têm direito na 
conta de água e de luz, que é de sessenta por 
cento de desconto.  
Quer dizer, as pessoas estão pagando algo que 
elas têm o direito de ter desconto. E a gente 
propaga isso, divulga para todos os lados. Mas, 
assim, numa das reuniões que a gente teve com 
o nosso prefeito, ele inclusive falou com a 
secretária de Ação Social que fizesse, por 
exemplo, nós temos situações, deputado, lá em 
Guarapari que as pessoas estão numa área, 
como ele falou lá, de invasão e tal. Ali não tem 
rede coletora. Tem que ter fossa filtro. Nós 
estamos com uma região lá na prainha de 
Olaria, por exemplo, já tivemos reuniões lá na 
comunidade, já levantamos e já falamos com as 
pessoas que quem estiver cadastrado no CAD 
Único pode procurar a Secretaria de Ação Social 
que o município vai... 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Então, esse é o caminho oficial 
que existe na Prefeitura de Guarapari para as 
pessoas que estão no CAD Único, elas têm o 
direito. 
 

A SR.ª THEREZA CHRISTINA HASSEN 
SANTOS DE BARROS - Com certeza, nosso 
prefeito sinalizou isso. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Ok. O valor da multa lá foi oito 
mil. É isso? 
 

A SR.ª THEREZA CHRISTINA HASSEN 
SANTOS DE BARROS - É. Oito mil reais. Nosso 
fiscal ambiental lá está afiado nisso. 
 

O SR. ANDRÉ FELIPE GOMES - Boa noite. O valor 
de saída de um auto de multa lá prevista em lei, 
é dois mil IRMG, que é o índice de referência do 
município, que totalizaria na data de hoje, algo 
em torno de oito mil e cem reais. Ele sofre 
reajuste esporádico. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Ok. A gente teve na última 
reunião aqui uma discussão em relação ao que é 
tratado pelas estações de tratamento. Lá é do 
tipo, qual o tipo de estação que tem lá em 
Guarapari? É o da Lagoa? 
 

O SR. THIAGO JOSÉ GONÇALVEZ 
FURTADO - Lá tem o tipo Uasb e o Lodo Ativado. 
As duas maiores estações que é Guarapari e 
Centro, no bairro Olaria. E Aeroporto é Lodo 
Ativado.  
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - A previsão é ter mais duas 
estações? Uma em Meaípe ou não? 
 

O SR. THIAGO JOSÉ GONÇALVEZ 
FURTADO - Isso. A previsão é desativar a atual 
estação para a nova que a gente está 
construindo.  
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - A nova é? 
 

O SR. THIAGO JOSÉ GONÇALVEZ 
FURTADO - É Uasb. Existia uma estação que era 
a Jabaraí, que foi desativada pela Cesan e foi 
transformada num elevatório. E ela joga para a 
ETE Aeroporto. E existe um sistema 
pequenininho, mas é um sistema de Perocão, 
que é um Uasbzinho também, e, da parte norte, 
ainda não fechou o projeto. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Ok.  
 

O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS - E da 
parte norte, só para acrescentar, para a parte 
norte, provavelmente, a solução vai ser 
apresentada quando nós licitarmos pela 
empresa, porque provavelmente já dentro da 
nova metodologia da 13.303, nós devemos fazer 
um processo de licitação integrada, ou seja, a 

Identificador: 330038003700300035003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



32 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 10 de setembro de 2019 

empresa apresenta a solução técnica e executa 
a obra. Então, é ela que vai apresentar qual a 
metodologia que ela vai utilizar. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Só para concluir essa pergunta. Aí 
a gente teve a discussão que não estava 
licenciada uma das ETEs. A gente, lá, está com 
licenciamento em dia nessas duas ETEs? Todas 
lá? Ok.  
Tem previsão de PPP no município ou não?  
 

O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS - Não. 
Não tem nenhuma discussão interna na Cesan 
nesse sentido. 
 

A SR.ª THEREZA CHRISTINA HASSEN 
SANTOS DE BARROS - Só aproveitando esse 
gancho aqui, o deputado Xambinho me 
perguntou, Thiago: o tratamento do esgoto é 
feito nessas ETEs e é lançado depois o esgoto 
tratado? Nessa questão da ETE do aeroporto e 
do centro. 
 

O SR. THIAGO JOSÉ GONÇALVES 
FURTADO - Onde é lançado?  
 

A SR.ª THEREZA CHRISTINA HASSEN 
SANTOS DE BARROS - Isso. 
 

O SR. THIAGO JOSÉ GONÇALVES 
FURTADO - No canal.  
 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 
Na verdade, eu gostaria de saber qual o teor de 
impureza que volta para esses recursos hídricos, 
no caso, esses rios depois do tratamento.  
 

O SR. THIAGO JOSÉ GONÇALVES 
FURTADO - Hoje está acima de noventa por 
cento. Não é isso, Márcio?  
A Fátima pode confirmar ali, mas essas estações 
dão eficiência acima de noventa por cento. 
 

A SR.ª MARIA DE FÁTIMA LIMA - ETE 
Centro e Aeroporto, a média de eficiência é 
maior que noventa por cento. A ETE Meaípe, 
que hoje está em operação, é setenta por cento. 
Perocão, a outra ETE que tem Uasb também, 
está maior que oitenta e cinco por cento.  
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Esse controle é feito por vocês, da 
Cesan? 

A SR.ª MARIA DE FÁTIMA LIMA - Como? 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Esse controle? 
 

 A SR.ª MARIA DE FÁTIMA LIMA - São 
monitoramentos. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Não é da Prefeitura?  
 

A SR.ª MARIA DE FÁTIMA LIMA - Não. 
Nós que fazemos o monitoramento e nós 
encaminhamos o relatório para o Instituto de 
Meio Ambiente. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Ok. Só para saber quem faz o 
controle.  
 

O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS - A 
Prefeitura pode ter acesso também se quiser. 
Não tem problema. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Digo porque, na última, ficou 
definido um pedido, inclusive foi do Ibama, para 
que fizesse um controle externo, até porque ele 
esteve no local, achou que está acima do que 
era previsto. Então, foi solicitada uma avaliação 
externa.  
 

O SR. THIAGO JOSÉ GONÇALVES 
FURTADO - Só... 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Aí foi falado. Desculpa, pode falar. 
 

O SR. THIAGO JOSÉ GONÇALVES 
FURTADO - Só complementando: o nosso 
laboratório é credenciado. Todos os 
credenciamentos possíveis. E os dados são 
públicos. São divulgados. E eu não vejo 
problema nenhum. Essas coletas podem ser 
feitas. Podem ser feitas em conjunto. Pode ser 
combinada até no mesmo horário em que a 
Cesan fizer, o órgão fazer, até porque a 
diferença de horário pode dar diferença de 
resultado, temperatura. Então, fazer essas 
análises em conjunto. Para essa coleta a Cesan 
está de portas abertas sem problema nenhum.  
 

O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS - E a 
agência reguladora também, a Arsp, faz um 
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acompanhamento dessas efetividades dessas 
estações. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Só mais uma pergunta. Depois 
vou passar para o deputado Xambinho. Teve um 
momento em que foi falado: A pessoa faz a 
ligação e não avisa. Qual é o procedimento para 
avisar oficialmente à Cesan? Ligar para o 115 e 
avisar resolve, só para a gente ter essa...? 
 

O SR. THIAGO JOSÉ GONÇALVES 
FURTADO - Para a pessoa interligar numa rede 
em construção, ela tem que ter uma autorização 
da companhia. Então, é o que a secretária expôs 
aqui. Isso é repassado para o município e é feito 
todo um trabalho junto ao munícipe, mas o 
procedimento é o 115. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Mas a minha pergunta é a 
seguinte: Está lá o PI já. Ele fez agora a ligação 
no PI.  
 

O SR. THIAGO JOSÉ GONÇALVES 
FURTADO - Ele vai receber oficialmente uma 
cartinha da Cesan autorizando. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Se ele já fez, o que ele faz? Já fez 
e não avisou à Cesan, agora quer avisar. 
 

O SR. THIAGO JOSÉ GONÇALVES 
FURTADO - Se ele já fez e a obra já está 
concluída, a gente vai regularizar ele. Perfeito. 
Sem problema.  
O problema são aqueles casos em que ele faz e 
a obra ainda não foi concluída. O presidente 
falou das dificuldades. Por exemplo, hoje para 
todas as licitações são feitas sondagens, mas 
isso antigamente não era feito. Mudou a 
metodologia de licitação, hoje é outra lei, não é 
a 8.666, hoje é a 13.303. Só que antigamente 
não se tinha sondagem. Eu estou construindo 
uma rede, encontrei uma rocha, geralmente isso 
ficava parado, seguia, complementava. Como o 
presidente disse hoje: Hoje a metodologia já é 
diferente. A gente constrói a estação e vem 
instalando as bacias. Em grande parte já é feita 
essa ligação intradomiciliar. Na região do 
Caparaó, as obras já têm previsão da ligação 
intradomiciliar, para que a própria empreiteira a 
realize. 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Ok. 
 

O SR. EDUARDO LOYOLA DIAS - Então, 
isso já vem. Mas a questão é: ele tem que ter a 
autorização da companhia para fazer essa 
interligação, oficial. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Hoje, lá, na ação da Praia do 
Canto, teve um dos pontos em que o PI levantou 
a fumaça. Quando levanta no PI, teoricamente é 
entre a rede de esgoto... A Cesan leva até o PI, 
não é? E a rede de drenagem. Nessa ligação, 
que é feita da rede do PI à rede de drenagem, o 
que pode ter acontecido nesse caso? É uma... Só 
para entender. Quais são as hipóteses? 
 

O SR. EDUARDO LOYOLA DIAS - Eu, 
como foi dito aqui, antes de estar na diretoria, 
operava o sistema. Então, você encontra de 
tudo, você encontra, desde a prefeitura... Locais 
que não têm drenagem, e a prefeitura quer 
drenar. O morador liga reclamando: Minha rua 
tá alagada! Como que eu vou drenar, se eu não 
tenho drenagem? Então, pode acontecer de a 
própria prefeitura, em muitos dos casos, 
interligar à nossa rede de esgoto. Já tive 
situações... 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Não entendi! Não consegui 
entender! Porque, assim, lá tem a rede de 
drenagem... 
 

O SR. EDUARDO LOYOLA DIAS - Não, 
assim... 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Igual hoje. 
 

O SR. EDUARDO LOYOLA DIAS - Nesse 
caso é diferente. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Ah, tá, você está falando de outro 
caso. 
 

O SR. EDUARDO LOYOLA DIAS - Existe a 
rede de drenagem. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - É porque eu estava querendo 
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entender esse caso, porque pensei: quem fez 
essa ligação? 
 

O SR. EDUARDO LOYOLA DIAS - Já 
aconteceu de obra da prefeitura passar com a 
rede de drenagem e quebrar a rede da Cesan, e 
a empreiteira interligar à rede de drenagem da 
prefeitura.  
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Uma coisa que... 
 

O SR. EDUARDO LOYOLA DIAS - Então, 
assim... São vários os... 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - É porque, nesse caso, eu fiquei 
pensando: o morador liga ao PI. Não é? Então, 
teoricamente, ali não foi o prédio. Era o prédio. 
Até um prédio grande. Eu falei: a quantidade de 
(inaudível) que estão ligados ao esgoto, à 
drenagem, é absurda! Mas eu fiquei pensando: 
como eles ligam ao PI, então, teoricamente, não 
foi uma ligação irregular do morador do prédio.  
 

O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS - Às 
vezes, deputado... 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Ali tem um... No caminho, ali... 
 

O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS - Às 
vezes, essas ligações são feitas na fase de obras. 
E aí, por exemplo, um pedreiro lá, alguém, vai lá 
e faz essa ligação momentânea, só para o 
período de obras, às vezes, e tal. E, às vezes, o PI 
já está pronto na calçada, na frente daquele 
lote, que ainda era vago, foi feita a rede, foi 
feito o PI. Aí ele vai lá e liga direto. Depois, 
termina a obra, alguém faz a ligação na rede.  
É comum também encontrar a ligação na rede, 
um pedaço na rede e um pedaço na drenagem, 
às vezes, passando pelo PI. Na verdade, tem de 
tudo! Tudo quanto é situações, a gente 
encontra. E, às vezes, na maioria dos casos - foi 
o que o Thiago falou aqui hoje -, as pessoas nem 
conhecimento têm. Essa é a grande verdade! 
 

O SR. EDUARDO LOYOLA DIAS - Em 
muitos casos!  
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - E aí, nesse caso de hoje, por 

exemplo, só para a gente fechar o ciclo: o que 
vai ser feito? A Cesan foi lá, identificou essa 
ligação irregular, o sistema de fumaça mostrou. 
Na rua toda, acho que só foi esse. 
 

O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS - 
Notifica. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Vai notificar? Porque, 
teoricamente, não foi ele que deu causa à 
ligação equivocada. 
 

O SR. EDUARDO LOYOLA DIAS - Não, 
pelo que eu entendi, não está interligado. A 
rede, a caixinha dele, que deveria estar em 
interligada à rede da Cesan, não estava; estava 
interligada à drenagem, não é isso? 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Não. A caixinha... 
 

O SR. EDUARDO LOYOLA DIAS - A 
caixinha. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Na realidade, abriu a caixinha 
da... 
 

O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS - O PI 
dele estava ligado à rede de drenagem. Não é 
isso? 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - O PI dele estava ligado à rede de 
drenagem. 
 

O SR. EDUARDO LOYOLA DIAS - Então, 
isso a Cesan vai corrigir. Ele vai ser interligado à 
rede de esgoto. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Então é a Cesan que vai fazer a 
ação. 
 

O SR. EDUARDO LOYOLA DIAS - Isso. O 
cliente é sempre da caixinha - vamos falar assim 
- para dentro. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Porque aí a fumaça não funciona, 
não é? A fumaça não pega esse tipo de... 
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O SR. EDUARDO LOYOLA DIAS - No caso, 
hoje, provavelmente... Não acompanhei lá de 
perto, mas deve ter saído ali na caixinha, porque 
foi na drenagem.  
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Isso. 
 

O SR. EDUARDO LOYOLA DIAS - Então, 
saiu a fumaça na caixinha. Quando o teste é 
feito na rede da Cesan, que não está interligado, 
isso vai para dentro da casa do cliente. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Isso. 
 

O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS - Ou, 
se ele estiver ligado à drenagem direto, sem 
passar pela caixinha, vai sair dentro da casa dele 
a fumaça. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Não foi esse o teste.  
Poderia ser feito dessa forma também? 
 

O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS - Não, 
quando a gente lança fumaça na rede de 
drenagem e o esgoto do imóvel está ligado 
direto da casa para a rede de drenagem, a 
fumaça vai sair lá dentro da casa. A fumaça vai 
sair lá dentro de casa. Se tiver no PI, ela vai sair 
no PI. 
No caso, hoje, o PI estava ligado à redrenagem. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Pode ser, então, que alguma que 
estava direta recebeu uma contribuição na sua 
casa, hoje, de fumaça? 
 

O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS - Pode 
ser. Pode ser. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Mas aí a gente não consegue 
identificar, a pessoa tem que se manifestar. 
 

O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS - Não. 
Geralmente, quando está fazendo essa ação, as 
pessoas se manifestam às vezes. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - É, mas o prédio é muito grande. 

A outra dúvida é em relação a, vocês têm 
autorização? Por exemplo, ela falou que, na 
casa da pessoa lá, jogou no vaso o produto para 
identificar. Isso é um procedimento que existe 
alguma legislação que permite, 
compulsoriamente, a gente: Olha, preciso ir 
jogar um... Ou é só com o consentimento do 
proprietário do imóvel? 
 

O SR. EDUARDO LOYOLA DIAS - Não, no 
nosso caso, foi só com consentimento. Você não 
pode entrar... 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) -  Só com consentimento? 
 

O SR. EDUARDO LOYOLA DIAS - Dentro 
do imóvel se... 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) -  Não, eu digo assim: não tem 
nenhuma legislação que fala que você  pode ter 
autorização. Assim, mais...  
 

O SR. EDUARDO LOYOLA DIAS - É.  A 
gente não chegou a esse nível, mas acredito que 
se entrar na Justiça e pedir uma ordem judicial... 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Ok, porque você tendo uma clara 
evidência que pode estar ligado, né? 
 

O SR. EDUARDO LOYOLA DIAS - Isso. 
Isso. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Ok. 
 

O SR. EDUARDO LOYOLA DIAS - Mas só 
complementando, a secretária falou aqui muito 
bem, da parceria junto com o doutor Otávio, 
que é o promotor de Guarapari. Essas multas, 
Thiago, já fui secretário também de Meio 
Ambiente em Cachoeiro, então eu sei a 
dificuldade que é o município, né? Notificou, 
não cumpriu, autuou, não cumpriu, aí o doutor 
Otávio está entrando, também, com uma ação 
via Ministério Público. A gente está tendo uma 
sequência de ações em conjunto entre Cesan, 
Ministério Público e o município, fechando 
esse... 
 

O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS - Por 
isso, deputado, que eu tenho ido 
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sistematicamente aos municípios, converso com 
câmara, com o prefeito e com o Ministério 
Público, para que essas ações sejam conjuntas, 
inclusive, para evitar loteamentos clandestinos, 
essas questões todas, pedindo ajuda ao 
Ministério Público também. 
 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Deputado Xambinho. 
 
 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 
Obrigado, deputado. 
Primeiramente, cumprimentar a Mesa em nome 
do presidente Cael, nossa secretária Thereza 
Christina, e cumprimentar o vereador Zé Preto 
aqui, cumprimentando a todos aqui presentes. 
Gostaria de fazer uma pergunta à Cesan. Qual a 
dificuldade que existe para poder interligar esse 
sistema do CadÚnico com as prefeituras para 
oferecer, ofertar essa questão da tarifa social? 
Nós vimos, aqui, a secretária apresentou que 
nós temos treze mil pessoas, hoje, dentro de 
Guarapari, que são cadastradas, e somente 
cinco mil são atendidas com a tarifa social. Por 
que não tentar interligar, justamente com todas 
as prefeituras, porque a gente vê isso em todos 
os municípios. 
 

O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS - Neste 
trabalho que nós estamos fazendo de visita, 
inclusive, nós até fizemos um volume 
significativo de panfletos, explicando o que é a 
tarifa social, quem tem direito e como a pessoa 
tem que fazer para exercitar esse direito. 
 Então, nós estamos conversando com os 
prefeitos, estamos orientando as áreas de 
assistência social das prefeituras, conversando 
com as secretarias municipais de Assistência 
Social, explicando detalhadamente como essas 
pessoas têm que exercitar esse direito, o que 
elas têm que fazer, e estamos buscando ampliar 
isso aí.  
Aí, à primeira vista, poderiam as pessoas 
pensarem assim: mas a Cesan vai ter interesse 
de fazer isso para dar desconto na conta? Na 
verdade, isso entra na base de cálculo da tarifa 
pela agência reguladora. Então, nós temos - 
para ser sincero -, todo o interesse que isso se 
expanda e iniciamos esse trabalho com as 
prefeituras dos cinquenta e dois municípios que 
nós estamos na base. 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 
Certo, mas a minha pergunta, Cael, seria mais 
ou menos, cruzamento de dados. Nós temos lá 
na prefeitura, automático, nós temos lá na 
prefeitura, um cadastro dessas treze mil 
pessoas. Por que não transferir esses dados para 
o sistema da Cesan e, automaticamente 
cruzando esses dados, você identifica essas 
pessoas e oferta a elas a tarifa social? Porque 
esse trabalho de campo que você explicou, no 
meu ponto de vista, é um gasto desnecessário. 
Hoje, com a informatização que nós temos aí... 
 

O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS - Só 
que a gente faz isso dentro dos municípios par 
que a área social do município faça isso. Por 
quê? Porque a gente não pode fornecer 
aleatoriamente. A gente precisa que as famílias 
sejam visitadas, para efetivamente identificar 
que elas tenham direito. Essa questão do 
cadastro, do BPC e do Bolsa Estado, são as 
prerrogativas para ter direito, são as 
prerrogativas básicas. Mas a gente faz, a área 
social da prefeitura faz esse acompanhamento e 
vai lá, especificamente, para fazer esse trabalho. 
Estamos intensificando, e vamos avançar muito. 
A gente tinha, sim, um número muito pequeno 
de demandas, tipo assim, mensalmente, de 
acréscimo, e a gente está avançando bastante, 
crescendo muito. Entendeu? Podemos pensar 
nessa questão de cruzamento de dados.  
 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 
O meu entendimento é o seguinte: a pessoa vai 
ao Cras e tem todos os pré-requisistos, ela é 
cadastrada, ela recebe lá o Bolsa Família, recebe 
tudo, e ainda a Cesan tem que comprovar que 
essa pessoa tem necessidade de ter a Tarifa 
Social. Tudo bem, a Cesan pode ir até a 
residência, mas não seria, por direito, essa 
pessoa já receber o benefício da Tarifa Social, e, 
depois, como uma forma de fiscalização, a 
Cesan visitaria essa família para comprovar. 
 

O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS - O que 
a legislação fala é que é um direito dela, e ela 
precisa requerer esse direito.  
 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 
Sim, mas ela poderia requerer isso 
automaticamente no Cras, onde você faz o 
cruzamento de dados. 
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O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS - Sim, a 
gente pode pensar e discutir isso aí. 
 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 
É, sim, um questionamento para uma ideia, 
entendeu, Cael? Até mesmo para a gente poder 
facilitar para essas pessoas.  
Outro questionamento é: qual é a dificuldade da 
Cesan de ela mesma fazer essa ligação do 
morador à rede, da residência à rede? Qual é a 
dificuldade que tem, que a Cesan tem de fazer 
essa ligação? Porque vejo esse problema de 
ligação na rede em todos os municípios: Serra, 
Vitória, Vila Velha - como o deputado Fabrício 
Gandini explicou aqui. Por que não a Cesan 
ofertar esse serviço também de fazer essa 
ligação na rede, sabendo ela que ela passou 
uma rede ali e ela sabe as residências que não 
estão ligadas? Porque você acabou de fazer uma 
obra na rua, passou a rede, você sabe que as 
residências não estão ligadas à rede. Então, ela 
sabe automaticamente qual residência precisa 
fazer a ligação. Por que a Cesan não oferta esse 
serviço também? E se tiver que cobrar algo, 
cobre algo do morador, do proprietário da 
residência ou do imóvel.  
 

O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS - Nós 
já abrimos a discussão com a agência reguladora 
para avaliar essa possiblidade de custo desse 
serviço, como outros serviços também, de 
limpar fossa, outros serviços que demandamos 
à agência reguladora, para fazer essas análises 
porque eles que têm que definir essas tarifas 
todas. Mas tem algumas questões que a gente 
precisa ter alguns cuidados.  
Quando a gente faz o PV na calçada, na porta de 
entrada, dali para dentro, para a gente entrar 
dentro do terreno da pessoa... Só para você ter 
uma ideia, no passado, a Cesan já fez algumas 
ligações numa visão social. A pessoa não tinha 
condição financeira. Daí a um ano, deu um 
problema na casa, estrutural, um trinco, um 
negócio, alguma coisa assim. Aí a Cesan foi 
judicializada porque foi jogado para a Cesan, 
como se a culpa fosse dela, porque ela entrou e 
cavou no quintal.  
Então, tem um monte de variáveis que a gente 
precisa tratar. Mas, mesmo assim, precisamos 
regulamentar isso, quando formos fazer, e já 
solicitamos à agência reguladora para analisar 
essa questão tarifária, porque, para a gente 

prestar o serviço, a gente tem que colocar um 
imposto de tarifa.  
 

A SR.ª THEREZA CHRISTINA HASSEN 
SANTOS DE BARROS - Só pegando esse gancho 
do deputado Xambinho, eu penso que seria uma 
grande contribuição socioambiental se pensar e 
amadurecer essa situação, sim. Nada que a 
gente não possa, sabe, Cael... Eu falo mesmo: 
hoje, eu pego pelo meu município, que essa 
questão ambiental para Guarapari, aí você vai 
ver o quanto hoje, que essas pessoas hoje, que 
estão nessas situações, seria uma contribuição 
socioambiental imensa, por parte da nossa 
concessionária.  
 

 O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS - 
Secretária, o Thiago já explicou um pouco aqui 
hoje, nas novas obras que estamos projetando e 
que vamos às instituições financeiras captar 
recurso, nós já estamos tentando aprovar, 
nesses novos projetos, como conseguimos com 
o Banco Mundial agora, nas obras da bacia do 
Jucu, do Caparaó e do Santa Maria, a gente vai 
fazer rede e fazer interligação. Essa proposta. Já 
vir fazendo tudo. 
A gente está tentando, em cada uma dessas 
situações, já aprovar dentro do projeto, porque, 
para nós, é muito ruim fazer o retrabalho 
depois. 
 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 
Você fica rodando, rodando e o problema 
continua. 
 

O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS - Fica 
rodando. E essa proposta que você está 
colocando... 
 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 
Impacto ambiental continua, tudo continua. 
 

O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS - Quer 
ver um exemplo dessa questão de impacto 
ambiental? É uma coisa que parece brincadeira, 
mas é realidade, é diagnóstico do que vem, 
historicamente aconteceu. 
A Cesan resolvia fazer uma análise, por 
exemplo, para fazer um projeto, levantamento 
de dados, em uma bacia, vamos pegar Cariacica. 
Uma bacia ali - uma obra que a gente vai fazer 
em Cariacica agora, aqui estamos com o 
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contrato, são vinte e tantas bacias, se não me 
engano. Pega uma bacia daquelas e vai fazer um 
projeto. Aí você faz levantamento de dados, 
demora quase um ano para levantar isso tudo; 
aí, depois, você demora mais um ano, um ano e 
pouco para fazer projeto, tem que licitar 
projeto, licitar tudo; aí, depois, você tem que 
orçar; depois, faz captação no banco.  
Isso aí já passaram quatro anos, no mínimo, de 
quando você fez o levantamento. Aí você licita e 
faz a obra, geralmente são mais três anos, trinta 
e seis meses de obra. Estou falando de oito 
anos, sete anos, nove anos, às vezes até dez 
anos. 
Essa metodologia nós não vamos universalizar 
nunca. Por quê? 
  

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 
Aí você finaliza a obra... 
 

O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS - 
Quando eu finalizo a obra, eu não fiz nem a 
metade do bairro mais, porque o bairro já mais 
que dobrou de tamanho em oito, dez anos, 
entendeu? 
 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 
Sim, mas vamos lá. Aí você finaliza a obra; aí o 
morador não liga. 
 

O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS - Sim, 
sim. Por isso que a gente está tentando, nas 
novas, já com a interligação. Mas o pior de tudo 
é que, mesmo a gente fazendo a interligação, 
com essa metodologia antiga que a gente fazia 
pela 8.666, nós terminávamos a obra, e o bairro 
dobrou de tamanho, e fizemos só a metade do 
saneamento do bairro. 
Então, dentro dessa nova metodologia, a gente 
define o polígono. Eu tenho aqui uma bacia, 
defino a baia, defino o polígono, e a empresa vai 
apresentar a solução técnica, vai fazer projeto, 
vai fazer tudo, começa do zero. E a gente 
continua tendo um gap - vai sempre ter, nós 
vamos sempre correr atrás -, mas o gap vai ser 
de três anos, quatro anos, no máximo; não de 
oito, dez. Entendeu? 
Thiago. 
 

O SR. THIAGO JOSÉ GONÇALVES 
FURTADO - E assim, deputado, isso eu 
acompanho pessoalmente, essas obras, 

principalmente essas obras do Caparaó. Não é 
tão simples. Está previsto no contrato, mas tem 
que ter a visita da assistente social, tem que ter 
a autorização do cliente, tem que ter todas as 
regrinhas. Não é simples. Nem o ofertar, como a 
gente está falando assim, é tão fácil. 
A Cesan já fez, como o presidente falou, já teve 
essa experiência, não em obras novas, mas de 
tentar ofertar esse serviço, e aí são vários os 
fatores. 
 

O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS - Vou 
dar só um exemplo. Nós estamos com... 
 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 
Eu entendo a dificuldade, mas aí você imagina o 
seguinte. É o que você falou, você já oferta o 
serviço, tudo bem. Você já consegue avançar 
um pouco mais. Mas passou a rede na rua e o 
morador não liga. Aí a Cesan fica fazendo 
campanha na televisão, mandando o morador ir 
lá, tem que envolver prefeitura, Ministério 
Público, todo mundo. Olha o gasto que você 
tem, o tanto de atores que você tem que 
envolver para poder ligar uma residência. Um 
fiscal que tem que ir lá, terça e quinta, fiscalizar. 
Eu tenho certeza de que você não vai resolver 
cem por cento, mas vai otimizar muito o 
problema, se a Cesan passar a ofertar esse 
serviço. 
 

O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS - Com 
certeza a gente vai ter ganho significativo, muito 
significativo. 
Mas infelizmente a gente tem um gap já. Temos 
um passivo aí que a gente está sofrendo com 
ele, com toda a certeza. Tem o exemplo de 
Guarapari aqui, que dá muito trabalho 
realmente, dá retrabalho, perda de recurso, mas 
esse passivo existe e nós temos que correr atrás 
dele hoje. 
 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 
Agora, vamos falar um pouco do município de 
Guarapari, que é um município que tem um 
potencial turístico enorme dentro do nosso 
estado. A gente conhece as praias de Guarapari, 
belíssimas, e a gente tem mais é que proteger as 
praias de Guarapari, principalmente pelo seu 
potencial turístico e as belezas da cidade. O 
deputado Carlos Von, aqui, defende com unhas 
e dentes a cidade dele. 
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Esta semana eu estava dando uma lida sobre a 
questão dos emissários. E a gente falando aqui, 
o Thiago ou outra pessoa falou sobre as 
questões de tratamento de esgoto que retorna 
com oitenta por cento, noventa por cento e até 
setenta por cento. A Cesan nunca fez um estudo 
para gente tentar atender pelo menos o 
município de Guarapari ou um município da 
Grande Vitória com o emissário? Li pouco esta 
semana sobre essa questão de emissário, mas vi 
que é uma questão, é uma forma diferente de 
tratar, mas muito eficiente, que você lança em 
alto mar e você acaba tirando, principalmente 
em Guarapari, acho que seria um sonho, tira 
esse esgoto dos recursos hídricos que a gente 
tem na da cidade. Existe algum estudo da Cesan 
ou algo nesse sentido? 
 

O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS - Esse 
conceito é o da diluição. Um volume lançado é 
pequeno considerando o contexto da diluição 
em massa.  
 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 
É um contexto no geral. Ele lança tudinho, 
porque você faz o tratamento... (Pausa) 
  Lança no mar... Você faz o tratamento...  
 

O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS - 
Quando falo é pouco, não é que lança só um 
pouquinho de esgoto da cidade, lança tudo, mas 
a diluição, que estou falando, a proporção, a 
quantidade de esgoto que você lança, 
considerando o tamanho do mar ali, a diluição 
some, praticamente.  
 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 
E ela mata as bactérias, mata tudo por conta do 
sal.  
 

O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS - Isso 
aí. A questão é que hoje temos sistemas já 
estruturados. A grande questão é que as novas 
tecnologias estão surgindo, a redução de custo, 
e o ótimo é inimigo do bom. O que é mais viável 
para resolver o problema no curto e médio 
prazo.  
 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 
Essa é uma tecnologia de 70.  
 

O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS - Não, 
não. Não estou falando dessa especificamente, 
estou falando de uma maneira geral.  

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 
Sei. 
 

O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS - São 
questões que vem de curto e médio prazo. 
Quando busca a solução, infelizmente temos um 
gap grande, quando busca a solução, acaba 
buscando na relação custo benefício, ou seja, o 
menor custo para atingir o objetivo no menor 
tempo. Já existem, não na Cesan, mas já existem 
estudos, o pessoal técnico da Cesan acompanha, 
estamos acompanhando, e a gente não descarta 
essa possibilidade. Só que a gente tem tratado 
isso, a Cesan, na relação custo benefício em 
termos do que a gente precisa fazer para atingir 
o mais rápido possível o objetivo que é 
despoluir e diminuir o impacto ambiental.  
 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 
Isso mesmo.  
Deputado Fabrício Gandini, parabenizar a 
secretária pela atuação, os funcionários da 
prefeitura, o Ministério Público, a Cesan, dando 
murro em ponta de faca todo dia, mas acho que 
vamos avançar sim. Tem um plano de 
investimento para a cidade de Guarapari, não é, 
Cael? Nos próximos meses você deve estar 
apresentando. O deputado Carlos Von fala 
muito dessa questão. Parabéns! A discussão da 
frente parlamentar é justamente para a gente 
buscar entender como está a situação dos 
municípios hoje na Grande Vitória para 
buscarmos junto com a Cesan fomentar e 
melhorar a questão do tratamento de esgoto na 
Grande Vitória e no estado do Espírito Santo. 
Muito obrigado.  
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Obrigado, deputado.  
Temos três inscritos. Então, vamos encerrar a 
sessão depois desses três inscritos. Se alguém 
quiser mais se inscrever, peço que faça na fala 
inicial agora.  
A primeira inscrita é a Marlene, da Associação 
de Moradores de Meaípe.  
 

A SR.ª MARLENE CELDA - Boa noite a 
todos! Boa noite, Thiago. Boa noite, Thereza.  
É com muito prazer que a gente está aqui. 
Realmente temos travado uma batalha em 
Meaípe, porque temos um rio, onde a gente 
tem dentro dos padrões que eles dizem que 
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fazem a volta do esgoto para o rio, mas a gente 
está tendo muito problema. Temos problema 
porque já fomos ao Ministério Público pela 
primeira vez, até era o Thiago, agora é o Márcio 
que está à frente na nossa região. E, realmente, 
temos um problema no rio Meaípe. Na última 
vez que fomos ao Ministério Público, porque da 
primeira eu disse que quando fossem ligados 
alguns edifícios da Enseada Azul a gente teria 
um problema de esgoto dentro do rio Meaípe, 
foi o que aconteceu. Em janeiro, a transmissão 
para a ETE de Meaípe, teve vazamento de 
esgoto. Denunciamos à Secretaria de Meio 
Ambiente, denunciamos ao Ministério Público. E 
nós estamos agora num plano juntamente, 
Cesan, a sociedade civil, a Secretaria de Meio 
Ambiente com um projeto para a limpeza do rio 
Meaípe. Porque isso está afetando a nossa 
praia. Talvez seja o único ponto que hoje a 
Secretaria de Meio Ambiente tem é a praia de 
Meaípe. 
 Nós já estamos com uma erosão na praia 
que já estamos ficando sem praia. Ainda 
poluição! Então, uma coisa que eu venho pedir 
ao presidente da Cesan é que olhe para Meaípe 
com carinho e que nos ajude a limpar o rio.  
 

 O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Obrigado. A Cesan quer falar 
alguma coisa? Vou dar a oportunidade, depois é 
o Paulo dos Santos, de Córrego Sete, Guarapari.  
 

 O SR. THIAGO JOSÉ GONÇALVES 
FURTADO - O intuito, hoje a gente já tem um 
investimento grande sendo realizado na região 
de Meaípe, que é a nova estação. Existem na 
região muitas ligações clandestinas, que ainda 
jogam no rio Meaípe, que foi o que a secretária 
explicou. Que é uma ação que a gente tem feito 
também. Que não tem justificativa para a 
pessoa jogar o seu esgoto dentro do rio. Ele tem 
que ter um sistema individual.  
É uma das ações também que pouquíssimos 
municípios atuam, porque ele está gerando o 
esgoto. E a lei é clara, enquanto você não tem 
um sistema de coleta e tratamento público, 
você tem que ter o seu sistema individual. 
Então, esse é um trabalho que está sendo feito 
na região.  
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Só tirar uma dúvida, Thiago. O rio 

Meaípe, ele tem mais contribuição além de 
Meaípe especificamente, onde vocês... O que eu 
entendi da fala dela é que teve essa troca de 
estação, deu algum problema. Eu não entendi. 
A... (Pausa)  
Não trocou ainda? 
 

O SR. THIAGO JOSÉ GONÇALVES 
FURTADO - Não, ainda não. Está construindo... 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Está construindo a nova estação... 
 

O SR. THIAGO JOSÉ GONÇALVES 
FURTADO - Mas o que a Marlene está expondo 
é uma parte. Porque essa obra de Meaípe, 
vamos falar assim da grande Meaípe ali que 
pega Bacutia, Peracanga, aquela região todinha, 
ela é uma obra que foi paralisada em 2014, 
2015.  
Logo no iniciozinho do Governo paralisou várias 
obras no estado, e essa foi uma das obras que 
foi paralisada. E ela foi retomada, como disse o 
secretário, a partir do momento... 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Mas ela já recebe alguma 
contribuição?  
 
 O SR. THIAGO JOSÉ GONÇALVES 
FURTADO - Não, não, calma. Aí, hoje a gente 
está executando a nova estação de Meaípe, está 
em fase de execução. Essa estação atual vai ser 
desativada. Vai jogar esse esgoto todo para lá. E 
está em elaboração também a complementação 
dessas redes, Bacutia, Peracanga, o entorno ali. 
Para a gente tratar e retirar esses clientes que 
ainda jogam na drenagem, que ainda jogam no 
rio o esgoto. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Tá. Então não está contemplada 
ainda toda a região. Peracanga... 
 

 O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS - Não. 
Não, não.  
 

O SR. THIAGO JOSÉ GONÇALVES 
FURTADO - Hoje ainda não. 
 

O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS - Na 
verdade, a solução para despoluir o rio e o mais 
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rápido era intervir junto a esses moradores para 
eles evitarem jogar o esgoto direto no rio 
enquanto a gente não executa a rede. Até 
meados do ano que vem a estação vai estar 
pronta. Aí vai interligar as redes que estão hoje 
para a nova estação, para desativar a antiga, e 
vamos fazer as redes. Aí sim, nessas residências 
onde não tem, porque nós estamos em fase de 
licitação, uma nova licitação agora da parte de 
redes. Este ano ainda a gente está licitando, a 
parte de redes para coletar o esgoto dessas 
outras residências que ainda não têm coleta. E 
não tem rede disponível, na verdade, também.  
 

A SR.ª THEREZA CHRISTINA HANSEN 
SANTOS DE BARROS - Deputado, eu entendi a 
angústia da Marlene, que a gente conversa 
muito. E a Marlene é uma guerreira lá em 
Meaípe. Ela é uma pessoa que diuturnamente, a 
gente se fala mesmo, sempre. Mas o que ela 
está solicitando, presidente, aproveitando a sua 
presença aqui e a do diretor, que olhe pela 
questão do rio Meaípe. E aqui, por exemplo, nós 
estamos com o representante do Iema, porque 
a gente fez uma solicitação de autorização para 
Agerh, e a Agehr se pronunciou dizendo que o 
Iema que tinha que autorizar para a gente poder 
entrar lá para poder limpar o rio. Assim, fazer 
uma ação para ver o que a gente pode fazer 
enquanto concessionária, porque o que a gente 
tem lá, hoje, deputado, a estação de tratamento 
que existe lá hoje, e essa é a angustia da 
Marlene, chega o verão, gente, é uma coisa que 
vocês não têm noção. Uma população de cento 
e vinte e três mil vai para um milhão de pessoas 
na virada do ano, em Guarapari. E Meaípe, Nova 
Guarapari, toda aquela grande Meaípe, recebe 
toda essa contribuição. 
 Então, setenta por cento que foi falado 
aqui, quer dizer, consegue se tratar de esgoto, 
fora os clandestinos que estão lá jogando, que é 
uma luta da gente, é um desafio mesmo você 
pegar aquelas pessoas clandestinas. André já 
cansou de dar notificação para as pessoas 
construírem a fossa filtro para não jogar dentro 
do rio. Nós precisamos olhar, com carinho, para 
aquele rio, limpar o rio. Literalmente, entrar lá 
para dentro. Isso que Marlene está colocando, 
com muita angústia, para a gente solicitar da 
concessionária esse apoio para a efetivação 
dessa limpeza do Rio Meaípe, porque a Cesan, 
hoje, atualmente, com aquela ETE que está lá, 

ela é uma grande contribuidora para devolver, 
porque o esgoto é tratado setenta por cento. 
Trinta por cento é jogado. 
 A gente tem vários meses em que a 
balneabilidade dá a própria. Para nossa 
surpresa, porque o laboratório é muito sério e é 
cadastrado e tudo, porque quem nos presta lá e 
que ganhou a licitação é o Agrolab daqui. Todo 
mês, eles vão lá e coletam. Então, isso que ela 
está pedindo, vou reforçar o pedido dela. Nos 
ajudem. Por favor, vamos fazer um estudo de 
viabilidade para a gente poder estar fazendo 
essa desobstrução. Por quê? Ali, nós temos um 
estrangulamento, Thiago conhece aquela 
realidade. Márcia também já esteve lá com a 
gente, conhece a realidade.  
 Nós temos aquela ponte que o DER fez. 
As manilhas, quer dizer, descem, então, quando 
o nível está baixo, não ultrapassa para romper. 
O rio está muito assoreado, e a gente está tendo 
esse problema. E aí junta, prolifera mosquito. 
Então, nós temos que pensar e, realmente, eu 
gostaria, com o seu corpo técnico todo, quem 
sabe você pode nos ajudar nessa efetiva limpeza 
do Rio Meaípe? 

 
 O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS - 
Vamos Thiago, fazer uma visita lá? Você 
conhece bem a área, trabalhou lá, vamos fazer 
uma visita lá e ver se a gente... 

 
  A SR.ª THEREZA CHRISTINA HASSEN 
SANTOS DE BARROS - É, nosso secretário de 
obras. 
 
 O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS - De 
repente envolve o DER também, na solução 
dessa questão que você falou aí. 
 
 A SR.ª THEREZA CHRISTINA HASSEN 
SANTOS DE BARROS - É isso aí. Vamos buscar a 
solução.  
 
 O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS - 
Sedurb e tal. Vamos articular um movimento 
para ver se tem algum caminho para a gente 
ajudar vocês até que a estação nova fique 
pronta. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Só tirar uma dúvida. A estação 

Identificador: 330038003700300035003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



42 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 10 de setembro de 2019 

não está tratando adequadamente? Porque, 
quando ela falou setenta por cento não é... 
 
 O SR. THIAGO JOSÉ GONÇALVES 
FURTADO - A eficiência da estação é de setenta 
por cento, não quer dizer que ela está fora da 
legislação, o tipo de sistema...  
 
 O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Só que não é o ideal. 
 
 O SR. THIAGO JOSÉ GONÇALVES 
FURTADO - Tem uma eficiência menor. 
Entendeu? Então, o que ela está falando aqui é 
que setenta por cento é... Tem uma carga de 
trinta por cento que continua sendo lançada. A 
eficiência da estação. 
 
 O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS - Por 
isso que ela vai ser, inclusive, desativada. O 
sistema dela é ultrapassado. 
 
 A SR.ª THEREZA CHRISTINA HASSEN 
SANTOS DE BARROS - A nova estação, 
deputado, até  gostaria de convidar vocês para 
depois irem lá. É um luxo. Lindo! Aí vai tratar o 
quê? A nova estação já é com sistema avançado, 
então, quer dizer, eu sonho com isso. A grande 
Meaípe com todo tratamento, está ficando 
show. Outro dia eu fui lá fazer uma visita. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Acho que podiam nos convidar, 
né, Xambinho, quando vocês  forem fazer essa 
visita. 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 
Vamos marcar um visita técnica. Vamos marcar! 
 
 A SR.ª THEREZA CHRISTINA HASSEN 
SANTOS DE BARROS - Vamos, sim. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA)  - Conhecer a região e me colocar 
junto aí para a gente tentar uma solução. 
 Paulo dos Santos, córrego Sete, 
Guarapari, por favor.  

 
O SR. PAULO DOS SANTOS - Boa tarde.  

Senhores, o negócio é o seguinte: o Córrego 
Sete é uma região que está fronteiriça com Vila 

Velha, e tem pessoas, lá, doentes. Lá não tem 
um pingo de saneamento básico: todo mundo 
puxa água do poço, não tem banheiro público, 
não tem nada disso. E, exatamente, aqui, a 
empresa, o interesse da empresa é o capital do 
orçamento público. O interesse da prefeitura é 
ser paparicada pelo cidadão. Sem ofensas às 
pessoas aqui presentes, tá? É o assunto em si.  
E, vejam bem: nós temos leis dentro do nosso 
estado que são retrógradas, são atrasadíssimas. 

E algumas, de antigamente, que funcionam. 
Está entendendo? Então, a senhora, veja bem: 
algumas precisam ser revogadas. As Câmaras 
de Vereadores têm que ser preparadas para 
isto, para revogar leis que atrapalham o 
desenvolvimento do município.  
Nós temos problemas seriíssimos. Tem pessoas 
doentes lá que, para uma ambulância chegar lá, 
no Córrego Sete, é muito difícil. Lá do Centro de 
Guarapari, ou vindo de Vila Velha. Há um 
conflito territorial: uma medida x, Vila Velha diz 
que é dela; uma medida y, Guarapari diz que 
pertence a ela. Então, aquela população que 
está ali... Inclusive, o ex-deputado Gilsinho 
Lopes, ele tem uma casa lá, no Vale do Luar, e 
também não tem asfalto: sai da Rodovia do Sol, 
três quilômetros lá para cima, e é cheio de 
erosão. Nunca vi esse deputado fazer uma 
reclamação disso. Porque é vizinho ali, ao 
Córrego Sete.  
E, veja bem: a pessoa doente, para ser atendida, 
ela tem que pegar esse serviço de Uber ou, 
então, ir num carrinho de pedreiro, até chegar à 
Rodovia do Sol, para poder pegar uma condução 
para ir para o...Essas são as dificuldades que 
existem, da população.  
Então, quando a senhora chama a população 
para ir lá, na Prefeitura, a senhora vê a 
dificuldade que ela tem de ir lá, de chegar à 
sede da Prefeitura. A empresa, por sua vez, vai 
chamar todo mundo de porco. O fiscal vai 
meter-lhe uma multa: não quer nem saber! 
Porque o cara está jogando esgoto no meio da 
rua. É uma área de preservação ambiental; é 
uma área de interesse social. Entendeu? Todas 
essas secretarias discutindo uma coisa, mas a 
solução, mesmo, não chega lá, no Córrego Sete, 
que é o Parque das Águas. Não é? Não tem o 
Parque das Águas, lá do lado? A senhora está 
entendendo isso? Precisa desse tipo de 
atendimento.  
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Olha, nós fizemos já, há muitos anos, quando a 
Rodovia do Sol ainda estava toda esburacada, e 
tal, o Audifax Barcelos era deputado federal. Ele 
me ajudou em algumas coisas, lá, entre o 
pedágio de Vila Velha e Guarapari. Ali, naquela 
região. Então, hoje ele não pode mais, porque 
ele é prefeito de Serra. Não tem mais nada a 
ver. Eu tenho que recorrer aos senhores: 
Xambinho, e tal, tal e tal.  
Então, você veja bem: há uma maldade muito 
grande sobre a população carente, para a qual o 
serviço social é que deveria estar lá e o cara está 
chamando o médico, está mandando o médico 
para lá. Entendeu?  
Nós já fizemos, pela Rede Gazeta, nós já fizemos 
uma reportagem lá, sobre isso. Fizemos 
calendário. Já tem mais de cinco anos. Até hoje 
está a mesma coisa: não houve atendimento 
algum. Muito antes dessa erosão dessa praia, 
muito antes disso.  
Então, essas coisas têm evidência, na empresa, 
e todo mundo esquece aquilo que estava lá, por 
causa do interesse econômico da empresa. A 
prefeitura é dependente dela. O estado, o 
estado do Espírito Santo, o Governo do Estado, 
precisa tomar uma providência, e falar assim: ó, 
a Cesan vai fazer um programa de saneamento 
em todos os municípios capixabas, por tantos 
milhões. E pronto! Nós estamos dividindo essas 
coisas em picuinhas. Entendeu? Eu sei das 
dificuldades que a empresa tem. Tudo isso que 
o senhor Carlos falou, é verdade. Ah, essas 
dificuldades, na realidade... Mas esses assuntos 
têm que ser revolvidos de uma maneira global. 
Eles não podem mais ser resolvidos, assim, em 
picuinhas. Entendeu?  
Nós precisamos disso. Precisamos dessa ajuda, 
dos senhores, que são novos deputados, isso já 
vem se arrastando há anos. Vamos ver o que a 
empresa está disposta a colocar em evidência 
agora.  
Muito obrigado. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Obrigado, senhor Paulo. Passo à 
secretaria. 
 

A SR.ª THEREZA CHRISTINA HASSEN 
SANTOS DE BARROS - Senhor Paulo, primeiro, 
agradecer a sua presença aqui porque foi muito 
bom o senhor estar aqui.  
Está aqui o nosso secretário de Obras. Mas veja 
bem, a partir do momento que a gente fez o 

Plano Municipal de Saneamento Básico... Hoje, 
é o que o presidente da Cesan falou: nós temos 
metas a curto, médio e longo prazo para 
concluir. O Córrego Sete está na região Norte 
para concluir. Então, no Plano Municipal de 
Saneamento Básico, a Cesan tem até o ano de... 
Thiago, ajuda-me aí, a longo prazo, para concluir 
a região Norte.  
 

O SR. THIAGO JOSÉ GONÇALVES 
FURTADO - A parte Norte de Guarapari tem 
uma previsão, se não me falha... Os números 
são, acho que, oitenta e pouco milhões de reais 
e de curto prazo, que seriam os primeiros cinco 
anos do plano, iniciar esse investimento. Ele foi 
divido em duas etapas, curto e médio. Seria, se 
não estou enganado, trinta de curto prazo e 
cinquenta de médio prazo.  
Agora, só complementando, eu não sei se 
entendi, a região fica ali próxima do pedágio. Ali 
tem uma ação. Eu participei, não lembro quem 
da Prefeitura, mas tem uma ação junto ao 
Ministério Público. Ali, eu acho, que, se eu não 
estou enganado, é uma questão até com a 
imobiliária, garantia. Não é isso? Se eu não 
estou enganado. (Pausa) 
Tem uma ação no Ministério Público para tentar 
regularizar. É uma dessas situações que o 
presidente falou, onde o loteador deveria ter 
feito toda a infraestrutura. Ali realmente tem 
algumas áreas também que eu acompanhei 
junto ao Ministério Público na época. 
 

A SR.ª THEREZA CHRISTINA HASSEN 
SANTOS DE BARROS - A APA de Setiba, não é? 
 

O SR. THIAGO JOSÉ GONÇALVES 
FURTADO - O Iema também participou. Na 
época a diretora, se eu não estou enganado, era 
até a Andréa. Ela participou. Tinha até umas 
áreas desse loteamento que o promotor 
também, junto com o Iema, com a prefeitura, 
estava tentando localizar e verificar quais as 
áreas poderiam dar sequência numa venda para 
que se fizesse a regularização por um todo e a 
companhia também estava presente. Ela 
também está participando no intuito de estar 
regularizando aquela área. É uma região, assim, 
só comparando em proporções, maior do que 
Rio Novo do Sul, pelo projeto apresentado à 
época pelo empreendedor. Então realmente 
não é algo tão simples. Existe a questão de lei 
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de parcelamento do solo, como deve ser feito 
um loteamento. Então é algo mais complexo ali, 
que está sendo tratado. Pelo menos estava. Eu 
não tenho acompanhado - eu, Thiago -, mas eu 
vou procurar ver como está essa situação, mas 
via Ministério Público. 
 

O SR. PAULO SANTOS - Essa questão da 
imobiliária é coisa de mais de vinte anos. Para o 
senhor ver o tempo que essas pessoas estão lá 
sofrendo por falta do saneamento básico. Acho 
que qualquer bairro para ser construído, devia 
ser construído depois do saneamento básico e 
não ficar tacando multa em cima das pessoas, 
rapaz.  
 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 
Mas há vinte anos, a imobiliária estava lá... 
 

O SR. PAULO SANTOS - Pois é. Inclusive, 
até alguns agentes imobiliários já faleceram, por 
causa disso. Isso é um problema sério. Então, 
você chamar um fiscal para ir lá tacar uma multa 
de oito mil reais no cara que está ganhando mil 
por mês, você imagina!  
 

A SR.ª THEREZA CHRISTINA HASSEN 
SANTOS DE BARROS - Isso não vai acontecer 
nessa região porque lá não tem rede coletora da 
Cesan, entendeu?.  
 

O SR. PAULO SANTOS - Pois é. 
 

A SR.ª THEREZA CHRISTINA HASSEN 
SANTOS DE BARROS - Isso aí não acontece lá. O 
que pode acontecer é o fiscal ir lá e dar uma 
notificação para o cara que está jogando o 
esgoto dele na rede pluvial ou no meio da rua e 
não tem uma fossa filtro.  
 

O SR. PAULO SANTOS - E lá tem uma 
lagoa muito bonita. Já teve tempo que a lagoa 
secou. Agora ela voltou. Está molhada de novo.  
 

A SR.ª THEREZA CHRISTINA HASSEN 
SANTOS DE BARROS - É isso aí. Então, o que 
pode acontecer lá é isso: o fiscal ir lá e notificar 
para a pessoa construir uma fossa filtro porque 
lá não tem uma rede coletora ainda. 
 

O SR. PAULO SANTOS - Pois é.  
 

A SR.ª THEREZA CHRISTINA HASSEN 
SANTOS DE BARROS - Essa sanção aí, esse auto 
de infração, isso aí.. 

O SR. PAULO SANTOS - Então é uma 
questão que a prefeitura tem que resolver 
porque o cara não pode construir um bairro sem 
um saneamento básico. O erro está no Poder 
Executivo.  
 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 
O erro é lá de trás, o erro é de vinte anos atrás.  
 

O SR. PAULO SANTOS - Junto com a 
prefeitura. Você pode chegar ao Ministério 
Público e tomar essa luta lá a partir disso, 
entendeu? 
Muito obrigado. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Márcia Soares, comunidade de 
Vila Velha. 
 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 
Gandini, deputado, o Eder queria fazer uso da 
palavra. Eder?  
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Eu não ouvi. Desculpa. 
 

O SR. EDER FRAMIL - Boa noite a todos. 
Essa região ali que o senhor Paulo falou é dentro 
da APA de Setiba. Então todos os loteamentos 
ali estão irregulares e a fiscalização da unidade 
de conservação é bem atuante nesta região, 
justamente para evitar ocupações novas dentro 
de uma área que é de preservação. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Ok. Então vamos à Márcia? 
 

A SR.ª MÁRCIA SOARES - Boa noite.  
Na verdade eu estou inscrita aí como moradora 
de Vila Velha, moro em Vila Velha, mas trabalhei 
em Vitória uns tantos anos na área de 
saneamento também. E Guarapari é um 
interesse especial porque a gente frequenta 
Guarapari, uma área muito nobre e este 
interesse especial. 
Com relação ao saneamento, à rede coletora de 
esgoto, a gente precisa ter muita atenção a 
algumas coisas que acontecem. Uma das 
tristezas é que informações não são repassadas 
pra gestões que vêm logo em seguida. Eu 
acredito que algumas informações da própria 
Cesan, nesta gestão, talvez eles não tenham 
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conhecimento ou as histórias às vezes se 
perdem. E vou explicar algumas delas. Dentro 
da prefeitura a mesma coisa acontece.  
Por exemplo, você não tem noção do que tem 
abaixo do solo. É muito perdido. As redes que 
passam abaixo do solo, não existem cadastros 
fiéis do que se tem. 
Quando a gente fala de prefeitura, as redes de 
drenagem, o cadastro de drenagem, e isso não é 
só em Guarapari não, é em todas as prefeitura, 
as regionais não atualizam os dados no sistema 
de como está formado o cadastro de drenagem. 
A Cesan a mesma coisa. O cadastro precisa estar 
sempre atualizado para que se trabalhe em 
forma de bacias, contrapondo os dois cadastros 
para saber de onde vai e para onde vem o 
esgoto ou a drenagem, onde se cruzam. 
Existe uma situação também muito delicada, a 
gente fala aí: Ah, porque não se ligou na rede, o 
munícipe não se ligou na rede. Existem três 
situações que impedem o munícipe de se ligar 
na rede ou ele deixa de se ligar na rede. Uma 
delas é o desinteresse mesmo. Sabe que tem e 
não fez até que se haja então o Poder de Polícia 
para poder atuar. A segunda é porque ele 
desconhece, não sabe o que vai fazer, a 
desinformação. E a terceira, são erros de 
projeto. Não adianta eu dizer que eu tenho um 
sistema de rede coletora se ela não é factível ao 
uso. Aí o munícipe se liga à rede e o esgoto volta 
para a casa dele porque o grade é baixo. Então, 
isso acontece demais.  
Por que em algumas situações o munícipe ligou 
e retirou?  A prefeitura procurou saber o 
motivo? Então, isso também acontece. Por isso, 
é necessária uma atenção especial quanto 
àquelas regiões onde se tem rede, se a rede é 
realmente factível ao uso, se é possível se ligar 
nela ou esgoto vai voltar, vai retornar. Ninguém 
quer esgoto retornando. Então, é mais fácil 
lançar onde? Na drenagem. É o único recurso 
que ele tem. 
Então, é necessária uma atenção especial com 
relação a isso. Existiram algumas situações de 
obras da concessionária - estou falando de 
Vitória, porque eu acompanhei muitos anos - 
de, de repente, não ter uma fiscalização efetiva 
da própria concessionária e a empresa que 
executou o serviço, isso foi um flagrante que a 
gente fez de pegar uma seção de sessenta e 
encaixar numa seção de quarenta de uma 

tubulação velha da prefeitura, debaixo do solo. 
Quem vai ver? Quem vai tomar conhecimento 
disso? Então acontecem essas coisas também.  
Se dentro de uma região não é possível fazer 
ligação a esse sistema, tem que se ter 
elevatória. Então, antes de lançar a rede ali 
coletora, a linha tronco, a linha principal, tem 
que ter o estudo se vai ser viável as pessoas se 
ligarem àquele sistema. Senão, não adianta ter 
rede! É um dinheiro jogado fora! Então, precisa 
desse cuidado! Ou fazer as elevatórias para que 
eles tenham condição de fazer isso.  
 Alguns exemplos - tem uma lista enorme 
aqui, mas eu não vou falar dela, não, porque, 
senão, o tempo vai embora, mas se quiserem 
mais detalhes, a gente pode sentar e conversar - 
precisam ser copiados. Em Vitória - tem um 
representante aqui de Vitória, em 2014, foi feito 
um sisteminha de autodeclaração. Então, houve 
um apoio muito efetivo da prefeitura à 
concessionária. Então, trabalhou-se muito junto. 
Tem que trabalhar junto mesmo, porque senão 
as coisas não se resolvem.  
Se todo mundo se ligar à rede, a gente ainda vai 
ter esgoto dentro dos rios, vai ter esgoto ainda 
dentro das praias, pode ter certeza disso! 
Porque o que tem debaixo do solo, ninguém 
sabe, e tem muita irregularidade debaixo do 
solo. Como é que se conserta isso? Trabalhando 
por regionais, contrapondo cadastros de rede 
de drenagem com cadastros de rede de esgoto. 
Já que são separadores absolutos, então, tem 
que ter esse cuidado, tem que fazer um 
rastreamento profundo em cima disso, e por 
região, por microbacias, senão o problema não 
vai ser resolvido.  
O deputado estava falando sobre emissário. 
Deputado, só para esclarecimento, o emissário 
não leva a carga de esgoto para o mar para 
diluir, porque existem os parâmetros mínimos 
que têm que ser atendidos. Então, é lançado. A 
forma de diluição é mais efetiva, é mais 
eficiente. 
E é isso aí. Acho que vale a pena a gente sentar 
com alguns municípios que já estão um pouco 
mais avançados no sistema. Vitória usou - não 
sei hoje, acho que ainda continua assim - a 
questão da ligação social. Houve discussões, lá 
no passado, enquanto a gente estava atuando, 
de que, para aqueles que não pudessem pagar a 
obra, a Cesan financiaria, faria o serviço e 
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cobraria de forma escalonada nas contas de 
água. Então, existem muitas opções que podem 
ser trabalhadas para se resolver o problema. Aí, 
querendo mais detalhes... Porque a lista é longa 
aqui. Está bom? 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Obrigado, Márcia, pela 
contribuição, sempre importante. Fica 
convidada sempre para estar presente aqui 
conosco. 
Quem gostaria? Secretário? 
 

O SR. YGOR BARBOSA - Boa noite a 
todos!  
 

O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS - 
Secretário, eu poderia só responder a algumas 
questões da Márcia, para não perder a 
sequência?  
A questão das redes, Márcia, em que as casas 
estão abaixo do nível da rede, nós identificamos 
no início deste ano. Isso é uma questão 
histórica, mas essa discussão a gente encarou 
de perto, agora, no início do ano, na Cesan, e 
tomamos a iniciativa de solicitar ao Executivo, 
ao Governo do Estado, que encaminhasse para a 
Assembleia Legislativa um projeto de lei, que já 
foi aprovado, que a Assembleia Legislativa 
aprovou, que é o quê? A Cesan reconhecendo 
da impossibilidade dessa ligação e isentando do 
pagamento, da disponibilidade de rede para 
essas residências - primeira questão.  
A gente precisava da aprovação de uma lei 
estadual para abrir mão de receita. Então, a 
Cesan isentando essas pessoas do pagamento, 
até que a gente vá encontrando soluções 
técnicas para cada uma dessas situações. E aí, 
realmente, é bem complexo, porque você vai ter 
que analisar caso a caso, fazer a rede 
intradomiciliar, depois fazer elevatória no final 
da rua para bombear uma pequena elevatória 
para bombear para outra rede. Enfim, são 
detalhes bem complexos. 
A outra questão que você colocou são águas 
urbanas, águas pluviais. Nós incluímos, dentro 
do Águas e Paisagens agora, na repactuação do 
contrato com o Banco Mundial, que fizemos em 
dois momentos: 18 a 22 de fevereiro, depois de 
18 a 22 de março. Sentamos com a direção do 
Banco Mundial e conseguimos repactuar aquele 
contrato do programa Águas e Paisagens, que 

estava só com em torno de 4.4 por cento de 
recursos utilizados, seis por cento de 
desembolso e que estava a ponto de ser 
rescindido o contrato unilateralmente pelo 
banco, porque não estava sendo usado. A 
verdade é essa!  
Então, nós conseguimos repactuar esse 
contrato, conseguimos autorização para as 
obras de Cariacica, licitação de Vila Velha. Enfim, 
conseguimos avançar significativamente e 
conseguimos incluir, dentro desse programa, a 
execução, que é uma contribuição que a Cesan 
vai dar para as questões de águas urbanas, que 
tem uma relação direta com a gente - estou 
falando de rede de água pluvial, porque 
saneamento são águas pluviais, resíduos sólidos, 
água e esgoto. A Cesan está só com água de 
esgoto, mas tudo impacta porque são 
interligados.  
Então, já conseguimos autorização do banco e 
vamos contratar - talvez neste ano ainda dê 
tempo, mas se não, no início do ano que vem - 
um plano diretor de águas urbanas de toda a 
Região Metropolitana. Isso vai ser determinante 
para o planejamento das ações de coleta de 
águas pluviais, águas urbanas, pequenos 

mananciais e toda essa questão de águas 
urbanas de toda a Região Metropolitana. Isso 
vai ser vital e acho que é uma contribuição 
significativa que a Cesan vai dar para que a 
gente avance mais nessa discussão. A gente 
conseguiu incluir isso e fiquei, pessoalmente, 
muito satisfeito com isso porque vai ser uma 
contribuição significativa. E a gente vai criar 
uma condição de a discussão ser feita de 
forma mais estratégica, com visão de futuro e 
com soluções continuadas - aquilo que você 
falou que não tem casamento de informações 
e tal - para que a gente ganhe efetividade. 
Uma ação se sobrepõe à outra, para que a 
gente consiga ter efetividade lá na frente.  
Queria pedir ao Thiago só para explicar um 
pouquinho essa questão do cadastro de redes 
que a gente tem, porque a gente está 
conseguindo atualizar bastante o nosso cadastro 
lá, está bem real. Às vezes a gente descobre 
algumas coisas esdrúxulas mesmo, como você 
falou, mas está bem real hoje. A gente está 
disponibilizando para a prefeitura e para o 
Ministério Público, mas está bem real. Queria 
que o Thiago explicasse um pouquinho. 
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O SR. THIAGO JOSÉ GONÇALVES 
FURTADO - Só complementando essa questão, 
realmente o cadastro de rede é algo 
complicado. A  Cesan tem mais de meio século 
de vida. Muitas dessas redes vieram do 
município, repassadas para a Cesan. Então, 
assim, atualizar um cadastro, criar um banco de 
dados, não é fácil.  
A Cesan, já há alguns anos, ela usa uma 
metodologia. Existe o sistema de 
georreferenciamento. Toda obra nova que é 
realizada, o cadastro é repassado e inserido 
nesse giz, e toda manutenção é gerado um 
croqui. Então, é na manutenção que a gente faz 
a validação da rede. Então, em toda 
manutenção é feita a validação da rede. E isso a 
gente vai, cada vez mais, validando nosso 
cadastro como um todo e tendo uma 
confiabilidade maior. Então, isso é feito.  
Esse sistema, esse cadastro, é distribuído para 
os municípios. Os municípios que quiserem 
aderir ao cadastro é só solicitar à Cesan. Ele é 
completamente disponibilizado. Ali você tem 
todo o conhecimento, onde você tem a rede de 
água e de esgoto.  
E só complementando um pouquinho da 
informação. Além de disponibilizar o sistema, a 
Cesan treina o município para a utilização. E, 
mesmo com o sistema, a Cesan... Só não sei te 
falar se é de quinze em quinze dias ou se é 
mensal. 
 

O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS - 
Quinzenal. 
 

O SR. THIAGO JOSÉ GONÇALVES 
FURTADO - Quinzenal. 
Mas ela disponibiliza para todos os cinquenta e 
dois municípios esses possíveis clientes que não 
estão interligados. Então, essa informação vai 
para o município.  
E, de novo, agradeço e parabenizo a secretária 
pela forte atuação em cima dessa planilha.  
 

A SR.ª MÁRCIA SOARES - Olha só, as 
prefeituras também precisam atualizar esses 
cadastros, porque a gente identificou vários 
pontos de águas cruzadas: água de esgoto, 
efluentes de esgoto, água potável e água de 
drenagem. Olha o risco!  
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) -  Secretário Ygor Barbosa.  

O SR. MÁRCIO BEDIM - Deixa só eu 
finalizar o assunto do cadastro.  
Meu nome é Márcio, sou o atual gestor da 
divisão de manutenção de Guarapari, Anchieta e 
Piúma. E a questão do cadastro, o Thiago já deu 
uma explanada geral, mas esse é um item que a 
gente tem dado tanta importância, que isso aí 
tem avaliação de desempenho dos nossos 
contratados.  
Então, para a gente fazer uma medição, um dos 
itens que eles são avaliados é se eles 
entregarem, no mínimo, tantos por cento de 
croqui das redes.  E aí temos profundidade, 
temos distancia de fachada de imóvel, está 
vinculado a algum HD conhecido. Então, o 
bombeiro está orientado. Quando ele sai para 
fazer um serviço, já vem um croqui. Isso está 
digitalizado. A documentação é digitalizada, 
além da inserção nos sistemas que o Thiago já 
citou, que a gente chama de GIS. Esse sistema 
tem integração. Hoje, não é o mesmo assunto 
aqui, mas a gente passou esse cadastro para o 
Corpo de Bombeiros, por exemplo, para a gente 
atualizar a lista de hidrantes, qual a situação do 
hidrante, se está funcionando, se não está, se 
está ligado, se não está. Hoje nós tivemos o 
desdobramento de umas reuniões com os 
Bombeiros exatamente no cadastro de 
hidrantes. Então, isso hoje está muito forte na 
empresa. É claro que Guarapari é menos. Eu 
estou vindo do município de Vila Velha agora. 
Fui para Guarapari. Em Vila Velha, a gente tem 
redes no centro que a gente não tem a mínima 
ideia de onde surgiram, de quem implantou, de 
que material que é. Redes de cinquenta anos, 
de sessenta anos, adutoras de duas polegadas 
que hoje, praticamente, passa meia polegada de 
água de tanta incrustação que têm. Então, o 
cadastro é um desafio, mas é um ponto 
importante a que a empresa tem dado atenção. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Vamos ouvir o nosso secretário 
de Obras Públicas do município de Guarapari, 
senhor Ygor. 
 

 O SR. YGOR BARBOSA - Boa noite a 
todos! Como Márcio explanou com relação à 
Cesan e as redes de esgoto, nós encontramos as 
mesmas dificuldades em Guarapari, quando nós 
chegamos à administração. Nós não tínhamos 
um histórico documentado das nossas redes. 
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Esse histórico se dava com alguns funcionários 
que perduravam no sistema por muito tempo. 
Então, com a renovação desse quadro de 
funcionários, com a nova geração assumindo, a 
gente encontrou muito dificuldade de identificar 
as redes existentes e de cadastrá-las. Então, o 
município contratou uma empresa para fazer o 
plano município de drenagem, que vai ter 
levantamento de toda essa rede existente. 
 Aproveitando a oportunidade para falar, 
parabenizar a secretária, o Thiago, o Márcio, 
que acompanha a gente sempre lá. A gente 
percebe que, nos locais que têm a rede, 
conseguiram aumentar essa coleta. Os números 
de inundações e de alagamentos diminuíram 
bastante, porque a nossa rede era projetada 
apenas para drenagem. Qualquer contribuição 
além da água pluvial sobrecarrega a nossa rede 
e acontece o retorno do alagamento. Então, 
parabenizo pelo serviço, um serviço de muita 
qualidade, de muita eficiência em Guarapari. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Obrigado, secretário. 
 Vamos ouvir a última fala, vereador Zé 
Preto, e a gente depois encerra. 
 
 O SR. ZÉ PRETO - Boa noite a todos. 
Cumprimentar a nossa secretária Christina, o 
secretário de Obras, Ygor; cumprimentar os dois 
deputados e o presidente da Cesan.  
Eu faço, presidente, as palavras de Marlene as 
minhas palavras e a luta também da secretária 
de Meio Ambiente pelo clamor de olhar e de 
juntar mesmo forças para nós salvarmos, na 
verdade, o Rio Meaípe, porque é nome de rio, 
mas hoje não é rio mais; hoje é um valão. O 
mesmo cheiro que tem aquele valão descendo e 
subindo a Terceira Ponte, o odor é o mesmo. 
Talvez até pior. Então, o que acontece: a gente 
vê que não é rio mais. Então, peço 
encarecidamente que junte os órgãos que 
forem possíveis para nós tentarmos minimizar 
aquilo ali que corta dentro de Meaípe. 
 O que acontece: eu sei da luta da 
Christina. Eu sei. A gente pede. O Ygor também. 
Mas o que acontece? Só nós não vamos 
conseguir vencer aquela batalha. Então, pedir 
encarecidamente a você, que é presidente da 
Cesan, para juntar órgãos. Encarecidamente, eu 
te peço em nome da comunidade.  

O que a Marlene falou: hoje é difícil, porque 
hoje não é rio mais. Transformou-se em um 
valão. Então, a gente pede encarecidamente a 
você para juntar forças. Eu sei que Christina 
milita naquilo ali, mas, na verdade, naquela 
região, tem que juntar forças, juntar as mãos 
mesmo para fazer acontecer ali, porque é difícil. 
 Hoje eu passei lá, era meio-dia, para vir à 
sessão. Ninguém fica parado um minuto lá na 
frente, porque está um odor tão forte. Hoje está 
difícil. Vocês podem comparar aquele valão, 
subindo na Terceira Ponte. Talvez hoje lá esteja 
pior o odor. 
 Então, encarecidamente eu peço. Hoje o 
nome do Rio Meaípe não é rio; é um valão. Todo 
mundo sabe. Eu sei que os moradores 
contribuem com aquilo, mas a gente precisa, 
sim, juntar forças, e não procurar o culpado, 
para nós salvarmos o Rio Meaípe. É o que eu te 
peço encarecidamente. Juntar forças junto com 
a Christina, com o secretário e conosco também 
da Câmara de Vereadores, com o prefeito 
também. É um sonho de todos. Endosso a 
palavra da presidente Marlene, que luta 
também por aquela região. Os deputados 
também que puderem nos ajudar. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Obrigado, vereador Zé Preto. 
Agradeço a participação. Pode ter certeza de 
que esta comissão vai acompanhar de perto 
essa evolução para a gente poder voltar a 
chamar de rio, hoje o valão Meaípe, né? Então, 
agradecer a todos. 
 Antes, só queria deliberar com o 
deputado Xambinho, a gente notificar, já 
estendendo um pouquinho agora a nossa 
atribuição, a gente fez uma comissão 
incialmente pensando apenas na Grande Vitória. 
Estamos chegando aí, vamos fechar com os dois 
municípios, Viana e Vila Velha, recentemente, 
mas já existem vários pedidos de diversos 
municípios para que a gente possa ampliar esta 
discussão com outras áreas do estado. E acho 
que é justo a gente poder dar essa contribuição 
também de esclarecer, até nos municípios que 
não tem atuação da Cesan.  
Eu sou membro também da Comissão de Meio 
Ambiente, a gente esteve em Alfredo Chaves 
recentemente, que contribui ali para a região 
também, o não tratamento ali contribui 
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principalmente para Anchieta, a gente tem esse 
problema. O governador aportou lá um recurso 
também importante para resolver uma situação 
da Comunidade de Sagrada Família, vai ser feito 
um investimento. Inclusive, Cael, tomei a 
liberdade de falar: Poxa, por que vocês não 
liberam para a Cesan tratar o esgoto? Acho que 
isso ajudaria muito, a gente começar a integrar 
os municípios na rede da Cesan, que a gente 
possa ter um plano para o Espírito Santo, não 
para cinquenta e dois municípios, que a gente 
possa ter um plano total para o Espírito Santo. 
Eu sei que algum, acho que o único é Cachoeiro 
que tem um sistema licitado e com empresa 
privada, mas nos outros são os Saaes que, 
infelizmente, a gente vê a falta... Vinte e cinco, 
não é? Vê a falta de capacidade não de mão de 
obra, não, mas financeira mesmo de executar as 
obras, técnica. E é um desafio porque se a gente 
quer resolver um problema ambiental, a gente 
precisa ter uma atitude mais forte em relação a 
esses vinte e cinco municípios, que eles possam 
se integrar aí, principalmente os maiores, que 
têm discussão: São Mateus e? 
 

O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS - 
Litoral de Aracruz. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Aracruz também. Então, são dois 
grandes municípios que poderiam integrar.  

 
 O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS - Já 
estamos iniciando diálogos com outros também.   
 
  O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Outros também. Então, queria 
deliberar, deputado Xambinho, para a gente 
notificar os setenta e oito municípios com 
algumas perguntas em relação ao saneamento, 
que a gente receba informações até para a 
gente tomar o processo decisório. A gente viu 
que Fundão, na Grande Vitória, é o único que 
ainda não tem a renovação do contrato com a 
Cesan. Inclusive a gente fez na última reunião o 
pedido de notificar tanto a Câmara quanto o 
prefeito, para que ele proceda isso o mais 
rápido possível, para que a gente possa ter aí 
perspectiva de solução porque, até o momento, 
em todos os municípios, a gente tem 
perspectiva de solução. Isso é importante. 

Fundão não tem porque não tem contrato. 
Assim, tem um contrato nos moldes anteriores, 
mas finda agora, não tem uma solução 
pactuada. A Câmara ainda não autorizou. 
 

O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS - 
Deputado, você me permite fazer uma 
observação? 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Sim. 
 

O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS - Essa 
situação é complexa por duas variáveis. 
Primeiro, estamos com um projeto de lei em 
discussão dentro da Câmara Federal, que já foi 
aprovado no Senado. A Câmara virou Casa 
Revisora, é um fato incomum, mas neste caso a 
Câmara é Casa Revisora, e este PL está definindo 
um novo marco regulatório para o saneamento 
nacional. E o município que não renovar vai ter 
grandes dificuldades de conseguir renovar com 
a Cesan.  
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Após. 
 

O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS - Após 
a aprovação do PL. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Então a oportunidade é agora. 
 

O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS - E 
dentro do que está estabelecido, conversei 
pessoalmente com o deputado Geninho, do 
DEM, de São Paulo, que é o relator deste PL. 
Estive com ele em duas conversas pessoais e ele 
montou um cronograma que, provavelmente, 
deve votar estourando daqui a sessenta dias 
esse PL, porque ele pretende fazer oito ou nove 
audiências públicas para discutir com 
segmentos organizados e segmentos que tratam 
do saneamento nacionalmente, as entidades 
principalmente. E depois, na sequência, vai para 
a pauta de votação e pelo encaminhamento, 
como já está discutido isso, exaustivamente 
discutido, a gente acredita que até final de 
outubro, início de novembro, isso deve ser 
votado. Então, dificilmente vai manter no novo 
marco regulatório a condição do contrato de 
programa nos modelos que está hoje.  
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O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Ok. 

 

O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS - Os 
municípios, então, vão ter grandes dificuldades.  

 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Imagina o município pequeno, 
não é? 

 
O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS - 

Então? Aí é a segunda questão que eu falei. 
Como é que o saneamento funciona? Para que 
as pessoas entendam a complexidade e o risco 
que é esse momento, o saneamento funciona 
por subsídio cruzado. O que é subsídio cruzado 
na questão do saneamento? A Cesan tem 
cinquenta e dois municípios na sua base. Em 
mais de quarenta a operação é deficitária, ou 
seja, a Cesan não tem lucro dentro desses 
municípios. Essa é a verdade. E um grupo 
pequeno empata; e outro grupo pequeno - 
estou falando de doze, treze, de doze a quinze, 
mais ou menos - metade dá lucro e metade 
empata; e o resto, em torno de quarenta, a 
operação não é viável. Não dá grandes 
prejuízos, mas não é viável. 

Aí, no contexto dos cinquenta e dois, a 
Cesan viabiliza a operação, ou seja, ela consegue 
compensar, subsídio cruzado - aí vem o termo 
subsídio cruzado -, compensa e consegue ter 
fluxo de caixa, ter uma análise de crédito 
positiva e consegue captar recurso para fazer 
investimento. 

Quando você trata só de um Saae, ele 
não tem como cruzar subsídio, ele não tem 
como se compensar. Aí ele não tem fluxo de 
caixa, não tem capacidade de investimento e 
não tem análise de crédito positiva, não tem 
rate positiva para captar recurso no mercado 
financeiro. Aí é uma situação muito complexa. 
Aí o prefeito tem que capitalizar o Saae, que é 
uma autarquia pública municipal, e a Prefeitura 
não tem condição. 

 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 
Só tentar complementar, e se, por exemplo, 
trabalhasse uma forma de consórcio nas regiões 
para formação de PPPs? Por exemplo, região 
Noroeste, faz um consórcio para fazer PPP 
naquela região, englobando ali cinco, seis 
municípios para poder você, inclusive, ter fluxo. 

O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS - Nós 
no Espírito Santo temos a PPP de Serra, de Vila 
Velha, estamos com a PPP de Cariacica dentro 
do Tribunal de Contas, em discussão. A gente 
acha que este ano ainda a gente consegue 
licitar. Estamos abertos à discussão.  

Somos uma das companhias de 
saneamento do país que tem as PPPs mais 
exitosas, estão entre as PPPs mais exitosas do 
país. Tem um grupo de companhias que tem 
algumas PPPs, tem umas que deram certo, 
outras com alguma dificuldade, e, dentre as 
exitosas, estão as nossas. Então, temos uma 
experiência positiva aqui no estado. A gente 
está ampliando em Cariacica e estamos abertos 
para fazer outras discussões. 
A grande questão do saneamento, e uma das 
coisas que esse PL deve trazer, é criar conjuntos 
de municípios dentro do estado para tentar 
viabilizar essa operação a partir do subsídio 
cruzado. Uma das coisas que está sendo 
discutida dentro desse PL... (Pausa) 
Como se fosse isso aí. Só que a característica 
nossa aqui é um pouco complexa, porque temos 
um grupo pequeno de municípios grandes, onde 
a operação é viável, e um número grande de 
municípios pequenos, onde a operação não é 
viável. E você não tem municípios grandes 
próximos que você pode colocá-los em um 
grupo para fazer o subsídio. 
Pode fazer isso fora da região. Posso pegar um 
município daqui e compensar cinco lá da outra 
região, mas o custo do investimento aí 
encarece, porque eu não posso interligar o 
sistema, na prática operacional, eu não posso 
fazer esses sistemas interligados. 
Então, tem um monte de desenhos aí, está 

numa discussão importante. O PL é 
importante. O novo marco regulatório vai 
trazer muitos avanços, muitos ganhos para o 
sistema, mas estamos muito preocupados, 
com toda a sinceridade, porque tem muitas 
companhias de saneamento estaduais, 
principalmente, que vão ter grandes 
dificuldades. 
A Cesan está bem estruturada, ela vai 
ultrapassar esse momento de transformação e 
vai avançar ainda mais. Mas, realmente, é uma 
situação muito complexa que requer uma 
discussão. Aí quero aproveitar para dizer que o 
deputado Geninho está conduzindo de uma 
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forma - não estou falando das características do 
que vai ser aprovado ou não - mas de uma 
forma democrática, abrindo espaço para as 
instituições, para as entidades discutirem, com 
audiência pública e tal.  
Isso é muito positivo para que todas as pessoas 
interessadas e que tenham conhecimento 
estejam envolvidas na discussão do 
saneamento, para que a gente vá, realmente, 
para uma condição de avançar rápido no 
saneamento. 
 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 
Eu faço essa fala a respeito da criação de 
consórcio na formação de PPPs, porque nós 
vimos aqui, semana passada, o município de 
Fundão, né, Fabrício, onde você vê uma 
dificuldade enorme daquele município. Imagino 
os municípios do interior, como está o sistema 
de tratamento de esgoto deles. 

A gente tem que buscar uma solução, 
principalmente porque esses municípios do 
interior é que estão no agronegócio e os rios 
estão lá, acabando com a degradação ambiental 
que acontece. 

 
O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS - E 

temos a discussão da água ainda, que vem na 
sequência, que é um problema grande.  

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 

Que afeta diretamente a Grande Vitória 
também.  

Também aprovo o requerimento do 
deputado Fabrício Gandini para a gente poder 
encaminhar essas perguntas aos setenta e oito 
municípios. É bom para botar a assessoria para 
trabalhar mais um pouco.  

E ressalto aqui, deputado, a importância 
de a gente convocar, convidar, na verdade, o 
deputado da Vitória. Não sei se é ele que está 
tratando disso lá em Brasília, para poder vir aqui 
na frente parlamentar explanar, falar um pouco 
sobre esse projeto de lei que está tramitando no 
Congresso. É o Evair, se eu não me engano... 

 
O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS - Acho 

que quem está na presidência da comissão, o 
relator é o Geninho, o presidente da comissão 
vai ser o deputado Evair e quem está, não sei se 
oficialmente, ou só em off, mas quem está na 

correlatoria é o deputado de Linhares, me deu 
um branco agora.  

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 

Felipe Rigoni. 
 
O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS - Felipe 

Rigoni, desculpe. O Rigoni também está muito 
envolvido, conhece muito esse contexto. Então, 
tem o Felipe, tem o Evair. 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 

Poderíamos convidar os dois, tanto o Felipe 
quanto o Evair para poder... 

 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Ótimo. Vamos deliberar já. Então 
tá aprovado.  

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 

Só para complementar, como eu estava falando, 
fiz um estudo recentemente sobre a questão da 
privatização de alguns setores. Esse é um setor 
que no mundo está retrocedendo para o 
público. É engraçado porque tem algumas 
perspectivas que o Brasil está discutindo que me 
parece atrasado. No mundo, o setor de 
saneamento está voltando para o público. Onde 
se teve essa tentativa, retrocedeu, exatamente 
por esses desafios. Não é fácil uma empresa se 
especializar. Tem mais de cinquenta anos a 
Cesan. Ela se especializou, sabe fazer. Imagina 
quando você abre um mercado desse do dia 
para a noite, porque vai abrir um mercado 
gigante, muitas empresas vão se julgar capazes 
de fazer saneamento no país. Muitas vão ganhar 
alguns consórcios, alguns municípios maiores. 
Algumas vão se viabilizar, mas muitos 
municípios, você vai ver, vão ter que retroceder.  
Estudei isso recentemente. Porque na última 
reunião foi falado do PL, teve até um sindicato 
aqui. Fiquei pensando nisso. Falei: poxa, no 
mundo está retrocedendo e a gente está 
começando a dar o passo contrário ao que o 
mundo está fazendo. Então, às vezes a 
experiência, e acho muito pertinente a gente 
chamar os deputados até para alertá-los disso. 
Estuda o que está acontecendo no mundo 
porque possivelmente a gente vai passar pela 
mesma coisa sem necessidade, infelizmente.  
Concordo com as deliberações.  
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Thiago queria falar mais alguma coisa? 
 

O SR. THIAGO JOSÉ GONÇALVEZ 
FURTADO - Só complementar um pouquinho, o 
Cael falou, a Cesan participa de várias câmaras 
técnicas Brasil afora. A minha última, 
justamente do meio ambiente, a Câmara 
Técnica do Meio Ambiente, foi em Belo 
Horizonte. Participaram dezessete ou dezoito 
companhias, privadas e estaduais. Conversei 
muito com o assessor do presidente de Manaus. 
Só dar um exemplo de Manaus que colabora. 
Manaus não, desculpe, do Amazonas. Amazonas 
já tem vinte anos de privatizado o sistema e eles 
estão com uma situação totalmente atípica, 
porque o Estado privatizou, então todos os 
municípios foram repassados para um privado. 
A companhia de Manaus tem data para morrer, 
é no ano que vem. A companhia estadual, a 
Cesan de Manaus, tem data para morrer, é no 
ano que vem. Hoje, ela só tem condições de 
receber treze municípios. Manaus continuou 
privado, os outros foram devolvidos. Tem 
cidades lá, ele expôs para a gente, que noventa 
e oito por cento de população é indígena e 
quem está tendo que colocar o recurso é o 
Governo do Estado. Como que você monta um 
sistema nesse formato?  
Outro exemplo que estava lá presente foi 
Tocantins. Tocantins foi privatizada... 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Sobra só o deficitário, porque a 
empresa quer ganhar.  

 

O SR. THIAGO JOSÉ GONÇALVEZ 
FURTADO - Foram entregues cem por cento dos 
municípios de Tocantins. Já foram devolvidos 
praticamente todos.  

 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Então, não é só no mundo que 
está acontecendo. Já está acontecendo aqui. 
Infelizmente, a gente está indo em um caminho 
que pode ser o perigo. 

 A secretária vai fazer a última 
consideração final e a gente encerra, logo à fala 
dela. 

 

 A SR.ª THEREZA CHRISTINA HANSEN 
SANTOS DE BARROS - Veja bem, agradecer a 
presença do nosso vereador Zé Preto, do nosso 

secretário Ygor, das pessoas que vieram, na 
pessoa da Marlene. Quero agradecer a todas as 
pessoas que vieram aqui, os meus colegas de 
trabalho da secretaria, o Ricardo também que 
está aí conosco.  
 Mas assim, meu último pedido, tá, 
deputado. E aproveitar a presença do 
presidente, porque ele já prometeu que vai lá 
em Meaípe. Nós vamos fazer uma visita in loco 
lá. Né? É uma angústia muito grande do nosso 
prefeito Edson Magalhães, a situação hoje que a 
gente tem na Praia do Morro. Thiago 
acompanhou bem isso aí, o Ygor sabe da nossa 
angústia.  
Nós temos três galerias, deputado, que quando 
chove, as galerias estão ali para sair água 
pluvial. Ponto. É uma situação, só que as 
pessoas insistem em postar isso nas redes 
sociais e filmam a água de chuva saindo lá e diz: 
olha aí, senhor prefeito. O esgoto está saindo 
agora. E não sei o quê. É uma atribulação. E aí, 
já fiz, às vezes, depois de uma chuva grande, fui 
lá, coletei e mandei fazer a balneabilidade para 
ver e realmente não tinha problema. Estava 
própria, a água estava própria.  
Mas, enfim, aquilo ali causa uma atribulação. E é 
uma assim. Nosso prefeito já falou várias vezes 
que ele gostaria muito de resolver a questão, de 
se tirar aquelas galerias para praia para não 
causar aquele aspecto. Aí você pensa bem, 
Guarapari, janeiro, com um milhão de pessoas, 
aí chove. Na Praia do Morro chove e aquelas 
três galerias em determinados pontos saindo 
aquela... A gente sabe que aquela galeria está ali 
para água pluvial, se temos hoje algum esgoto 
ali, é uma coisa bem clandestina, uma coisa...  
Então, a gente até fez análise e tal, mas assim, 
senhor presidente, eu gostaria muito que o 
senhor nos ajudasse a estudar uma forma, 
porque o seu corpo técnico hoje na Cesan, nós 
temos que tirar o chapéu. É o que o Gandini 
falou. Nós temos hoje, a Cesan do Espírito Santo 
hoje é referência. Para estudar conosco essa 
questão de não, de a gente tirar esse impacto 
principalmente visual que a gente tem dessas 
galerias e aí mais é na Praia do Morro, mas a 
gente tem na Praia da Areia Preta e na Praia das 
Castanheiras; nós temos lá também. Que não 
são tão extravagantes assim.  
Aquela questão visual é muito constrangedora e 
o prefeito, ele fala mesmo: a gente tem que 
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estudar uma maneira de resolver esse problema, 
principalmente da Praia do Morro, em 
Guarapari. Queria aqui, deputado, deixar o 
seguinte, hoje se a gente não encarar isso como 
missão de servir, a gente não fica nem um 
minuto envolvido com essas situações. Mas 
assim, a minha mãe outro dia disse para mim 
assim: minha filha, Deus tem propósito para 
você aí. Porque eu nasci em Guarapari. Em 
1958, a minha avó curava o reumatismo dela lá. 
A minha família toda é de Alegre, é do Alegre, a 
sua mãe é de lá do Alegre, lá de Muniz Freire, 
mas eu nasci lá em Guarapari. Meus irmãos 
todos nasceram no Alegre e Muniz Freire. Eu 
nasci lá.  

Então, hoje eu quero aqui agradecer ao 
nosso prefeito Edson Magalhães que me confiou 
essa missão à frente dessas duas pastas: Meio 
Ambiente e Agricultura. E assim, quero e peço 
aqui hoje, e parabenizo você, deputado, por 
essa frente parlamentar, por estar nos dando a 
oportunidade de estar com esse diálogo hoje 
com a nossa concessionária, com os nossos 
munícipes e com nosso vereador aqui presente, 
representando a Câmara de Vereadores. Enfim, 
deputado Xambinho, e vamos mesmo estreitar, 
porque é o que ele falou. Guarapari é referência 

e está no coração. Quem é que nunca passou 
um verão em Guarapari? Quem é que nunca... 

Então, vamos cuidar. Quem ama, cuida; 
e é aquilo: - vou encerrar a minha fala aqui - 
ainda não somos quem deveríamos ser, mas 
graças a Deus, não somos mais quem éramos. 
Muito obrigada. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Acho que vou deixar a fala dela 
para encerrar a sessão.  

Agradeço a todos. Boa noite.  
 
(Encerra-se a reunião às 19h55min) 

 
 

 
DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO 

ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE SEGURANÇA 
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, 
REALIZADA EM 02 DE SETEMBRO DE 2019. 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Bom dia a todos os presentes. 
Bom dia, telespectadores da TV Assembleia.   

Havendo número legal, declaro abertos 
os trabalhos desta comissão, a reunião ordinária 
do dia 02/02/2019, às 11h, no Plenário Dirceu 
Cardoso.  

Senhoras e senhores; senhores membros 
desta importante comissão, que versa sobre a 
segurança pública e o combate ao crime 
organizado; autoridades presentes; policiais 
civis e militares; inspetores penitenciários, 
agentes socioeducadores; guardas municipais; 
sindicatos e associações de classe; sociedade 
civil organizada; você, que nos assiste aqui, 
neste plenário, ou pela TV Assembleia, pelas 
mídias; servidores da Casa; senhoras e 
senhores: bom-dia!  

Que o soberano Deus continue nos 
abençoando, e dirigindo nossos pensamentos, 
palavras e atitudes.  

Esta comissão tem sido voz das 
instituições responsáveis pela operação da 
segurança pública no estado do Espírito Santo, 
como a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de 
Bombeiros Militar, Secretaria de Justiça, 
Guardas Municipais, junto aos setores do 
Governo.  

Podemos destacar algumas ações que já 
foram tratadas aqui, nesta comissão, como a 
assinatura de convênio com o Ministério da 
Justiça, que propiciou a volta do Afis Criminal; 
disponibilização de quase seis milhões para a 
construção de delegacias de Aracruz; retorno 
das obras de reforma da delegacia do centro de 
Vila Velha, que estavam paralisadas há mais de 
cinco anos; licitação para a aquisição de novos 
rabecões; manutenção de toda a frota de 
rabecão; indicações para a reestruturação 
definitiva da Polícia Civil de Linhares; junto à 
PM, a conclusão de obras da reforma do DPM 
de Santa Teresa; indicação e reestruturação do 
efetivo da Polícia Militar de Linhares; conclusão 
da plataforma de acesso à delegacia on-line, 
pelos servidores da Sejus; indicações de pacotes 
Sejus de medidas emergenciais; abertura de 
concurso público; aquisição de rádio e 
comunicações HT; aumento do valor de diária; 
convênio com a Eco101. E, nas guardas 
municipais, indicações ao prefeito de Vila Velha, 
para a aquisição de viaturas para a Guarda 
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Municipal; assim como indicações para a 
reestruturação do efetivo da Polícia Militar e do 
Corpo de Bombeiros Militar de Linhares.    

Os resultados têm acontecido, mas 
queremos muito mais! Queremos, para o 
Espírito Santo, uma segurança pública de 
qualidade; policiais motivados, com melhores 
salários, bem equipados, para estar à altura das 
demandas sociais, prestando um serviço de 
excelência para o povo capixaba.  

Não interessa para ninguém policiais 
desmotivados, instituições estagnadas, 
movimentações paredistas, paralisações e 
greves, pois a história recente nos ensina que 
uma greve na segurança pública traz graves 
consequências, diretas e indiretas à sociedade 
capixaba, além de gerar uma triste e lamentável 
imagem do nosso estado para o Brasil e o 
mundo, com prejuízos enormes para a 
economia e as famílias capixabas.  

Vamos continuar na interlocução com as 
instituições e com o Governo do Estado, agindo 
de forma incansável, buscando diálogos e 
soluções viáveis.  

Eu gostaria de saudar a presença aqui, 
do nosso deputado Enivaldo dos Anjos. Muito 
obrigado, deputado. Eu sei que o senhor estava 
lá, numa CPI, agora.  

Gostaria de agradecer, também, a 
presença de Jean Menezes, vereador de 
Linhares, que veio aqui apoiar o projeto da 
Associação dos Campeões de Vida. 
Cumprimentar todos os alunos do projeto da 
Associação Campeões de Vida; os familiares; os 
colaboradores: muito obrigado, todos vocês, a 
presença!  

Saudar o Paulo Francisco, do Conselho 
Tutelar de Linhares. Muito obrigado, Paulo, pela 
sua presença.  

Saudar o Ironaldo de Assis Rocha, 
secretário da Academia Capixaba de Futebol; a 
Ivonete Souza Santos, coordenadora do Cras; o 
Luiz Fernando Correia, do conselho fiscal da 
Associação Campeões de Vida. 

Saudar aqui o Evelson Lima, coordenador 
do Complexo Esportivo Antônio Jovita Filho; o 
Marcos Almeida Santos, acompanhante da 
comissão da comunidade do bairro Bebedouro, 
em Linhares; a Jane Maroto, pedagoga do 
Caritas, projeto paroquial de Linhares; a Thays 
Rodrigues Stingnel, fisioterapeuta; o Wildson 

dos Anjos, coordenador técnico e saudar 
também o Neemias Santos Silva, coordenador 
do projeto Academia Capixaba de Futebol. 
 Agora temos quorum legal para a 
abertura oficial da nossa sessão ordinária. Então 
declaro abertos os trabalhos da comissão e à 
secretaria para procedimento quanto à ata. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 

Tendo em vista a publicação da 
Resolução n.º 6.360, publicada em 22 de 
julho do corrente, a qual dispensa a 
leitura da ata da reunião, solicito à 
secretaria que envie as atas das reuniões 
anteriores, décima quinta reunião 
extraordinária e décima segunda reunião 
ordinária, para o e-mail dos deputados, 
para que, querendo, retificá-las na 
próxima reunião. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Algum parlamentar deseja 
retificar as atas das reuniões anteriores? Décima 
quarta reunião extraordinária e décima primeira 
reunião ordinária? (Pausa) 
 Não havendo quem queira, em votação. 
Como vota o deputado Lorenzo?  
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Senhor presidente e demais 
deputados, bom dia! Bom dia a todos; bom dia 
aos que nos assistem através da TV Assembleia. 

Vou votar pela aprovação como 
publicada, senhor presidente.  
 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Como vota o deputado 
Capitão Assumção?  

 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 
Senhor presidente, bom dia! Bom dia a todos os 
alunos que estão aqui presentes, da cidade de 
Linhares, e aos nossos parlamentares que 
compõem aqui a Comissão de Segurança: 
deputado Enivaldo, deputado Marcelo, 
deputado Lorenzo e presidente doutor Danilo.  

Voto favoravelmente, senhor presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Como vota o deputado 
Marcelo Santos? 
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O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - Pela 
aprovação.  
  

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Deputado Enivaldo? 
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Senhor presidente, voto pela aprovação e 
gostaria de pedir a V. Ex.ª que permitisse que o 
vereador Jean tomasse assento à Mesa, como 
uma homenagem, já que ele é um dos 
vereadores que luta pelas comunidades. Uma 
questão de homenagem a ele. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Aprovado.  

Atendendo ao nosso deputado, convido 
o vereador a compor a Mesa, por gentileza.  

 

 (Toma assento à Mesa o referido 
convidado)  

 

Expediente, por favor. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

Ofício/n.º 51/2019 - 2.ª Cia/6.ºBBM, 
encaminhado pelo comandante da 2.ª 
Cia/6.º BBM e Chefe da SAT - Serra, 
capitão BM Felipe Patrício das Neves, em 
resposta ao Oficio/Comseg/n.º 
442/2019, que versa sobre a fiscalização 
em relação às condições de segurança e 
prevenção ao incêndio nos 
estabelecimentos Shopping das Fábricas, 
Shopping 25, do Brás e Shopping 25 de 
Março, tendo informado que o 
estabelecimento Shopping 25 de Março 
encontra-se regular perante o Corpo de 
Bombeiros Militar do ES - CBMES, 
conforme alvará n.º 434735, com 
validade até o dia 26/04/2021.  

 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Ciente. Encaminhe-se cópia 
ao requerente e arquive-se. 

O próximo, por gentileza. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

Ofício/Gab/Ales/n.º 168/2019, 
encaminhado pelo excelentíssimo senhor 
deputado Euclério Sampaio, justificando 
sua ausência na reunião ordinária, 
realizada no dia 19 de agosto do 
corrente. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Ciente. Inclua-se no banco de 
dados do parlamentar. 
 
 A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 
OFÍCIO/GAB/ALES/N.º 172/2019, 
encaminhado pelo excelentíssimo senhor 
Guilherme Pacífico da Silva, 
subsecretário de Estado Integração 
Institucional da Sesp, em resposta ao 
Ofício/Comseg/n.º 121/2019, que teve 
como anexo o relatório de reunião da 
Comissão de Segurança com delegadas 
de polícia que atuam nas delegacias 
especializadas no atendimento à mulher 
e de homicídio contra mulher, tendo 
obtido a resposta de que já executam o 
projeto Homem que é homem que visa 
desconstrução de ideias sexistas e 
machista, a fim de estimular formas 
pacíficas de lidar com os conflitos. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Ciente. 
Parabenizamos o nosso excelentíssimo 

senhor secretário de Estado de Segurança 
Pública, doutor Roberto Sá, pelos projetos já 
existentes que contemplam os itens D, E, F, I e K 
do relatório datado em 15/04/2019 e solicito à 
Secretaria que faça a leitura do relatório.  

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

Relatório relativo à reunião da 
Comissão de Segurança e Combate ao 
Crime Organizado com delegadas que 
atuam nas delegacias especializadas no 
atendimento à mulher e delegacias de 
homicídio contra a mulher.  
 

No dia 05 de abril de 2019, no gabinete 
do Delegado Danilo Bahiense, ocorreu 
interlocução entre a Comissão de 
Segurança e delegadas de Polícia que 
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exercem suas competências funcionais 
voltadas à proteção da mulher vítima da 
violência, oportunidade em que as 
delegadas de Polícia apresentaram 
algumas sugestões visando contribuir 
para a redução dos índices alarmantes 
de violência contra a mulher em nosso 
estado, conforme segue abaixo: 
 

A - Aumento da cota de combustível que 
hoje se resume em quinhentos reais por 
viatura. 
 

B - Criação de convênio com a rede 
municipal de Saúde para mulheres 
vítimas de violência, para a realização de 
exames de corpo de delito, assim, 
minimizando o sofrimento das vítimas, 
com deslocamentos para outros 
municípios. 
 

C - Criação de convênios com faculdades 
de Direito para execução de atividades 
administrativas a fim de que 
investigadores e agentes de Polícia 
exerçam, efetivamente, a atividade fim, 
ganhando, com isso, reforço e qualidade 
nas investigações. 
 

D - Reposição salarial. Somos cobradas, 
mas não reconhecidas. 
 

E - Aumento do efetivo polícia para 
melhor prestação de serviço. 
 

F - Necessidade de programas e 
campanhas de conscientização escolar e 
projetos governamentais para combater 
a cultura do machismo. 
 

G - Necessidade de aluguel social para 
afastar a dependência da mulher em 
relação ao agressor.  
 

H - Criar programas sociais que 
qualifiquem a vítima para entrar no 
mercado de trabalho. 
 

I - Desenvolver trabalhos/projetos para 
mudar o comportamento do agressor. 
 

J - Vale social gerando acessibilidade no 
transporte coletivo para o deslocamento 
da mulher vítima de violência  

K - Convênio da Sesp com a Ufes para 
utilização de dispositivo de alerta da 
aproximação do agressor e a vítima cuja 
tecnologia já foi desenvolvida pela 
universidade.  
 
Desta forma, submeto à apreciação e 
deliberação por parte dos deputados que 
compõem esta Comissão de Segurança. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Eu pergunto como votam os 
nossos deputados com relação ao 
encaminhamento das matérias. 

Doutor Lorenzo Pazolini, por favor.  
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Senhor presidente, eu vou 
acompanhar todas até a letra K. São A, B, C até a 
alínea K. Acompanho, então, o 
encaminhamento sugerido por V. Ex.ª a partir 
da reunião realizada com as delegadas. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Parte já foi, inclusive, 
atendida pelo nosso excelentíssimo secretário 
de Estado. É só o encaminhamento com relação 
ao restante. 

Capitão Assumção, por favor.  
 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Pela 
aprovação, senhor presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Pela aprovação. 
Deputado Marcelo, por favor.  
 

O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - Pela 
aprovação de todas. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Pela aprovação. 
Deputado Enivaldo. (Pausa)  
Pela aprovação.  
Próximo, por gentileza.  
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
OFÍCIO/GDEA/ALES/N.º 174/2019, 
encaminhado pelo excelentíssimo senhor 
deputado Enivaldo dos Anjos, 
justificando sua ausência na reunião 
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ordinária, realizada no dia 05 de agosto 
do corrente. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Ciente. 
Inclua-se no banco de dados do 

parlamentar.  
Próximo.  

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
OFÍCIO/GDEA/ALES/N.º 175/2019, 
encaminhado pelo excelentíssimo senhor 
deputado Enivaldo dos Anjos, 
justificando sua ausência na reunião 
ordinária, realizada no dia 19 do 
corrente.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Ciente. Inclua-se no banco de 
dados do parlamentar. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
OFÍCIO/GDLM/ALES/N.º 219/2019, 
encaminhado pelo excelentíssimo senhor 
deputado Luciano Machado, justificando 
sua ausência na reunião ordinária 
realizada no dia 19 de agosto do 
corrente. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Ciente. 
Inclua-se no banco de dados do 

parlamentar. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
OFÍCIO/GDMS/ALES/N.º 232/2019, 
encaminhado pelo excelentíssimo senhor 
deputado Marcelo Santos, justificando 
sua ausência na reunião ordinária 
realizada no dia 19 de agosto do 
corrente. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Ciente. 
Inclua-se no banco de dados do 

parlamentar. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

OFÍCIO/GDDLP/ALES/N.º 237/2019, 
encaminhado pelo excelentíssimo senhor 
deputado Delegado Lorenzo Pazolini, 
justificando sua ausência na reunião 
ordinária realizada no dia 19 de agosto 
do corrente. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Ciente. 
Inclua-se no banco de dados do 

parlamentar. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

OFÍCIO/GDDLP/ALES/N.º 238/2019, 
encaminhado pelo excelentíssimo senhor 
deputado Delegado Lorenzo Pazolini, 
informando que foram encaminhadas as 
solicitações feitas no debate público 
sobre segurança no bairro Praia do Canto 
e regiões adjacentes, realizada no dia 14 
de agosto do corrente, para a Secretaria 
Municipal de Segurança Urbana e para o 
Ministério Público Estadual para que 
sejam tomadas as providências cabíveis 
em relação à existência de uma 
propriedade particular e dois quiosques 
sendo utilizados de abrigo para 
moradores de rua e usuários de drogas. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Ciente. 
Parabenizo o nosso deputado Lorenzo 
Pazolini pela iniciativa do debate público 
e pela 

resolutividade diante as demandas junto à 
secretaria municipal, Secretaria Urbana do 
município de Vitória e também junto ao MP. 
 Próximo, por favor. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 
OFÍCIO/N.º 261/2019-PCES/GAB, 
encaminhado pelo delegado-geral da 
Polícia Civil, doutor José Darcy Santos 
Arruda, em resposta ao 
OFÍCIO/COMSEG/N.º 370/2019, que 
versa sobre o Projeto de Reforma e 
Ampliação do Departamento Médico-
Legal de Vitória - DML, tendo o mesmo 
informado que o processo SEP 65600606 
trata da reforma do Laboratório de 
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Histopatologia e o setor de Necropsia 
segue seu fluxo normal, independente 
do projeto em andamento para a criação 
de uma nova sede para a Polícia Técnico-
Científica. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Ciente.  
Eu gostaria só de fazer um comentário 

antes, aqui, de colocar para os nossos pares. 
O Laboratório, doutor Lorenzo, de 

Histopatologia, já vem numa reforma 
interminável há muitos anos. Essa reforma 
iniciou, inclusive, antes de 2015, quando eu 
assumi pela segunda vez aquela 
Superintendência de Polícia Técnico-Científica. 

O delegado chefe da polícia, nos prestou 
as informações e também com relação à 
reforma do Departamento Médico-Legal, que 
também já vem há muito tempo, e a construção 
da nova sede da Polícia Técnico-Científica.  

É bom que se faça o registro porque esse 
recurso veio do Bird, é um recurso que veio de 
fora para essa construção, e nós já estamos 
trabalhando em cima disso há muito tempo, 
inclusive, com relação de espaço físico e, graças 
à colaboração do Governo do Estado, junto à 
Prefeitura de Vitória, conseguiu-se o espaço, 
agora, para a construção daquele complexo. 

Mas, eu sugiro à secretaria da comissão 
que volte a oficiar o delegado chefe da PC no 
prazo de sessenta dias, solicitando informações 
do andamento das reformas mencionadas no 
ofício supracitado, bem como em relação ao 
projeto referente à nova sede da Polícia 
Técnico-Científica.  

E eu gostaria de designar o Delegado 
Lorenzo Pazolini, um delegado de polícia muito 
atuante, o nosso deputado, que faça o 
acompanhamento, doutor Lorenzo, dessa 
situação. V. Ex.ª, que é muito dinâmico, que eu 
sei que tem muito contato, também, com a 
Polícia Civil, para fazer um acompanhamento 
dessas obras porque o senhor vê, uma reforma 
do DML, que vem há muitos anos sendo 
protelada e do próprio laboratório, para que a 
Polícia Civil nos informe, num prazo o mais curto 
possível, se vai concluir ou não essas reformas. 

Próximo, por favor. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

E-MAIL, encaminhado pelo delegado 
Djalma Lemos, solicitando a construção do 
prédio da Delegacia de Polícia Civil de 
Marataízes-ES, que funciona em um prédio 
precário, alugado pela prefeitura, fora de 
condições para atendimento da municipalidade. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Ciente. 

Eu sugiro a indicação ao Governo do 
Estado para atender a solicitação do delegado 
Djalma Pereira Lemos. 

A Delegacia de Marataízes, doutor 
Lorenzo, o senhor deve conhecer, é, realmente, 
muito precária, porque na época que foram 
construir a delegacia, ao invés de construir em 
Marataízes ela foi construída em Itapemirim.  

E a própria Delegacia de Itapemirim 
também já está, quer dizer, uma delegacia nova, 
mas também está em situação precária. 

Nós recebemos até essa semana alguns 
WhatsApps com fotos dos banheiros, para o 
público, interditados. Então, eu sugiro aqui que 
a gente faça essa indicação para essa construção 
e inclusive a reforma. não é?  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Senhor presidente, pela ordem! 
Eu gostaria só de aderir à manifestação de V. 
Ex.ª, mas também sugerir que fosse 
encaminhado um ofício à Promotoria de Justiça 
de Marataízes, à Promotoria de Justiça Cível de 
Marataízes, para que o promotor possa apreciar 
essa situação e eventualmente ajuizar uma ação 
civil pública, porque a matéria em tese é cabível. 
Também ao comandante do Corpo de 
Bombeiros Militar do Espírito Santo e à Defesa 
Civil, solicitando que fosse realizada uma 
vistoria na unidade para verificar se ela tem 
condições ou não de funcionamento. E, 
eventualmente, se não tiver, para que ela seja 
interditada, que as providências sejam 
adotadas. 

Então, tanto para a Promotoria de 
Justiça Cível de Marataízes, quanto para o 
comandante do Corpo de Bombeiros Militar do 
Espírito Santo e para a Defesa Civil municipal, 
para que cada um no âmbito de sua atribuição 
realizem as atividades necessárias, para que 
essa situação não perdure além ou por um 
período maior de tempo.  
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O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Concordo plenamente, 
deputado Lorenzo, com acréscimo de V. Ex.ª, 
porque a delegacia realmente está numa 
situação muito precária, funcionando ali numa 
casa muito humilde, num lugar muito insalubre 
há muitos anos. Inclusive, cartórios funcionando 
na área dos fundos, onde era o presídio. 
Presídio, não, um pequeno cubículo lá para 
recolher os presos autuados em flagrante. 

Como voto o deputado Capitão 
Assumção? 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 

Senhor presidente, eu também voto pela 
aprovação. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Pela aprovação. 
Deputado Marcelo Santos, por favor. 
 
O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - Pela 

aprovação. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Pela aprovação. 
Deputado Enivaldo dos Anjos. (Pausa) 
Pela aprovação. 
O próximo, por favor. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 
Não houve no período. 

 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Ordem do Dia, por gentileza. 
Eu gostaria que a secretária lesse todos os itens 
das indicações para que a gente pudesse 
otimizar o tempo e votar em bloco, até mesmo 
porque nós temos aqui oradores presentes hoje. 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
2.1 - Relatório da Audiência Pública em 
Rio Novo do Sul, realizada no dia 21 de 
agosto do corrente, às 18h30, no Teatro 
Municipal Ivo Mameri. Assim sugerimos: 
 
A. Indicação ao Governo do Estado e 
oficiar à Polícia Civil para a liberação de 
verba pela Secretária Planejamento do 
Estado, para a Acadepol, a fim de que a 
Polícia Civil realize o Curso de Formação 
e Treinamento para que a Guarda 
Municipal possa portar arma de fogo. 
  
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Lê todos os itens, por favor. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
B. Indicação ao Governo do Estado em 
relação ao aumento de efetivo da 9.ª 
Companhia Independente da Polícia 
Militar do Espírito Santo. 
 
C. Indicação ao Governo para a 
aquisição de veículos com tração nas 
quatro rodas, 4 x 4, para as Polícias Civil 
e Militar. 
 
D. Indicação ao prefeito municipal para 
a criação da Guarda Municipal. 
 
E. Oficiar à Sesp/Polícia Civil-ES e à 
Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul 
para a criação de convênio cujo objetivo 
é ceder três servidores municipais para 
cooperarem na recepção e acolhimento 
dos munícipes na confecção do boletim 
de ocorrência. 

 
F. Indicação ao Governo Municipal de 
Rio Novo Do Sul para a aquisição e 
implantação de câmeras de 
videomonitoramento. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Só um minuto.  
Com relação ao item F, nós podemos 

fazer a indicação, mas o prefeito, inclusive, no 
dia da audiência pública, já se comprometeu. O 
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Capitão Assumção estava presente. Ele teria 
feito até uma reunião e se comprometeu a já 
dar andamento a esse videomonitoramento. 

Pois não, letra G.  
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
G. Oficio ao Comando-geral da PMES 
solicitando a implantação da Patrulha 
Rural no município de Iconha. 
 
H. Oficiar ao Comando-Geral da PMES 
solicitando maior agilidade no 
atendimento do serviço 190 em Rio Novo 
do Sul. 
 
I. Oficiar ao Comando-Geral da PMES 
solicitando aumento das rondas policiais 
nas comunidades, principalmente à 
noite. 
 
J. Indicação ao Governo Municipal de 
Iconha para a criação da Guarda 
Municipal e do Cerco Eletrônico. 
 
K. Oficiar ao Comando-Geral da PMES 
solicitando o retorno da Força Tática 
para a 10.ª Companhia da Polícia Militar 
do Espírito Santo. 
 
L. Oficiar à Sesp, ao Comando da Polícia 
Civil e Polícia Militar solicitando o 
Patrulhamento da Divisa do Espírito 
Santo com o Rio de Janeiro, para a 
realização da operação denominada 
Fecha Fronteira. 
 

M. Solicitação para a realização de uma 
Audiência pública em Presidente 
Kennedy. 

 

N. Oficiar à Sesp e ao Comando da PM 
Espírito Santo solicitando estudo de 
viabilidade da utilização da PMES da 
reserva remunerada para incrementar a 
segurança pública do município de 
Presidente Kennedy. 
 
O. Oficiar ao Comando da PM do 
Espírito Santo solicitando a volta do 
Projeto Proerd nas escolas do município 
de Rio Novo do Sul. 

P. Indicação ao Governo de Estado para 
aquisição de viatura com tração 4x4 para 
a PM e Polícia Civil do Espírito Santo para 
o município de Iconha. 
 

Q. Indicação ao Governo do Estado 
solicitando a liberação de recurso 
estadual para a reforma da delegacia 
policial de Iconha. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Só um adendo a essa reforma 
da delegacia de Iconha. Essa delegacia estava 
em precárias condições, doutor Lorenzo, há 
muitos anos. Eu fui delegado de Piúma 
respondendo por Iconha e em 90 e 91 ela já 
estava em péssimas condições. Posteriormente, 
quando passamos pela Superintendência de 
Polícia do interior, agora em 2011 a 2014, a 
delegacia apresentava uma série de rachaduras, 
inclusive que dava para entrar uma mão inteira 
nas rachaduras, colocando em risco a vida dos 
policiais. Então, nós deslocamos, naquela 
ocasião, a delegacia dali, daquele imóvel, para 
outro imóvel alugado, que foi cedido logo 
depois, na Beira-Rio, na frente, e a delegacia foi 
demolida. Então, realmente ela necessita de 
uma construção, e não de uma reforma, mas 
construção de uma nova delegacia. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 

R. Oficiar ao prefeito de Rio Novo do Sul 
solicitando a melhora do acesso ao 
Morro de Santo Antônio, para facilitar a 
ação da PMES. 

 

S. Indicação ao Governo do Estado para 
elaboração de convênio e criação de um 
pátio para veículos apreendidos e um 
serviço de guincho no município de 
Itapemirim. 

 

T. Oficiar à Sesp e ao Comando PMES 
solicitando estudo de viabilidade para 
aumento do efetivo policial no município 
de Itapemirim. 

 

U. Oficiar ao prefeito de Itapemirim 
solicitando armar a guarda municipal. 

 

V. Oficiar à Sesp/Sejus solicitando 
estudo de viabilidade para abertura de 
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concurso público para inspetor 
penitenciário. 

 

W. Oficiar à Sesp/Polícia Civil-ES 
solicitando a transferência do policial 
civil Pedro Claudino de Souza Junior, NF 
3157067, lotado em Itapemirim, para o 
município de Presidente Kennedy, local 
de sua residência. 

 

X. Oficiar aos presidentes das Comissões 
de Educação e de Saúde solicitando a 
realização de audiências públicas em Rio 
Novo do Sul. 

 

Y. Indicação ao Governo do Estado para 
o aumento da quota de combustível para 
as viaturas da PM e Polícia Civil, que hoje 
é de quinhentos reais. 

 

Z. Indicação ao Governo do Estado para 
a construção de uma nova sede para a 
10.ª Companhia Independente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - As reivindicações sempre são 
as mesmas. Nós temos observado nas 
audiências públicas que as reivindicações se 
repetem. 

Mas eu gostaria de iniciar parabenizando 
o nosso deputado Dr. Mameri pela indicação e 
solicitação de audiência em Rio Novo do Sul, Dr. 
Mameri, que foi, realmente, a melhor audiência 
pública que nós tivemos até o momento, 
embora tenhamos passado por várias cidades. O 
senhor está de parabéns, todo o pessoal de Rio 
Novo do Sul, daquelas cidades vizinhas. 

Aqui é uma série de reivindicações, 
Capitão Assumção. Estive olhando a letra N, por 
exemplo, eu acredito que isso esbarre na 
legislação. Então, obviamente, se houver 
interesse por parte do Governo do Estado, teria 
que mexer na legislação com relação a essa letra 
N. 

Mas aqui nós anotamos, através do 
relatório feito pelo doutor André, juntamente 
com a equipe da Comissão de Segurança, que 
foram todas as reivindicações. Obviamente eu 
sugiro que a gente faça essas indicações para 
que as autoridades competentes verifiquem a 
possibilidade do atendimento. 

Eu pergunto como vota o nosso 
deputado Emílio Mameri, que foi o proponente 
da audiência? 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 
Bom dia a todos. Eu voto favorável. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - O Dr. Mameri vota favorável. 
Deputado Lorenzo Pazolini? 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Senhor presidente, também vou 
votar favoravelmente aos encaminhamentos 
que foram sugeridos por V. Ex.ª. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Deputado Capitão Assumção? 
 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 
Senhor presidente, eu voto favorável. Inclusive, 
neste item da letra N, para que o Governo possa 
enviar a esta Casa uma modificação da 
legislação, tendo em vista que é pertinente essa 
reivindicação, faltando somente adequar a 
legislação. Isso é fácil de fazer. Com certeza os 
deputados vão votar favoravelmente a essa 
iniciativa, que vai ser por parte do Governo. Mas 
o encaminhamento vai ser excelente. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Como vota o deputado 
Marcelo? 

 
 O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - Pela 
aprovação. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Pela aprovação. 
 Deputado Enivaldo? 

 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Senhor presidente, eu vou votar pela aprovação, 
retirando um item que eu não aprovo, que é da 
solicitação de guincho. Eu defendo que guincho, 
só se for do Detran, porque guincho terceirizado 
é para roubar a população e para fazer máfia 
com maus policiais. Então, eu voto contra esse 
item, porque considero que, na forma que foi 
pedido aí, não está explicando. E eu defendo 
que o guincho tem que ser do Detran, porque, 
quando a pessoa pagar a taxa de guincho, tem 
que pagar depositando, e não pagar empresa 
terceirizada, porque essas empresas 
terceirizadas de pátio de guincho roubaram a 
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população no Espírito Santo e eles estão 
fazendo lobby aí para voltar a roubar a 
população, porque eu sei que eles estão agindo 
no Detran tentando voltar com os pátios e com 
os guinchos, aqueles que arrasaram aí e que 
chegou ao ponto de Vitória ter quinhentos 
guinchamentos de carro por mês. 

  
 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Eu concordo, deputado 
Enivaldo, com V. Ex.ª, e sugiro que a indicação 
seja feita inclusive com essa observação de V. 
Ex.ª. Outro dia mesmo eu encaminhei para o 
vosso gabinete um fato que aconteceu aqui em 
São Torquato. Cobraram quase duzentos reais 
para tirar o carro do chão, colocar em cima do 
guincho, e mais seiscentos reais, salvo engano, 
para guinchar o carro dali até o pátio. Isso é um 
absurdo e realmente é uma roubalheira, face aí 
à população que já vem sofrendo tanto com 
tantas taxas absurdas. 
 

 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Pela 
ordem, senhor presidente! Só para concluir o 
pensamento. Essa expressão que V. Ex.ª usou é 
muito importante. Essa roubalheira está 
acontecendo hoje com guincho do próprio 
Detran. É um absurdo o que o cidadão está 
pagando de deslocamento aí. Muitas vezes ele 
faz tudo que tem que fazer para liberar o seu 
carro. Já cometeu a infração? Ótimo. Agora, que 
o Estado facilite a vida do cidadão. Esse absurdo 
a gente vai ter que averiguar mais para frente, 
porque é uma taxa muito alta e essa 
quilometragem é um absurdo, que tem que ser 
revisto por parte do Detran. 
 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Esse guincho não é do Detran, não. É 
terceirizado. O Detran não tem guincho, não. 
 

 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 
Então, a gente tem que avaliar isso aí, porque é 
um absurdo o que está acontecendo. 
 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - É 
um contrato terceirizado que eles fizeram aqui 
em Vitória para poder fazer esse transporte. E já 
está roubando a população absurdamente, que 
é a questão do terceirizado. 
 

 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 
Além disso, tem a questão do pátio também do 

Detran que dificulta a vida do cidadão. O Estado 
está aqui para proporcionar comodidade ao 
cidadão, não para criar dificuldade. O cidadão 
comete a infração, é uma coisa. A partir do 
momento que ele cumpre todas as suas 
obrigações, a vida dele tem que ser facilitada. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Então, nós vamos fazer as 
indicações. Aprovado com essas observações. E 
só registrando, Capitão Assumção, porque as 
polícias civis, militares, guardas municipais, têm 
uma dificuldade muito grande, especialmente 
no que diz respeito aos veículos roubados 
recuperados e que têm que ser retirados do 
local imediatamente. E, às vezes, a polícia até 
evita fazer algumas operações, porque nós já 
tivemos casos aqui de o veículo ser furtado duas 
vezes. O veículo ser recuperado. Eu mesmo já 
passei por esse constrangimento de recuperar 
um caminhão, não ter como guinchar o 
caminhão, porque tinha mais quatro, cinco 
caminhões, e aquele caminhão ser furtado 
novamente. E deu uma trabalheira danada para 
conseguir recuperar. 

 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Senhor presidente, pela ordem! 
V. Ex.ª tocou num assunto aqui. Esta Casa 
aprovou um projeto de lei de nossa autoria, que 
foi vetado pelo Governo, e o veto foi derrubado 
e a lei, até o momento, está em vigor, salvo 
alguma decisão judicial posterior, mas que eu 
não fui comunicado. E que tem sido 
descumprida. É importante falar isso, porque, 
hoje, o cidadão que tem o seu veículo 
recuperado no Espírito Santo, ele não toma 
conhecimento da recuperação do veículo. É por 
isso que os pátios estão cheios. O cidadão, por 
exemplo, mora em Cariacica, tem o veículo 
subtraído, furtado ou roubado, e o veículo é 
recuperado em Linhares. Como ele vai tomar 
conhecimento de que esse veículo foi 
recuperado? E a nossa lei, o nosso projeto de lei 
que foi aprovado por esta Casa, vetado pelo 
governador, essa Casa derrubou o veto, 
estabeleceu a obrigatoriedade da 
disponibilização desse cadastro-cidadão no site 
da Secretaria de Segurança. O cidadão vai 
digitar a placa do carro e no site vai dizer se o 
veículo foi recuperado ou não.  
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 Hoje, de fato, os pátios estão lotados 
porque as pessoas não sabem que o seu veículo 
foi recuperado. Mas paga a diária. E, aí, a 
pergunta que eu fiz: por que o veto? E de quem 
é o interesse? Qual o lobby tão forte por trás 
disso?    
 O Deputado Enivaldo dos Anjos, 
brilhantemente, na legislatura passada, presidiu 
uma CPI sobre o tema. E eu me surpreendi com 
esse veto, mas a Casa derrubou. Mas a lei, até o 
momento, está sendo descumprida. E a quem 
interessa isso? Porque só interessa manter no 
pátio o veículo ao dono de pátio e a servidor 
público corrupto. Não tem outro interesse. Por 
isso que eu não entendo. Uma solução tão 
simples. Porque quando cidadão registra  a 
ocorrência no Boletim Unificado, na unidade 
policial, a placa do carro já está no sistema, 
então, é só ele disponibilizar isso no aplicativo 
ou no link do site da Secretaria de Segurança, 
que também já existe. Não tem custo nenhum 
para o Estado. Mas o Estado insiste em 
descumprir a lei, porque tem interesses escusos 
por trás disso aí, subterrâneos. Infelizmente, 
essa é a realidade.   

Os pátios estão lotados por quê?  Porque 
o cidadão não é informado e não tem como... 
Imaginem ele rodar os setenta e oito municípios 
todo dia atrás do carro! Ele não vai fazer mais 
nada. Se essa informação estivesse 
disponibilizada no site, doutor Emílio Mameri, 
eu tenho certeza absoluta que qualquer um iria 
atrás do seu carro, iria atrás do seu veículo no 
mesmo dia. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE -PSL) -   Eu parabenizo V. Ex.ª pela 
iniciativa dessa lei, inclusive fazendo um 
registro: nós, que trabalhamos na área policial 
especial na Polícia Judiciária, sabemos que 
existem três restrições no caso de furto ou 
roubo de veículo. Seriam: restrição com relação 
ao furto ou roubo; o segundo registro seria com 
relação à recuperação, que ninguém faz neste 
estado, e nem nos outros estados, a 
recuperação; e o terceiro seria a devolução.  

O senhor pode observar que todo veículo 
que é furtado ou roubado e recuperado, na hora 
da devolução, mesmo que ele tenha sido 
recuperado há um ano, dois anos ou três anos, o 
lançamento é feito naquele último momento. 
Isso é muito lamentável.  

Eu já tive a oportunidade de estar em 
alguns pátios no interior do estado e verificar 
que veículos recuperados há mais de dez anos 
estavam no pátio, e a vítima, coitada, pagando 
às vezes um financiamento e passando por uma 
situação constrangedora, com o carro dela 
guardado no pátio. E casos mais graves ainda, 
de carro recuperado que a vítima não tomou 
conhecimento, o carro até seminovo, e que foi 
leiloado.  
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI  - 
(Sem partido)) -  Presidente, para concluir, 
chega um momento em que o valor das diárias 
já é superior ao valor do veículo, porque ele vai 
sofrendo a depreciação e o valor das diárias vai 
incidindo, obviamente dia após dia, e,  ao final, 
deputado Enivaldo, não compensa mais. Aí, ele 
abandona o carro. Por quê? Para ele retirar o 
veículo é mais custoso, é mais oneroso do que o 
próprio valor do bem.  

Agradeço, presidente. 
 
  O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) -   

Pela ordem senhor presidente! Essa celeridade 
para liberar o carro que está faltando. Eu não 
quero nem entrar no ponto se existe alguma 
suspeição de agentes inescrupulosos ou não. 
Esse não é o detalhe. Mas o Detran tem que agir 
rápido para que essa informação chegue até ao 
usuário. Se ele cumpriu todos os requisitos para 
ter o seu veículo de volta, que o Estado faça a 
mesma coisa de forma célere. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) -   Muito obrigado.  

Doutor Lorenzo, eu queria só fazer um 
último comentário com relação a essa situação.  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Pois não, deputado. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD). - Eu 
estou, de certa forma, satisfeito com os 
debates, mas estou preocupado com essas 
crianças. Não era melhor liberar a parte delas? 

 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL)  -  Nós vamos só encerrar 
pauta. 
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O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Porque menino não gosta de ficar quieto. 

 
O SR.  PRESIDENTE - (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE - PSL)  -  Mas nós já vamos 
encerrar agora mesmo, presidente. Nós vamos, 
Enivaldo.  

Eu gostaria de fazer só um registro. No 
passado, doutor Lorenzo, era muito comum os 
veículos recuperados serem guardados para ser 
informado somente após trinta dias da 
recuperação, isso porque os agentes recebiam 
dez por cento do valor.  Quando 
assumimos a delegacia, em 95/96, acabamos 
com isso e recuperamos centenas de carros do 
estado Espírito Santo, razão pela qual até o 
seguro caiu neste estado. O seguro baixou 
consideravelmente. Hoje, eu não sei como está, 
mas eu acho que nós devemos aqui, nesta 
comissão, posteriormente, até fazer uma 
cobrança com relação a isso.  

O próximo item, por favor. 
 
  A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 

2.2 - RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA Nº 
009/19 REALIZADA NA CASA DE 
CUSTÓDIA DE VILA VELHA - CASCUVV - E 
NO INSTITUTO DE RESSOCIALIZAÇÃO 
SOCIAL - IRS - VILA VELHA/ES, realizada 
no dia 20 de agosto do corrente às 
18:30. ASSIM SUGERIMOS: 

 
A.   ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO, 

uma vez que a alternativa de 
contratação de DT’s - designações 
Temporárias, não soluciona a questão, já 
que DT’s não possuem porte de arma, 
logo não podem fazer a escolta armada 
ou mesmo estar eficientemente nas 
guaritas. 

  
B.   URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO de rádios 

móveis de comunicação e do 
equipamento de revista “body scan”. 

 

C.   EFETIVAÇÃO DO CONVÊNIO ENTRE A 
SEJUS E A PCES - Polícia Civil do Estado 
do Espírito Santo para que agentes 
penitenciários tenha acesso a DEON - 
Delegacia On-Line e possam elabora o 
BU - Boletim Unificado, de 

representação judicial pela limitação de 
presos ao número de oferta de vagas da 
Unidade Prisional Cascuvv e IRS; 

 
E - Confecção de Termo de Ajuste de 
Conduta, limitando administrativamente 
o número de internos ao número de 
vagas ofertadas e o interno possuir 
documentação apta à prestação de 
serviço; 
 
F - Encaminhamento de cópia deste 
relatório ao Ministério Público do 
Espírito Santo, Defensoria Pública, 
Procuradoria do Estado,  TJES,  Casa 
Civil,  CNPCP, Sejus,  dando ciência e 
solicitando adoções de providências 
cabíveis, bem como o retorno a esta 
comissão das providências adotadas. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Como votam os senhores 
deputados com relação a essas indicações? 

Deputado Lorenzo Pazolini, por favor. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Acompanho as indicações, 
presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Deputado Lorenzo 
acompanha. 

Deputado Capitão Assumção? 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 

Também sou favorável ao acompanhamento. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Favorável. 
Deputado Mameri, por favor. 
 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 
Favorável. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Favorável. 

Deputado Enivaldo? (Pausa). 
Favorável. 
Gostaria, do item 4.3... Vamos 

aproveitar, porque o Dr. Mameri tem um 
compromisso fora, para votar rapidinho o item 
4.3, que são as deliberações. 
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A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
4.3 - Coloca em deliberação a realização 
de audiência pública nos seguintes 
municípios:   
São Torquato - 18/09/2019, às 19 h.  
Ecoporanga - 09/10/2019, às 19 h. 
Presidente Kennedy - 23/10/2019, às 

18h30min. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Como nossos pares têm 
conhecimento,  estamos indo ao encontro do 
povo. Então, onde a comissão é solicitada a 
comparecer,   temos indo para atender in 
loco. Fica mais fácil para evitar grandes 
deslocamentos. 

Parabenizar, mais uma vez, o Dr. Mameri 
pela indicação de Rio Novo do Sul e também 
pela sua indicação do dia 23/10 aqui, que a 
gente tem esse espaço, e em Presidente 
Kennedy, que foi feito, inclusive, no dia da 
audiência de Rio Novo do Sul. 

Pergunto como vota o presidente 
Mameri com relação às indicações. 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 

Voto favorável. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Favorável. 
 Deputado Lorenzo? 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Também acompanho, senhor 
presidente. 

Parabenizo a iniciativa de V. Ex.ª e desta 
comissão, de ir ao encontro da população e de 
dialogar, interagir, ouvir e tirar conclusões que 
estão sendo bastante úteis,  vide  resultados já 
alcançados. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Deputado 
Capitão  Assumção? Inclusive, parabenizando-o 
pela indicação da audiência pública em 
Ecoporanga. 

 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Eu 
que agradeço, senhor presidente. 

Também venho fazer menção ao 
trabalho que V. Ex.ª tem feito à frente da 
Comissão de Segurança. Estamos indo conversar 

com a comunidade, saindo do âmbito da 
Assembleia Legislativa, e está sendo de muito 
proveito.  

Nós que estivemos, agora, 
recentemente, na casa do deputado Emílio 
Mameri, e fomos muito bem recepcionados por 
toda a comunidade e entorno também. Foi uma 
das melhores audiências públicas. Sinal que a 
comissão está trabalhando com muita força e o 
povo está entendendo isso. 
  Parabenizo seu trabalho, senhor 
presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Pela aprovação. 

Deputado Enivaldo? (Pausa). 
Também pela aprovação. 
Para otimizar o tempo aqui, e as 

crianças, os jovens, nossos jovens que estão 
atentos há bastante tempo a esta audiência 
pública, parabenizar vocês pela  presença aqui. 
Aqui a casa é de vocês, a Casa e Leis. Esta Casa é 
de vocês, a Assembleia Legislativa do estado 
Espírito Santo. 

Gostaria de convidar agora, para fazer o 
uso da palavra, o nosso convidado Neemias 
Santos Silva, coordenador do Projeto ACF, 
Associação e Campeões da Vida ES,  sediada em 
Linhares, que  nos presenteou com a sua 
presença lá naquela audiência pública em 
Linhares e hoje está aqui para fazer uso da 
palavra. Por gentileza. 

 
O SR. NEEMIAS  SANTOS SILVA -  Muito 

bom dia!  Bom dia a todos! Bom dia, senhor 
presidente! 

Em nome do deputado Danilo Bahiense 
cumprimento toda a Mesa honrosa; o Delegado 
Pazolini; o Capitão Assumção; o deputado 
Enivaldo dos Anjos;  o nosso vereador Jean 
Menezes, representante da  Câmara de 
Vereadores; as  crianças... Em nome da 
Rebeca,  que é nossa aluna sub-
9,  cumprimento  todos,  todos os 
familiares. Muito obrigado. 

Estamos apresentando aos senhores o 
que temos de realidade em nosso território. É 
um território composto hoje  por oito mil 
habitantes,  aproximadamente, numa cidade de 
duzentos e seis mil habitantes, com indicadores, 
em 2014, muito ruins. 
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Cumprimento o professor Guilherme 
Filgueiras e o professor Wildson e, em nome dos 
dois, parabenizo o Dia Nacional dos Educadores 
Físicos, profissões muito importantes nessa 
situação. 
 Queria apresentar para os senhores esse 
gráfico que demonstra o nosso declínio em 
idade bastante decisiva, que é o sub-15 e o sub-
17. E é esse o motivo que venho à Casa, hoje, 
solicitar aos senhores. 

Trabalhamos com crianças em território 
de vulnerabilidade social e esperamos que eles 
não tenham riscos iminentes, mas não é a nossa 
realidade. Nós esperamos, mas não é isso que 
acontece. Enfrentamos, lá, violências 
generalizadas. Temos, hoje, um orçamento, de 
2018, de duzentos e quinze mil reais, 
distribuídos com dezesseis por cento via FIA, 
trinta e dois por cento em patrocínios 
particulares e trinta e oito por cento através de 
emenda desta Casa, através da Sesport. Então, 
estamos falando de um tripartite - iniciativa 
privada; a comunidade envolvida, e os pais 
estão aqui presentes, representantes da 
comunidade; e o Governo do Estado. Isso é 
muito importante para nós. Mas queria fazer 
uma lembrança, dos setenta e oito municípios 
que temos no estado do Espírito Santo, quantos 
estão ou têm em seus territórios agentes 
vulneráveis em torno de oito mil habitantes?  

Então, realizamos um projeto na cidade 
Rio Bananal, que tem dezoito mil habitantes, 
durante três anos, e estamos há cinco em 
Bebedouro que, hoje, tem oito mil habitantes, 
mas toda região, a Nete aqui que é 
coordenadora do Cras lá, nós estamos falando 
em dezoito mil habitantes. Então, quantos 
territórios, quantas cidades têm oito mil 
habitantes, dezoito mil habitantes, desses 
setenta e oito municípios, e que têm realidades 
semelhantes? Realidades, que estou falando, é a 
entrada no PSF de uma menina de nove anos 
para fazer pré-natal; realidade é que estamos 
falando de uma criança de dez anos que, 
quando chegamos lá, o sonho dele não era ser 
policial, não era ser delegado, não era ser 
médico, era ser chefe do tráfico. Essa é a nossa 
realidade.  

Só que dentro desse território 
encontramos valores excepcionais, e aí estamos 
lançando um desafio para a comunidade de 

Bebedouro: descobrir o ouro que tem em 
Bebedouro. E queremos trazer esse desafio 
também às outras municipalidades, porque 
temos evoluções fantásticas. Chegamos lá com 
vinte e três por cento de indicadores com notas 
muito baixas e, hoje, esse resultado é cinco por 
cento, em quatro anos. 
 Educação. Chegamos, no sobrepeso, em 
2014, com trinta e sete por cento e, hoje, nós 
estamos em 4,8 por cento. Subnutrição, 
quatorze por cento, em 2014; e chegamos a 
quatro por cento de subnutrição. Isso é 
realidade, são indicadores científicos que 
podemos comprovar. E os pais estão aqui para 
aprovar e comprovar essa nossa realidade. Isso 
é em parceria - iniciativa privada, Cras, unidade 
de saúde, Câmara de Vereadores, prefeito 
Guerino Zanon e todos os que compõem essa 
administração - não esta, mas a administração 
pública em si; igrejas locais... Fazemos festas lá 
para seiscentas crianças com o envolvimento de 
toda comunidade.  
 O que queríamos trazer para vocês como 
desafio? É que no Espírito Santo, dentro desses 
setenta e oito municípios, nós queríamos ter, 
pelo menos, cinco núcleos desse. E estamos 
falando em segurança pública porque segurança 
alimentar é segurança pública. Então, quando 
falamos em subnutrição, em sobrepeso, 
estamos falando em segurança pública porque 
estamos falando exatamente em segurança 
alimentar. Quando falamos em indicadores de 
educação, estamos falando em segurança 
pública, e as escolas, hoje, estão complicadas. 
Mas temos indicadores também na área de 
Segurança, sessenta e oito por cento de redução 
no crime contra o patrimônio. Isso é um 
indicador relevante. Não seríamos recebidos no 
38.º Batalhão de Infantaria, através do meu 
coronel Alencar, se não tivéssemos indicadores 
bons e positivos. Nós queremos fazer com que 
as crianças tenham referências.  

Hoje, o 12.º Batalhão, através do 
tenente-coronel Lozer que, hoje, nos concedeu 
um ônibus para trazer essas crianças. Recebe 
nossas crianças, vai até nós no projeto, através 
da comandante, tenente Jéssica, faz palestras. 
Estão eles lá. Esse é o Alves, esse é o tenente-
coronel Lozer. Estão sempre presentes na 
comunidade. Através de um depoimento da 
tenente Jéssica, as viaturas eram recebidas a 
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pedrada dentro do território. Eu acho que isso 
não acontece em Terra Vermelha, eu acho que 
isso não acontece aqui no Planalto Serrano, eu 
acho que isso não acontece em Cariacica, só 
acontecia em Linhares. Não é verdade. Eu sou 
morador aqui de Itapuã e sei como é que é a 
realidade lá.  

Nós tivemos o privilégio de sermos 
recebidos na delegacia de polícia de Norwood. 
Claro que quando chega um grupo de 
brasileiros, como chegaram aqui, brasileirinhos, 
num determinado local, a segurança pública fica 
logo alerta. Imagina nos Estados Unidos. Nos 
Estados Unidos, alguns meninos foram 
chamados porque chegaram próximo à caixa 
postal de uma casa, e é crime federal violar a 
caixa postal lá. Mas, lá, nós fomos recebidos 
pela polícia e apresentados ao próprio 
departamento de polícia. Fomos recebidos 
dessa forma. Não é todo ano que a gente 
consegue ser recebido dessa forma não, tá 
gente. Isso não é para iludir ninguém não. Isso 
foi um presente de Deus para nós. Uma limusine 

recebeu nossas crianças. Adentramos uma loja 
de departamentos fantástica que algumas 
crianças vão identificar aqui, alguns pais, o 
Aldrinei, o Trindade. O nosso sponsor lá 
chegou para nossas crianças, imaginem, 
senhores: Escolham o que vocês quiserem, aí. 
Para a nossa realidade é muito difícil, porque 
nós temos criança que não tem chuteira para 
treinar. Nós temos criança que não tem um 
tênis. Quando eu falo que tem que ir de calça 
e tênis: Tio, não vou não. Então, essa 
realidade precisa ser transformada. 
 Nós estivemos, durante três anos, no 
torneio internacional de Lancaster. São 
dezesseis campos de futebol, professor 
Guilherme Filgueiras. Aí, o professor Wildson 
sempre faz essa referência: reduzido. Não se faz 
uma competição de sub-11 com trave de sete 
metros e tantos, ou como o nosso lá no Real 
Noroeste faz uma de nove, para treinar goleiros. 
Então, nós somos recebidos lá dessa forma. 
Honrados. Nós fomos recebidos de uma 
maneira muito importante. O estado do Espírito 
Santo já estava sendo representado pelo 
Bebedouro sem nem que alguns do estado 
pudessem perceber ou tivessem notícia. Sabe 
por quê? Porque projetos sociais não geram 
mídia espontânea. Os resultados que estão aí 

são verdadeiros. Hoje, nós temos três meninos 
morando nos Estados Unidos: um de 
Bebedouro, um de Vila Velha, um de Rio 
Bananal. Todos os três não estão no futebol, 
estão fazendo faculdade. Estão lá não por causa 
do futebol, estão fazendo faculdade, e hoje, 
mais um de Bebedouro está em Lisboa, ex-aluno 
nosso.  

Se vocês me perguntarem quantos estão 
em clubes, eu posso até dar esse dado, mas isso 
eu acho não muito relevante. Eu acho que o 
mais relevante é que nós temos vinte e sete 
meninos, hoje, do projeto, em quatro anos, 
fazendo curso superior. Dado do professor 
Wildson, tem vinte e três anos que nós não 
temos meninos no território sonhando com 
futebol e hoje nós temos treze meninos, fora de 
Bebedouro, buscando sonhar, efetivamente, 
com a profissão. 
 Então, nós queríamos trazer e deixar a 
conhecer. Sou muito grato pela comunidade, 
pelas famílias serem parceiras. Porque segunda-
feira, alguns saíram cinco horas da manhã para 
poder estar aqui, para poder prestigiar. Eu sou 
muito grato a Deus pela minha família, pela 
minha equipe e por essas crianças. Porque eu 
tenho certeza, eu estou passando, eu já tive a 
minha história, nem tanto gloriosa, mas eu já 
tive a minha história, mas a história deles eles 
vão poder reescrever. Eu queria que esta Casa 
de Leis pudesse dar a oportunidade a esses e a 
muitos outros para que escrevessem uma 
história gloriosa no esporte e não tivesse seus 
nomes nos anais da segurança pública lá nos 
presídios e nem nos Iases. 
 Muito obrigado! Que Deus abençoe a 
todos!  
 

 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Muito obrigado, Neemias 
Santos Silva, coordenador do projeto. Gostaria 
de parabenizá-lo e parabenizar toda sua equipe 
pelo trabalho que vem realizando com esses 
jovens, com essas crianças, esses adolescentes. 
As crianças, nossos jovens, precisam, hoje, de 
oportunidades.  
 A Bíblia já nos ensina em Provérbios 22, 
versículo 6. Essa oportunidade que você está 
dando, que o projeto está dando, isso é bíblico. 
A Bíblia diz: Ensina o menino o caminho que 
deve andar e, quando envelhecer, não se 
desviará dele. 
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 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Senhor presidente! 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Pois não. 
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - Eu 
queria perguntar ao coordenador do projeto: 
onde esses meninos vão almoçar hoje? Já tem 
lugar? (Pausa)  
 Ah, porque, senão, nós íamos fazer uma 
vaquinha, porque é impossível. Está na hora 
desses meninos almoçarem já. 
 Mas queria cumprimentar, senhor 
presidente, o projeto. O deputado Capitão 
Assumção vai falar também, mas acho que a 
gente podia - não sei se é V. Ex.ª que está 
coordenando isso aí -, analisar a hipótese de a 
gente poder, cada um deputado colocar uma 
emendinha para o projeto. Se juntar aí da 
comissão... A nossa Comissão de Segurança tem 
nove deputados, se cada um der dez mil, são 
noventa mil. Então me disponho a ajudar. 
 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Pela 
ordem, senhor presidente! 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Eu também estou de acordo e 
vou ajudar com a sugestão. 
 E só fazer um registro aqui, Capitão, 
antes de V. Ex.ª falar, só para o deputado 
Enivaldo dos Anjos.  Agradeço a V. Ex.ª pela 
sensibilidade com nossos jovens, nossas 
crianças, mas para informá-lo de que a 
alimentação foi viabilizada pela nossa comissão. 
A Comissão de Segurança viabilizou a 
alimentação dos jovens junto ao Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo; 
agradeço ao comandante Cerqueira. 
 

 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 
Senhor presidente, quero parabenizar, 
inicialmente, a iniciativa do deputado Enivaldo 
dos Anjos e falar que pode contar com a gente 
na emenda, inclusive, para que o nosso líder do 
Governo possa fazer essa articulação, para que 
chegue mais rápido até esse projeto brilhante. 
 Neemias, quero falar, especialmente, 
para você. Quando você fala ali, do fundo do 
coração, e se emociona, a gente sabe que tem 
integridade, honestidade e profundidade no que 

está acontecendo. Esse trabalho é muito 
importante. Recentemente, eu coloquei um 
projeto aqui, porque muitos projetos, deputado 
Enivaldo, a gente e coloca aqui, para que a 
sociedade venha debater sobre o tema.  
 Então, recentemente, coloquei um 
projeto aqui para que, todo início de aula, em 
qualquer unidade de ensino estadual, o aluno 
possa ler um versículo da Bíblia, como o 
deputado presidente da Comissão de Segurança 
faz todo dia, no início da sessão, porque a gente 
tem que fazer com que a criança tenha 
responsabilidade sobre a vida e sobre o futuro 
dela. 
 Toda vez que um bandido chega a um 
presídio, a primeira coisa que ele recebe é uma 
Bíblia, mas ele já está todo desgraçado, a vida 
dele já acabou todinha, aí entregam uma Bíblia 
para o cidadão lá, depois que ele está todo 
desgraçado. Aí, nós colocamos lá esse projeto, 
então, Neemias, te parabenizo, irmão, porque 
você está fazendo um trabalho, você e toda sua 
equipe estão fazendo um trabalho enaltecedor. 
Essas crianças, para sempre, reconhecerão esse 
trabalho que você está fazendo, 
proporcionando cidadania para eles, uma 
oportunidade de serem pessoas importantes na 
nação brasileira. Quiçá saia daqui o futuro 
presidente do Brasil. 
 Estamos juntos. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Lorenzo. 

 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Senhor presidente, demais 
deputados, público que nos acompanha, nos 
assiste e está presente, estive na audiência 
pública, em Linhares, com o Neemias.  
 Expôs de forma bastante profícua, até 
emocionado, e a emoção nos tocou naquele 
momento e hoje, aqui, novamente, e desde 
aquela oportunidade, inclusive, posteriormente, 
comentei com o deputado Danilo Bahiense, vi 
que é um projeto sério, que tem resultado, que 
está aqui exposto claramente e que muda a vida 
das pessoas. E nada melhor do que o nosso 
trabalho aqui reconhecer as pessoas que, 
efetivamente, atuam, no Espírito Santo, em 
favor de uma causa e que dão oportunidade 
dessas crianças, hoje, galgarem posições. 
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  Como o senhor expôs, senhor Neemias, 
vinte e sete dessas crianças que estiveram e 
frequentaram hoje a associação, estão no 
ensino superior, estão... quer dizer, têm um 
caminho pela frente na vida. Algumas 
continuam, vão ser profissionais do futebol. Isso 
é mostrar que o projeto do bem, e os bons 
exemplos devem prosperar.  

Este é o nosso principal trabalho aqui 
nesta Casa: demonstrar que existem bons 
capixabas, existem pessoas de bem no Espírito 
Santo, e que o mal tem que ser extirpado. Mas 
nós temos que colocar na cabeça dessas 
crianças o dia a dia, aquela atividade cotidiana. 
O herói da vida dessas crianças tem que ser 
alguém de bem. Elas têm que se espelhar, e 
replicar um comportamento positivo, não do 
chefe do tráfico, do crime que, infelizmente, 
ainda é uma realidade em muitas áreas de 
vulnerabilidade social. Mas esse trabalho é 
fundamental. Levar o bem, e mostrar para ela o 
seguinte: Quem é o seu herói? É o policial 
militar? É o policial civil? É o juiz? É o promotor? 
É o deputado? É o delegado? Ou é o médico? 
Mas alguém que, efetivamente, seja de bem, 
que a sociedade veja aquela pessoa como uma 
pessoa boa. Isso é fundamental.  

Por isso, eu parabenizo novamente, 
como fiz lá em Linhares, o projeto, a atuação de 
toda a equipe liderada pelo Neemias, e me 
coloco à disposição, também, para colaborar, 
aderindo à sugestão do líder do Governo, 
deputado Enivaldo Euzebio dos Anjos. (Palmas) 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Muito obrigado, doutor 
Lorenzo Pazolini. 

Gostaria, mais uma vez, de parabenizar o 
Neemias, e toda a sua equipe.  

Neemias é um nome bíblico, né? Então, 
você é abençoado! E você, não somente está 
dando oportunidade, juntamente com a sua 
equipe, a essas crianças, a esses jovens, como 
também você está auxiliando no prolongamento 
da vida delas. Porque, em Êxodo 20:12, diz o 
seguinte: Honra a teu pai e a tua mãe, para que 
se prolonguem os teus dias na terra que o 
Senhor teu Deus te dá. E, com certeza, esse 
projeto está ensinando essas crianças o temor a 
Deus, que é o princípio da sabedoria, e honrar 
pai e mãe. Muito obrigado, Neemias.  

Uma pessoa a mais vai fazer uso da 
palavra. Eu gostaria, depois do encerramento - 
se as crianças puderem aguardar mais uns 
minutinhos - que a gente tirasse uma foto aqui 
em cima, porque vai ficar muito bonito. Uma 
foto para você guardar lá nos anais; e nós, 
também, aqui, da Assembleia Legislativa.  

Eu gostaria de passar a palavra, agora, ao 
senhor Guilherme Filgueiras de Carvalho, 
representante da Universidade Vila Velha. O 
senhor pode fazer uso da palavra por dez 
minutos, por favor. Se quiser fazer uso daí ou da 
tribuna, fique à vontade. Acho que da tribuna 
vai ficar melhor, porque o senhor será visto por 
todos os que nos acompanham, todos os jovens 
que estão aqui, na Casa. (Pausa) Esse sabe tudo, 
não é, deputado Enivaldo?   

 
O SR. GUILHERME FILGUEIRAS DE 

CARVALHO - Bom dia a todos. Bom dia à Mesa e 
aos deputados presentes.  

A passagem foi muito rápida. Eu estava 
aqui, na comissão do Esporte, sobre Educação 
Física e treinamento desportivo e, justamente, 
está ligado diretamente a esse trabalho 
espetacular do Neemias lá em Linhares, que a 
gente conhece há muito tempo.  

Parabenizar toda a equipe e os futuros 
atletas. Não. Cidadãos, não é? Atletas é uma 
consequência do bom trabalho realizado.  

A minha presença aqui é para, 
justamente, falar um pouco sobre a violência no 
esporte. A gente tem visto muito problema no 
esporte. Sábado, no jogo Desportiva e Rio 
Branco, a gente teve vários exemplos de 
violência.  

Eu já tenho um trabalho, que começou 
na Universidade Federal do Espírito Santo, que 
se chamava: Educação Comunitária nos Esportes 
- Diga não à violência. Isso é uma questão, 
sempre falo, de educação, educação, educação, 
educação, prevenção, prevenção, prevenção, 
para a gente não punir. A punição, no final, não 
interessa a ninguém. Então, a gente tem que 
trabalhar muito fortemente nesse viés da 
educação.  

O mundo inteiro, na área da violência no 
esporte... Eu sempre falo o seguinte: Gente, a 
gente não pode dividir. Gente, a gente se une. 
Enquanto o Brasil tiver grades, cercas em 
campos de futebol, a gente não vai conseguir 
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resolver esse problema. O mundo inteiro, no 
esporte, já baniu de seus estádios as grades que 
cercam pessoas entre si. Então, isso é uma 
decisão muito séria que tem que se tomar.  

Eu tenho falado também, às vezes, do 
papel da própria Polícia Militar. Eu acho que um 
evento, nós temos trazido vários jogos de 
futebol: Vasco, jogar contra o Avaí, e a gente 
disponibiliza um grande número de policiais 
para estarem dentro do estádio, fazendo uma 
segurança que não é necessária. Enquanto isso, 
nós estamos deixando as nossas casas, as nossas 
residências, os nossos comércios, sem o 
policiamento, porque nós temos uma 
defasagem no número de policiais.   

Então, eu acho que a segurança pública 
em volta do estádio é muito mais importante do 
que dentro do estádio, porque ela tem que fazer 
uma contenção das pessoas, não deixar entrar 
material que possa agredir as pessoas, fazer 
uma revisão dentro do estádio, e toda grade mal 
colocada é uma arma. 
 Então, eu fico às vezes assustado ao ver 
que em um jogo de time de fora do estado a 
Polícia Militar utiliza quinhentos policiais para 
ficar dentro do estádio, o pior é isso. Qualquer 
evento de música em alto nível dentro daquele 
espaço é pago pelo patrocinador do evento. 
Acho que o futebol também tinha que caminhar 
para isso.  

Não quer dizer que é com a quantidade 
de policiais que vamos diminuir a violência. Esse 
trabalho que a gente tem feito na Ufes mostra 
isso. São trinta anos fazendo esse trabalho de 
prevenção. E a minha presença aqui é isso, 
como trabalho isso há sessenta anos já na área 
de Educação Física, a gente trabalha informação 
da pessoa mesmo. Quem dera se tivesse no 
estado todo, em todos os municípios, em todo 
bairro um trabalho desse.  

Então, a minha fala é essa. Não estou 
divulgando nenhum trabalho que escrevi sobre 
minha vida esportiva, depois eu quero que os 
deputados conheçam todo esse trabalho desde 
os doze anos de idade. Comecei em Itapemirim, 
que sou da Vila de Itapemirim e vim para 
Vitória. E temos vários problemas até da própria 
violência. Em nosso estado hoje, os nossos 
clubes esportivos, Praia Tênis, Saldanha da 
Gama, Álvares Cabral, estão fechando. Temos 
um grande número de alunos nas nossas escolas 

e depois não têm uma sequência no 
treinamento desportivo. Enquanto a gente não 
envolver essas entidades, tentar recuperar essas 
entidades, porque essas entidades fizeram a 
história de Vitória, fizeram a história do estado 
do Espírito Santo. O Saldanha da Gama é um 
clube tradicional, o Praia Tênis. O Saldanha da 
Gama daqui a dois anos vai terminar o nosso 
remo. Por que não poderíamos fazer um 
convênio, por exemplo, com a Polícia Militar 
para que os nossos egressos da Polícia Militar 
fossem a esses clubes remar? Às vezes ficam 
fazendo ginástica fora do horário e poderiam ter 
um convênio entre esses clubes, o Estado 
ajudando, para que esses quinhentos ou não sei 
quantos mil jovens que entram na Polícia 
Militar, para o Corpo de Bombeiros e fossem lá 
remar, jogar basquete, vôlei, representar aquele 
clube e dai quem sabe sair um campeão 
mundial, um representante em nível de 
olimpíada. 
 Então, acho que falta justamente essa 
união entre Prefeitura, Governo do Estado, 
federações estaduais, Secretaria de Esportes, 
para que a gente colocasse esses jovens sendo 
exemplos e amanhã, quem sabe, serem grandes 
atletas e fortalecendo essas entidades que, de 
fato, trabalham tentando resolver esse 
problema da violência.  

Foi triste você ver ontem, sábado, jovens 
se agredindo num simples jogo de futebol. O 
que vamos fazer para acabar com isso? Em 
qualquer jogo no Brasil é uma confusão, briga. E 
não é falta de policiamento, é falta de educação, 
falta de prevenção para que a gente possa 
resolver esse problema. 
 Agradeço mais uma vez a oportunidade 
de falar aqui. Estarei sempre à disposição de 
vocês. Muito obrigado. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Muito obrigado pelas suas 
palavras.  

Ao meu amigo, presidente do Sindaspes, 
Rhuan, agradeço muito pela presença na nossa 
sessão de hoje. Você tem acompanhado todas 
as audiências públicas, inclusive você pediu a 
palavra hoje, mas vou te pedir licença para não 
lhe ceder a palavra, porque temos aqui um 
representante da turma que vai falar, eles têm 
que sair para almoçar e quero tirar uma foto 
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com essa galera toda aqui, no encerramento. 
Então, vou passar a palavra ao Reyel Souza da 
Cruz Vasconcellos. Pode chegar à tribuna para 
falar em nome de todos os alunos. 

 

 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Pela 
ordem, senhor presidente! Enquanto o Reyel vai 
para a tribuna, queria agradecer a presença do 
nosso amigo, sargento Rosenberg e do cabo 
Zanelato. Obrigado pela escolta que vocês estão 
fazendo com tanta dedicação, que é costumeiro 
dos policiais militares capixabas. Obrigado. Leve 
nosso abraço para o comandante Loza. Tenho 
certeza de que nossos amigos aqui estão bem 
amparados. Sejam bem-vindos. Fiquei até feliz, 
porque, presidente da Comissão de Segurança, 
isso aqui acho que nunca aconteceu, mas V. S.as 

estão aqui armados, fazendo a verdadeira 
escolta dos nossos nobres alunos de Linhares. 
 Obrigado.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Agradecer a presença dos 
dois policiais que estão dando essa atenção 
especial aos alunos.  

Passo a palavra ao Reyel.  
 

O SR. REYEL SOUZA DE CRUZ 
VASCONCELLOS - Primeiramente, bom dia a 
todos que estão aqui nos assistindo. Eu sou 
morador de Linhares, em Rio Quartel, participo 
do projeto ACF, meu nome é Reyel, 
primeiramente, fui informado a falar, tenho 
dezesseis anos.  

Esse projeto mudou muito minha vida, 
porque, às vezes a gente tomava atitudes que 
não eram muito certas e o projeto foi ensinando 
isso à gente.  

A gente, hoje, tem um pouco a 
mentalidade diferente, mudada, atitudes e isso 
eu acho importante, torna um cidadão bom 
para a comunidade, para o nosso estado.  

Obrigado.  
 

 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE - PSL) - Ok, Reyel, muito 
obrigado. 

Queria saber se algum deputado quer 
fazer alguma consideração final, um 
agradecimento. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Senhor presidente, 

rapidamente, para concluir, parabenizar o Reyel, 
reiterar a parabenização ao Neemias, ao senhor 
Guilherme também, pelo Dia do Educador 
Físico.  

Professor, eu sou um assíduo 
frequentador, assim como o deputado Enivaldo 
dos Anjos, que é rio-branquense, dos estádios 
daqui, o Salvador Costa, o Kleber Andrade.  

Na sexta-feira retrasada nós tivemos 
também alguns incidentes no Salvador Costa, 
Vitória e Rio Branco, infelizmente, no sábado, o 
Desportiva e Rio Branco, as cenas se repetiram. 
Então é absolutamente lamentável, porque 
tinham mil e cem pessoas, novecentos 
pagantes, quer dizer, um público já, 
infelizmente, bastante reduzido pela dimensão 
que esse clássico já teve e pela história que 
estava envolvida ali. 

E ainda assim, houve uma confusão, uma 
briga generalizada, pedras, pontapés, 
vergalhões, quer dizer, algo que afugenta ainda 
as famílias.  

Eu, de vez em quando, levo minha filha. 
Imagina a situação. Se você vai com uma criança 
e pega uma situação dessas. Quer dizer, é 
absolutamente lamentável. A criança não volta 
mais, aí você tem menos um torcedor, porque lá 
na frente ela não vai estar acostumada, como 
hoje não tem a cultura do capixaba frequentar 
os estádios. Isso diminui ainda mais, porque 
cada vez vai acabando, vai minguando o público 
e essa é a realidade, infelizmente.  

As pessoas ainda brigam, ficam ali 
usando da violência física, e a partida não tinha 
nem começado. Quer dizer, foi pré-jogo e, no 
final, a Desportiva fez o gol de pênalti, um a 
zero, para a tristeza do colega Enivaldo dos 
Anjos, mas o fato aconteceu.  

Mas é muito triste...  
 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Ele diz que não pênalti. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - É. Não tinha o VAR lá, não deu 
para... Mas, de fato, foi marcado.  

É muito triste essa realidade, porque o 
público vai cada vez mais reduzindo. 
Infelizmente. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 

Desanimando. 
Identificador: 330038003700300035003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



72 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 10 de setembro de 2019 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Exatamente, Capitão Assumção. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Capitão.  

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) -  Eu 

não tenho tido esse problema que o doutor 
Pazolini e o deputado Enivaldo estão tendo, 
porque eu e meus filhos, a gente torce pelo 
Fluminense, então a gente não pode falar muita 
coisa, não.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Deputado Enivaldo. 
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Presidente, só para comentar que não foi 
pênalti ontem e o VAR só funciona a favor do 
Flamengo, anulou dois gols do São Paulo e não 
marcou um pênalti a favor do São Paulo.  

 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Passar a palavra para o nosso 
vereador Jean Menezes, para que faça suas 
considerações. 

 

O SR. JEAN MENEZES - Senhor 
presidente Danilo Bahiense, parabenizar o 
senhor por essas audiências públicas que o 
senhor está conduzindo no interior do estado. E 
parabenizar todos os nobres deputados que 
estão recebendo essa academia de futebol no 
município de Linhares, principalmente no 
distrito de Bebedouro.  

Agradecer ao Neemias essa 
oportunidade de trazer as nossas crianças aqui 
na Assembleia Legislativa, a Casa do Povo, onde 
se discutem as políticas públicas do estado do 
Espírito Santo, que levam para os municípios. E 
parabenizar todos os envolvidos. São vários 
atores, e o ator principal hoje desse projeto se 
chama Neemias. 

Eu peço a todos uma salva de palmas 
para Neemias. (Palmas!)  

Que Deus possa dar muita sabedoria a 
cada criança para todos os ensinamentos que o 
Neemias e sua equipe venha a aplicar na vida de 
vocês, que vocês possam levar para o resto da 
vida de vocês, que vocês possam ser 

multiplicadores na comunidade, sempre 
multiplicadores para o bem.  

E sempre é bom nós estarmos com 
pessoas engajadas, desde a Polícia Militar, que 
sempre apoia a comunidade, a participação da 
comunidade, dos familiares, acreditar no 
projeto, projeto esse que tem que ser ampliado 
no estado do Estado do Espírito Santo e que os 
exemplos que foram mencionados aqui para 
nós, que muda a realidade local, é importante 
que seja nos quatro cantos do estado do Espírito 
Santo, onde nós possamos, juntamente, 
agradecer essas emendas que os senhores vão 
destinar para o projeto, que é de grande 
serventia. 

Que o município de Linhares possa 
enxergar esse projeto, o Executivo enxergar com 
bons olhos, que possa vir dar mais apoio a essas 
crianças e adolescentes no nosso município, e 
no estado do Espírito Santo, contar com o 
Governo do Estado. 
 Obrigado a todos, bom almoço, que Deus 
abençoe o retorno de todos nós para as nossas 
casas. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Muito obrigado. 
 Para encerrarmos, eu gostaria de 
convidar os nossos deputados, nós recebemos 
um ofício da Fecomércio, convidando-nos para 
uma reunião na sede da Fecomércio, a realizar-
se no dia 9 de setembro, às 9h, oportunidade 
que irão debater com lideranças das Polícias 
Civil, Militar e Bombeiros sobre a complexidade 
da segurança pública do nosso estado. 
 Então, dia 9 de setembro, às 9h, na 
Fecomércio. 
 Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrados os trabalhos desta comissão e 
convido os senhores membros para a próxima, 
que será extraordinária, audiência pública a ser 
realizada por esta comissão, no dia 11 de 
setembro do corrente, quarta-feira, às 
18h30min, na Câmara Municipal de Guaçuí, para 
falar sobre o tema Segurança Pública, Direito e 
Prioridades. 
 Tenham uma boa-tarde.  
 Eu convido, agora, o Neemias e todas as 
crianças, todos os jovens do projeto, para que 
se dirijam aqui até à frente, para que nós 
possamos fazer aquela foto oficial. 
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(Encerra-se a reunião 
às 12h22min) 

 
 

 
DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO 

ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE TURISMO E 
DESPORTO, REALIZADA EM 02 DE SETEMBRO 
DE 2019. 

 

O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Bom dia a todos, ao público que nos 
assiste pela TV Assembleia, aos servidores desta 
Casa, aos colegas deputados Torino Marques e 
meu amigo, Adilson Espindula, e a todos, 
senhoras e senhores, que compareceram nesta 
manhã aqui nesta Casa de Leis. 

Invocando a proteção de Deus, declaro 
abertos os trabalhos desta comissão e convido o 
deputado Torino Marques para proferir um 
versículo da Bíblia. 

Solicito a todos que se coloquem em 
posição de respeito. 

 

 (O senhor deputado Torino 
Marques lê Salmos, 46:1) 
 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - Obrigado, deputado Torino. 
Leitura, ratificação e aprovação da ata.  
Considerando o Regimento Interno desta 

Casa, vou propor aos colegas a dispensa da 
leitura da ata da reunião anterior e considerá-la 
aprovada, visto que a mesma já foi 
disponibilizada por e-mail aos nobres 
deputados.  

Em discussão. (Pausa)  
Não havendo quem queira discutir, como 

vota o deputado Torino Marques? 
 

O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - É 
regimental, aprovada. 

 

O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Deputado Adilson Espindula? 

 

O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - Voto 
pela aprovação, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Ata aprovada como publicada. 

Fiquem os membros desta comissão à 
vontade quando quiserem se manifestar. 

Solicito à secretária que proceda a leitura 
do Expediente. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período.  
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período.  
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 
Projeto de Lei n.º 131/2019. 
Autor: Deputado Carlos Von 
Ementa: Declara o município de 
Guarapari capital do turismo no estado 
do Espírito Santo. 
Relator: Deputado Adilson Espindula. 
Prazo do Relator: 19/08/2019. 
Prazo da Comissão: 02/09/2019. 

 
Projeto de Lei n.º 132/2019. 
Autora: Deputada Janete de Sá. 
Relator: Deputado Torino Marques. 

 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

  Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA:  
Não houve no período. 

 
Expediente da reunião de hoje:  

 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
Ofício n.º 148/2019, justificando a 
ausência do deputado Adilson Espindula, 
na reunião ordinária desta comissão, 
realizada no dia 19 de agosto, devido a 
compromisso parlamentar com o 
Governo do Estado.   
 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 

Projeto de Lei n.º 56/2019, do deputado 
Delegado Lorenzo Pazolini, que dispõe 
sobre a regulamentação e prática de 
esporte eletrônico dentro do estado do 
Espírito Santo e dá outras providências.  
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O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Avoco a matéria para relatar, projeto 
de lei do deputado Delegado Lorenzo Pazolini. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
  PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS: 

Não houve no período.  
 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 

 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

 Também não houve no período. 
 

O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Proposições distribuídas aos 
relatores:   
 

Projeto de Lei n.º 131/2019 
Autor: Deputado Carlos Von 
Ementa: Declara o município de 
Guarapari Capital do Turismo no estado 
do Espírito Santo. 
Relator: Deputado Adilson Espindula. 

Está preparado para relatar? 
    

O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - 
Estou sim, presidente. 

Bom dia a V. Ex.ª; nobre colega deputado 
Torino Marques; bom dia a todas as pessoas 
aqui presentes. O nosso muito obrigado a todos 
que estão nos acompanhando pela TV 
Assembleia. 

Passo a ler o relatório, senhor 
presidente, o meu voto: O presente Projeto de 
Lei de n.º 131/2019, ora apresentado, de 
autoria do deputado Carlos Von, busca que seja 
declarado o município de Guarapari a Capital do 
Turismo no estado do Espírito Santo. 
  Veio o processo a mim para relatar, 
sendo antes, porém, passado por duas 
comissões, de Justiça e de Cidadania, do qual o 
parecer fora pela recomendação da aprovação 
do projeto.  

Percorrido os trâmites de análise nesta 
Comissão de Turismo e Desporto, encaminho o 
referido processo para a nossa douta 
Procuradoria, que se manifestou novamente 
recomendando pela aprovação do, uma vez que 

a cidade de Guarapari atende e em muito os 
requisitos do turismo capixaba, sendo a cidade 
que mais recebe turistas do Brasil e do mundo, 
em nosso estado.  

Vale destacar também que a cidade de 
Guarapari está localizada na região 
metropolitana, onde os seus habitantes 
preservam a cultura, oferecendo aos turistas 
vários atrativos como praias, festivais, 
gastronomia, mergulho, pesca submarina, 
ecoturismo, dentre outros. Assim analisando o 
Projeto de Lei n.º 131/2019, tenho por concluir 
no sentido de que merece prosperar, tendo em 
vista que se afigura como de interesse público, 
devendo assim ser aprovado.  

Dessa forma, considerando a viabilidade 
constitucional do projeto, e as várias vertentes 
do turismo apresentadas pelo município e, 
ainda, o parecer da douta Procuradoria, 
entendo pela aprovação do projeto. É como 
voto, presidente. 
 
  O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Muito obrigado, deputado Adilson 
Espindula. 

Em discussão. (Pausa)  
Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 
 

Como vota o deputado Torino Marques? 
 

O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - 
Aprovado. 
 

O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Aprovo também, acompanho o 
relator.  

Muito obrigado, deputado Adilson 
Espindula. 

O Espírito Santo, nós sabemos que tem 
uma grande vocação turística, são diversos 
municípios com essa vocação. Todos sabem aqui 
que sou de Guarapari. Fui o autor dessa 
proposição por entender que Guarapari tem um 
potencial turístico um pouco acima da média.  

Tive a oportunidade de morar alguns 
anos em São Paulo e a maioria dos paulistas, por 
exemplo, onde eu tive a oportunidade de estar 
presente e morando, conhecia Guarapari, mas 
não conhecia a nossa capital Vitória, por 
exemplo. São mais de cinquenta e duas praias 
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em nossa cidade, praias pequenas e desertas, 
praias grandes e urbanizadas. Temos um 
turismo religioso muito presente na nossa 
cidade. Para quem não sabe, Guarapari foi 
fundada por São José de Anchieta.  
 Nós tivemos também em Guarapari, isso 
os próprios moradores de Guarapari não sabem, 
mas, possivelmente, a única república negra do 
Brasil. Nós tínhamos duas grandes fazendas na 
cidade de Guarapari, fazendas de escravos.  

Quando o proprietário da fazenda veio a 
falecer um padre e os escravos acabaram 
tomando conta da fazenda, criando ali uma 
república. Inclusive temos em Guarapari 
comunidades remanescentes de Quilombolas já 
reconhecidas pela Fundação Palmares; uma 
região de montanhas também belíssima que 
não deixa a desejar absolutamente nada às 
outras regiões de montanhas aqui do nosso 
estado. Então, sem demérito nenhum a outro 
município no nosso estado, mas, com certeza, 
esse título para a cidade de Guarapari é mais 
que merecido.  

Agradeço ao relator Adilson Espindula 
que fez um excelente relatório demonstrando 
realmente essa justiça.  

 
Projeto de Lei n.º 132/2019.  
Autora: Deputada Janete de Sá.  
Ementa: Declara o município de Ibiraçu 

como a Capital Estadual do Pastel.  
Relator: Deputado Torino Marques.  
Está preparado para relatar, Torino?  

 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - 

Preparado e pronto, deputado.  
Quem já comeu pastel de Ibiraçu levanta 

a mão. (Pausa) Passou ali em Ibiraçu, parou, 
comeu um pastel vindo das férias num domingo 
à tardinha, lembrando que você tinha que voltar 
para os próximos trezentos e sessenta e cinco 
dias de trabalho firme. Mas você não poderia 
chegar ao Espírito Santo e não parar em Ibiraçu 
e comer um pastel de Ibiraçu.  

Bom, deputado Carlos Von, o parecer já 
está na Procuradoria da Casa pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 
boa técnica legislativa do Projeto de Lei n.º 
132/2019, de autoria da deputada, querida 
amiga nossa aqui também, desta Casa de Leis, 
Janete de Sá.  

Bom, a formação da frase: Pastel de 
Ibiraçu é uma fala indissociável e isso dá 
publicidade para a cidade, instigando a 
curiosidade de outros capixabas e também de 
turistas de todo nosso Brasil. É comum, ao 
pararmos nas pastelarias existentes ao longo da 
BR-101 que atravessa o município, verificarmos 
dezenas de veículos com placas de todas as 
partes do estado e também do Brasil.  

Então, parabéns!  
Saborear um pastelzinho em Ibiraçu é 

uma maravilha. Espero que quem não tenha 
comido um pastel de Ibiraçu com caldo de 
cana... E o mais interessante é o choro do caldo 
de cana. Eu pago um e tomo três. Vocês já 
fizeram isso? Eles vão enchendo, vão 
enchendo... É um barato! Tem prazer em 
atender bem, o atendimento lá é maravilhoso.  

Conclusão: tendo o projeto até o 
momento tramitado dentro dos ritos desta Casa 
respeitando a constitucionalidade, a legalidade, 
juridicidade, boa técnica legislativa e destacada 
a sua finalidade e conveniência para o 
desenvolvimento turístico e cultural do nosso 
estado, opina-se pela sua aprovação sem 
qualquer ressalva a ser implementada.  

Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo, 08 de agosto de 2009.  

Esse é o meu parecer e essa é a minha 
conclusão, deputado Carlos Von.   

 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - Muito obrigado, deputado Torino 
Marques. 

Em discussão. (Pausa)  
Não havendo quem queira discutir, como 

vota o deputado Adilson Espindula?  

 
O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - 

Senhor deputado, eu acompanho o voto do 
ilustre relator Torino Marques. 

 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - Eu também acompanho o relator.  
Projeto de Lei n.º 132/2019, da deputada 

Janete de Sá, aprovado nesta comissão.  
 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - 

Declarando o município de Ibiraçu como a 
Capital Estadual do Pastel.  
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O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Exatamente.  Declarando o município 
de Ibiraçu como a Capital Estadual do Pastel.  

Inclusive, salvo engano, já existe uma 
franquia com esse nome. Estação Ibiraçu.   

 

O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Já está 
rodando. 

  
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - Já está rodando em diversos lugares. 
Acho que até na minha própria cidade, 
Guarapari, já tem. Então nada mais justo do que 
Ibiraçu ganhar esse título.  

 

ORDEM DO DIA:  
Deliberar e convidar a senhora Alcenir 

Rocha, que abordará o tema: A Importância dos 
Transatlânticos na Costa Capixaba, para a 
próxima décima terceira reunião, a ser realizada 
no dia 16 de setembro de 2019, no Plenário 
Deputada Judith Leão Castello Ribeiro. 

Também deliberar e convidar o senhor 
Dorval Uliana, secretário de Estado de Turismo, 
que abordará o projeto: Investe Turismo, na 
décima quarta reunião, no dia 30 de setembro 
de 2019, no Plenário Deputada Judith Leão 
Castello Ribeiro. 

Como vota o deputado Adilson 
Espindula? 

 

O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - Eu 
voto pela aprovação, senhor presidente, dos 
dois convites. 

 

O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Deputado Torino Marques? 

 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Pela 

aprovação, com certeza. 
 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - Então, aprovado. 
 
COMUNICAÇÕES: 
Presença dos professores de Educação 

Física do Estado do Espírito Santo e que será 
abordado o tema: A importância do Professor 
de Educação Física na Formação dos Atletas.  

Nós temos aqui, hoje, presente em nossa 
comissão, os palestrantes: a doutora Eliane 
Cunha Gonçalves, coordenadora da Multivix - 

certo, professora? -; o Samuel Thomazini, da 
Universidade Católica de Vitória-Salesiana; o 
João Paulo de Faria, do Sindicato dos 
Professores, acho que ele não se encontra 
presente ainda; o nosso amigo de Guarapari, 
Rudson Mattos, aqui representando a APEFG, 
Associação dos Profissionais de Educação Física 
de Guarapari; o Alexandre Fuá, que eu acho que 
não está presente ainda e o Guilherme 
Filgueiras, nosso amigo sempre presente aqui na 
comissão. Obrigado pela sua presença, 
Guilherme. 

Então, para a gente dar dinamismo para 
a nossa comissão, já vou passar a palavra agora, 
para fazer suas considerações, à doutora Eliane 
Cunha Gonçalves. (Pausa) 

Quero registrar aqui, antes, a presença 
dos alunos da Multivix, a Gabrieli Cabral de 
Oliveira, Richarlison de Oliveira, Sara Brito 
Coutinho, Mariella Alves, Leonardo Miranda, 
Marcio Santuzzi de Carvalho, Juliana Passos 
Marques e dos alunos da Escola da Faculdade 
Salesiana, Gabrieli Machado Batista, César Silva 
Pêgo, Francioni Vieira Borges, Erica Marchiore e, 
antes, tem aqui também o Ragrison Gonçalves 
Ferreira, Jocélia Aquino do Nascimento e Jorge 
Martins.  

No decorrer da comissão, vamos 
anunciando os outros também. 

Com a palavra a doutora Eliane Cunha 
Gonçalves. 

 
A SR.ª ELIANE CUNHA GONÇALVES - 

Bom dia a todos, senhor presidente, deputados, 
outras autoridades, servidores, convidados, 
alunos da Faculdade Multivix e Salesiana, a 
todos os profissionais da educação física 
presentes.  

Sou a professora doutora Eliane Cunha 
Gonçalves, professora universitária, delegada do 
Espírito Santo da Federação Internacional de 
Educação Física, que é responsável pelo 
Manifesto Mundial de Educação Física, com o 
saudoso professor Manoel Gomes Tubino.  

Venho representando também o 
Conselho Regional de Educação Física, que é 
responsável pela normatização, orientação, 
disciplina e fiscalização do exercício das 
atividades próprias dos profissionais de 
educação física e das pessoas jurídicas. 
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Ontem fez vinte e um anos que fomos 
reconhecidos perante a sociedade e o nosso 
grau de importância perante a mesma. São vinte 
e um anos e nos tornamos jovens mais 
maduros, com maturidade para entender que 
temos como objetivo promover saúde para 
população, mas que, em nossa essência, é ser 
alguém que tem serenidade para se esvaziar e 
preencher o próximo, sensibilidade para 
aprender mais do que ensinar e de 
compreender que cada um é um ser único.  

O professor é essencial na vida de todos 
e, independente da sua profissão, um professor 
fez para da sua vida. E um professor de 
Educação Física faz parte do seu universo 
chamado movimento, movimento que vai desde 
o pensar até o ato motor. Somos os professores 
mais queridos da escola. Somos exemplos de 
simpatia, disciplina e integridade por meio dos 
alunos. Nossa profissão nasce na criança e se 
desenvolve até a velhice. Aquele que se 
emociona da mesma forma com uma medalha 
olímpica, e aquela medalha, feita de lata, que o 
aluno da escola e da escolinha recebe ganhando 
campeonato, seja ela qual for. Ele vai além da 
técnica que aprendemos da escola ao alto 
rendimento. Ele é seu confidente e é quem 
levanta sua bola, quem esfria sua cabeça e 
quem ensina você a ganhar e a entender por 
que você perdeu, quem segura a sua barra, 
literalmente, e quem exige sempre o seu 
máximo. É quem sabe que você vale muito mais 
do que pesa, mas que te ajuda a emagrecer 
quando você precisa. É quem fortalece o seu 
coração emocionalmente e fisiologicamente. 
Sendo assim, te prepara para a vida. É quem 
sempre estimula você a ir mais além do que 
você mesmo imagina e a ser mais flexível em 
todos os sentidos. É quem te ensina a sair do 
amadorismo e ir para o profissionalismo e que o 
tempo vale ouro independente de medalhas. É 
quem cuida de você mesmo antes de você 
nascer, na barriga da sua mãe e que auxilia nos 
seus primeiros passos até sua maturidade. Ele 
faz superar obstáculos e a saltar na vida, além 
de chegar às alturas, como vimos na própria 
Olimpíada, com o Thiago. Ele sabe o segredo da 
longevidade e sabe como pode se manter mais 
jovem por mais tempo. Ele ensina que a união 
faz a força e que na força poderás encontrar a 
união.  

 Falar da importância do professor de 
Educação Física para o atleta é falar da sua 
essência, desde a escola até o alto rendimento. 
É falar dos primeiros passos antes de falar do 
aprimoramento técnico. É descobrir uma Daiane 
dos Santos, hoje uma referência mundial, que 
foi descoberta por um professor de Educação 
Física dentre outros tantos atletas. Como um 
grande exemplo aqui, o professor Luiz Locatelli, 
que trabalha com os atletas da Paralimpíadas. 
Fomos primeiro lugar geral no Pan-Americano, 
atualmente, e isso muito graças ao professor de 
Educação Física. 

Em todos os esportes, sejam eles 
coletivos ou individuais, normalmente existe a 
procura por crianças que demonstrem, 
principalmente, capacidades físicas e 
habilidades diferenciadas, e com isso, grandes 
perspectivas de se tornarem atletas 
profissionais. Alguns serão escolhidos por meio 
de processos seletivos realizados nos clubes e 
outros por indicação de amigos, professores de 
Educação Física ou pessoas influentes dentro de 
um determinado ambiente desportivo.  

Porém, através da Educação Física 
escolar é que a maioria dos atletas iniciam suas 
jornadas no esporte e acaba sendo o melhor 
espaço para a descoberta e o desenvolvimento 
dos atletas. Infelizmente, essa é uma verdade 
que ainda estamos longe de alcançar, pois é 
mais uma tradição dos clubes privados e 
diversos tipos de associações no âmbito da 
sociedade civil do que uma missão das escolas.  
 Em vista desse cenário, como seria 
possível descobrir e desenvolver os futuros 
atletas de alto rendimento? É rara a cidade 
brasileira que não tem uma quadra ou um 
ginásio de esporte vinculado ao poder municipal 
ou estadual. Infelizmente, esses equipamentos 
são mal aproveitados, porque não temos, de 
fato, em nosso país, uma política esportiva 
articulada entre os diversos níveis dos Poderes 
Executivos, nem entre as dimensões do esporte. 
Creio que seria mais produtivo se pensássemos 
como a unidade e não como algo restrito.  

Enquanto países ditos do primeiro 
mundo estão aumentado para cinco vezes por 
semana as aulas de Educação Física, no nosso 
país discute-se a sua extinção. Enquanto em 
outros países temos esporte de massa, pois o 
atleta é encontrado dentro do espaço escolar 
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para depois ser aprimorado, no nosso país 
vemos a grande maioria chegando através de 
outros meios que não a escola. Enquanto no 
mundo vemos projetos para melhorar a prática 
da atividade física, somos o primeiro país em 
inatividade física na América Latina e o quinto 
pior do mundo. São dados alarmantes e 
assustadores, dados que nos fazem refletir não 
só nas ações individuais, mas de políticas 
públicas para mudarmos esse quadro. 
 A prática da atividade física, seja ela qual 
for, vai desde os benefícios para a saúde, 
habilidades e hábitos a longo prazo, além de 
mudança no estilo de vida. Além dos benefícios 
para a saúde, bem-estar físico, diminuição de 
doenças, tais como cardiopatia, diabetes 
mellitus tipo 2, hipertensão, dislipidemia, 
câncer, entre outras tantas doenças, foi inserido 
pelo Colégio Americano de Medicina Desportiva 
a redução da depressão, que está tão latente 
em nossa sociedade; melhora do estilo de vida 
em todos os sentidos; melhora da saúde óssea e 
cardiometabólica; melhora cognitiva; além da 
diminuição das doenças como Parkinson e 
Alzheimer. Uma hora de atividade física diminui 
oito horas do malefício do sedentarismo. É 
muito pouco para o quanto a gente ganha.  

Mas, mais do que isso, ela diminui a 
incidência das doenças de forma geral, porque, 
para cada dólar gasto com saúde, são gastos 
três com a doença. Temos ministérios e 
secretarias de doença e não de saúde, pois são 
poucas as políticas contra o sedentarismo e no 
trabalho de prevenção de doenças.  
 Se melhorássemos esse quadro, teríamos 
menos filas nos hospitais, mudaríamos nossos 
quadros de percentuais altíssimos de doenças 
como obesidade, que vêm crescendo 
assustadoramente nos últimos anos, doenças 
cardíacas, diabetes, hipertensão dentre tantas 
outras já mencionadas. Melhoraríamos a saúde 
da população e, com isso, teríamos sociedades 
mais ativas, pessoas mais ativas, ambientes e 
sistemas ativos.  

Sendo assim, a importância do professor 
de Educação Física vai muito além do atleta do 
alto rendimento, vai na mudança de toda uma 
sociedade. Tem-se como um todo e na base, e 
não no atleta já formado. Isso, sim, fará toda a 
diferença.  
 Muito obrigada. (Palmas) 

 O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Parabéns, doutora Eliane Cunha 
Gonçalves.  
 Na verdade, a principal função do 
profissional de Educação Física é promover a 
saúde, através da prática de atividades físicas, e, 
como doutora Eliane disse bem, a cada um real 
que a gente investe em esporte, nós 
economizamos três com a saúde. 
 Fico triste, muitas vezes, de ver muitos 
profissionais se formando e não tendo espaço 
no mercado de trabalho. Acho que uma forma 
como a gente poderia tentar, pelo menos, 
resolver parte do problema seria implementar, 
no nosso estado aqui, escolas em tempo 
integral, onde, num período, de manhã ou de 
tarde, os jovens poderiam ter essa possibilidade 
de praticar esportes ou até mesmo uma 
atividade cultural. Nós temos pouquíssimas 
escolas aqui no estado, hoje, em tempo integral. 
Foi dado, no Governo passado, um passo 
importante, que é a Escola Viva, mas muito 
pouco ainda perto do que a gente pode 
alcançar. 
 Você quer fazer alguma consideração, 
deputado Adilson Espindula? (Pausa) 
 Então, vou passar a palavra aqui para o 
próximo palestrante, que é o professor Samuel 
Thomazini, da Universidade Católica Salesiana 
de Vitória. 
 Com a palavra, professor, você quer falar 
daí ou daqui da frente? Fique à vontade. (Pausa) 

Daí mesmo?  Então está bom.  
Com a palavra, professor. 

 
 O SR. SAMUEL THOMAZINI - Bom dia a 
todos. Obrigado. Parabenizar a iniciativa. 
 Preparei um mapa mental a partir da 
temática e vou articular a fala da professora 
Eliane com a dimensão conceitual que eu havia 
elaborado. Aí, já vou partir do seguinte aspecto: 
primeiramente, de maneira bem pontual, toda 
fala parte de um local. Este local, seja mais 
complexo, que eu falo, tem a ver um pouco com 
a minha formação, que não é só acadêmica. 
 Interessante, amiga Eliane, 
representante do Cref, eu comecei a trabalhar 
como professor de Educação Física antes do 
modelo de regulamentação. Tenho a vida 
esportiva muito ativa, fui atleta de várias 
modalidades amadoras. Tenho graduação em 
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várias lutas e acabei sendo levado pelo homem 
da Educação Física e me formei na Universidade 
Federal do Espírito Santo já trabalhando. 
Posteriormente, fiz um mestrado. Hoje, sou 
coordenador do curso de Educação Física da 
Católica de Vitória. E, na fala da professora, eu 
consegui resgatar, quando ela falou da 
dimensão esportiva. Perfeito, dentro do cenário 
que ela delineou. Na verdade, ela falou por 
todos nós. Eliane, parabéns! 
 E, quando se fala nas dimensões 
esportivas: a dimensão participativa, 
educacional e de alto rendimento, a ideia do 
esporte é um direito do cidadão, garantido 
constitucionalmente. Então, isso é fundamental. 
E, aí, quando se pensa nisso, é indissociável 
pensar a formação de atletas sem pensar nessas 
três dimensões. Até mesmo porque, no divisor 
de águas dos praticantes das modalidades 
esportivas para atleta, há um filão enorme em 
relação a isso.  

É nesse cenário amplo que eu gostaria de 
fazer alguns comentários, e nessa trilha.  
 Quando você fala de esporte e 
participação, a primeira preocupação é 
disponibilizar o acesso ao esporte de forma 
recreativa, de forma relacionada à saúde, aos 
benefícios que ele tem, de forma 
descompromissada. A segunda seria essa 
dimensão no âmbito formal, da educação: os 
valores potenciais educativos das modalidades 
esportivas. E, no âmbito escolar, a escola é 
eleita pela nossa sociedade civilizada como o 
local apropriado para isso.  

Em tom de reunião, em tom de conversa. 
Por isso minha opção de ficar aqui, à Mesa, para 
a gente seguir nessa linha de reunião, de 
conversa.  

Em primeira instância, até é possível 
pensar nessa reconfiguração do esporte e tentar 
captar o esporte de alto rendimento, descobrir 
atletas na escola. É possível pensar nisso. E eu 
acho que a sugestão de ampliação do tempo 
escolar é fundamental. Não só para isso; 
atrelado a uma série de fatores, mas possibilitar. 
Eu acho, em primeira instância, isso.   

Por outro lado, pensar uma mudança 
cultural de mais de cem anos no país, 
diferentemente da cultura americana, na qual 
foi se consolidando a prática esportiva dentro 
do cenário educativo. Eu tenho sobrinhos que 

estudam em duas universidades. Dois sobrinhos 
que jogam futebol, o soccer, na verdade, em 
duas universidades americanas. E eles já 
entraram lá jogando, no college, depois foram 
para a universidade. O modelo educacional 
propicia isso. Você pegar um modelo bem 
sucedido, dentro de um cenário cultural e de 
uma série de questões, e inseri-lo em outro 
modelo, eu acho isso complexo. Esse é um 
pouco o desafio: como seria constituir essa ideia 
no cenário esportivo, para que possibilitasse 
isso?  

No Brasil, o cenário de desenvolvimento 
esportivo, ele vai se dar por meio dos clubes, 
das associações. Então, o esporte, no final do 
século XIX e início do século XX, no Brasil, foi se 
desenvolvendo por meio das associações. 
Inicialmente, pela burguesia. Para quem se 
lembra da história do futebol, no país, como é 
que se jogava, de uniforme escolar e tal. E vai se 
delineando gradativamente, sendo diluído pela 
sociedade. E aí, surgem os clubes de várzea, 
enfim. Estou descrevendo isso.  

Esse desenvolvimento pela periferia, 
digamos assim, ele vai se desenvolvendo de 
uma maneira mais participativa e, 
gradativamente, para o alto rendimento, sem o 
rigor científico necessário. Isso vai dar um salto 
depois, quando os clubes vão se especializando 
e vão desenvolvendo maneiras de captação de 
recursos, que é outro problema que nós temos 
no país, também. Se a associação, em tese, é 
sem fins lucrativos. Ou o lucro precisa ser para 
desenvolvimento dos associados, para o 
benefício esportivo, enfim. E, aí, vai surgir a 
questão do clube-empresa e tal.  

Nesse cenário todo, complexo, nós 
precisamos pensar num país gigantesco, 
superpopuloso, com uma série de demandas 
estruturais importantes. No dia do profissional 
de Educação Física, tenho a tendência de pensar 
no quão importante é. Óbvio que é! Mas não é 
possível pensar isso desconectado dessas 
questões e de questões interdisciplinares. 
Quando eu penso o profissional dentro da 
formação do atleta, o desenho mental que a 
professora Eliane... É perfeito! Eu consigo 
identificar, ali, todo o potencial do professor 
nesse cenário; mas ele, sozinho, dentro de um 
cenário em que ele não dialogue com as outras 
disciplinas, seja no âmbito profissional - 

Identificador: 330038003700300035003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



80 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 10 de setembro de 2019 

psicólogo, nutricionista, enfim, uma série de 
fatores -, também não dá para dar conta.  

No mesmo sentido, se eu disser que eu 
vou te emagrecer só com exercício físico, eu 
corro o risco de ser leviano ou de mentir. Então, 
a gente precisar ter muito cuidado com isso 
porque a gente pode assumir uma série de 
compromissos que, por si só, não é capaz. Então 
isso é uma questão fisiológica. O exercício, por si 
só, você precisa ter um controle de alimentação, 
de descanso, uma distribuição de cargas e 
volumes de maneira apropriada.  

Então, fiquei muito feliz quando o 
Luciano mandou o convite e de poder vir aqui 
compartilhar. E logo, no comentário, consigo 
perceber um pouco dessa nuance, da 
preocupação do Executivo em possibilitar essa 
experiência.  

Sou coordenador, também, de um 
projeto social já há alguns anos, e desse projeto 
social, a gente faz um acompanhamento, é de 
sete a quatorze anos, são poucos que se tornam 
atletas profissionais. Mas eles se caracterizam 
como atletas, considerando atleta aquele que 
participa de competições, que tem um objetivo 
de ir em busca da vitória. Está dentro do cenário 
que a professora comentou também e estamos 
ali incentivando. E os valores agregadores, a 
dimensão esportiva, são fundamentais.  

Então, em linhas gerais, o meu recado é 
que V. Ex.ª, que esta Casa, que os professores 
de Educação Física, essa aproximação, ela leve 
em direção à disponibilidade e ao acesso às 
grandes massas, seja de forma participativa, 
seja educacional, como a ideia de ampliação do 
turno, não só esportiva. 

E, no alto rendimento, a última 
experiência que tivemos foi no início da década 
dos mega eventos esportivos, a ideia do centro 
de treinamento aqui, em Vitória. Tivemos uma 
série de problemas na fase final, enfim.  

Então, o meu recado é que as iniciativas 
se direcionem para possibilitar o acesso às 
práticas esportivas de forma ampliada. 
  

O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Parabéns, professor. Aproveitar a 
oportunidade para te parabenizar e parabenizar 
todos os profissionais que estão aqui, da 
Educação Física. 1.º de setembro foi 
comemorado o Dia do Profissional de Educação 
Física, então, meus parabéns! 

Acho que o Torino quer parabenizar 
também.  

 

O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Quero 
parabenizar porque, sem vocês, não teria o que 
fazer hoje, porque o desenvolvimento do aluno 
também está na educação física. Quero 
parabenizar todos os professores que nos 
assistem e parabenizar também minha esposa, 
que é professora de Educação Física, personal 
trainer, Fabíola Monteiro. Estende-se a todos. 
  

O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Professor, gostei muito da sua 
apresentação. Aliás, eu tinha comentado a 
respeito das escolas em tempo integral. Acho 
que se a gente aumentasse a oferta de escolas 
em tempo integral acho que ampliaria, daria um 
apoio maior ao profissional de Educação Física 
e, consequentemente, o maior beneficiado seria 
a própria sociedade. 
 Também, já conversei com o governador 
a respeito da Lei de Incentivo ao Esporte, que se 
não todos, mas diversos estados no Brasil já 
possuem essa lei, menos o Espírito Santo. Acho 
que a aprovação dessa lei significaria um grande 
apoio ao esporte e ao profissional de Educação 
Física.  

Pedir apoio aqui aos meus colegas 
deputados para que a gente possa conversar 
com o governador. Na verdade, ele me passou 
que isso já estava sendo estudado dentro do 
Governo e que teria uma grande possibilidade 
de ele enviar essa lei aqui, para a Casa de Leis, 
sabendo que é uma lei de iniciativa do 
Executivo. A gente, como deputado, não 
poderia propor uma lei dessas porque ele 
estaria abrindo mão de receita. No caso, parte 
do ICMS passaria a ser usado no incentivo ao 
esporte. 

Você tem alguma consideração a fazer, 
Adilson? 

 
O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - Só 

queria, senhor presidente, agradecer a 
contribuição de todos que estão aqui, hoje, 
principalmente aos nossos dois palestrantes que 
estão contribuindo muito com o tema que está 
sendo abordado.  

Voltando à fala da doutora Eliane, e se 
não compreendi direito, peço até escusas, mas 
concordo quando você fala que não existe 
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nenhum município que não tenha uma quadra 
esportiva. Acredito que não exista nenhum 
município que tenha somente uma quadra 
esportiva. Mas na sua visão, e na minha 
também, é que os executivos, os prefeitos e até 
mesmo, senhor presidente, o Governo do 
Estado, disponibilizam poucos recursos no 
orçamento para o esporte. E isso precisa ser 
corrigido. 

Até sempre penso que deveríamos ter 
uma porcentagem do orçamento que deveria 
ser gasto no esporte, obrigatoriamente, como é 
na educação e na saúde. Acredito que iríamos 
avançar muito nesse quesito, se tivesse essa 
obrigatoriedade. 

Muito obrigado.  
  
 O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Perfeito, deputado. Uma ideia 
realmente excelente.  
 A gente pode ouvir, então, o meu amigo 
procurador, Ricardo Benetti, que é surfista 
também, é esportista, sobre essa possibilidade. 
Teria, como esta Casa - se tiver um microfone, 
Márcia, passar para ele ou qualquer outro 
procurador -, a possibilidade de a gente 
desenvolver algum projeto de lei nesse sentido, 
sobre a obrigatoriedade de ter uma 
porcentagem mínima de investimento no 
esporte? Hoje, seria mais uma lei federal ou 
teria condição de o Estado desenvolver uma lei 
nesse sentido também? 

 
 O SR. RICARDO BENETTI FERNANDES 
MOÇA - Bom dia a todos.  
 A iniciativa para legislar sobre desporto, 
essa parte esportiva, compete tanto à União 
como aos Estados, como também aos 
Municípios. É uma iniciativa legislativa que a 
gente chama concorrente. Porém, alguns 
projetos de lei que tragam despesa ao Poder 
Executivo e alterem a questão orçamentária que 
vem de um planejamento devem ser 
apresentados pelo governador, como - muito 
bem dito anteriormente - esse projeto de tirar 
uma parcela do ICMS e repassar para o 
incentivo de atividades esportivas.  
 O que o parlamentar pode fazer é propor 
projetos que tragam isenções tributárias, e aí 
também de ICMS, para essas empresas, enfim, 
que atuam nesse ramo do incentivo ao esporte. 

Mas, aí, lembrando que sempre tem que 
atender à Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim 
que você apresenta uma isenção para um tipo 
de segmento desses, você tem que dizer, 
também, qual é a contrapartida, geração de 
empregos, trazer estimativa de impacto, tudo 
isso.  
 Mas é possível, sim. A Procuradoria se 
coloca à disposição aqui, através de mim ou do 
doutor Bruno, para elencar algumas ideias e 
propor aos senhores. A comissão pode 
apresentar projeto de lei em conjunto. Pouca 
gente sabe, mas a iniciativa não é só do 
parlamentar, pode ser também da comissão em 
conjunto. E, sendo demandados, estamos aqui à 
disposição para buscar projetos que possam 
atender os educadores físicos, pela importância 
da profissão, como foi dito.   
 

O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Perfeito, doutor Ricardo. 

Quero, aqui, aproveitar o momento para 
registrar a presença do professor de Guarapari, 
Eduardo Neves, presente nesta Casa de Leis 
hoje; professor doutor Luiz Cláudio. Está aqui 
presente? Hellen Nicácio de Araújo, defensora 
pública, aqui presente também. Obrigado pela 
sua participação. (Pausa)  

Aproveitar e passar a palavra ao 
professor Guilherme Filgueiras, que pediu a 
palavra, aqui representando a UVV, na pessoa 
do professor Marcelo, correto? 

 
O SR. GUILHERME FILGUEIRAS - O 

professor Marcelo é o coordenador do curso. Eu 
trabalho na Universidade de Vila Velha. 

Acho, deputado, que a gente teria que 
fazer uma reunião ou um encontro - já foram 
feitos vários, não é? - que a gente tivesse tempo 
para discutir isso. Uma solenidade dessas... 
Parabenizar todos os profissionais de Educação 
Física, faz parte, mas há muita coisa para a 
gente discutir sobre isso.  

Quando se fala, por exemplo, no esporte 
escolar ou no tempo integral, o grande 
problema do desporto, ligando o professor de 
Educação Física ao treinamento desportivo, é 
justamente a sequência após a escola. Porque 
na escola, temos em todas as escolas, o estado 
todo, de segundo grau, e nós não temos uma 
sequência.  
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O professor falou sobre universitário, o 
esporte universitário americano. Lá, depois do 
esporte universitário americano, existem os 
clubes. Aqui nós não estamos tendo uma 
sequência depois da escola; dezessete anos. Por 
quê? Porque você, aqui perto, tem o Praia Tênis. 
Se a gente não tiver entidades que vão mexer 
com treinamento desportivo, se você tiver 
muita quantidade de formação na base, você 
não tem depois a sequência. O grande problema 
da ligação entre o profissional de Educação 
Física e o treinamento desportivo é, justamente, 
você não ter os clubes para ele trabalhar. 

Hoje, estamos formando bacharel e ele 
não está tendo onde trabalhar, principalmente 
na área esportiva. Cresceu muito academia, 
cresceram muito outras atividades, mas o 
desporto em si, que é muito caro, é muito difícil 
você fazer essa sequência a partir dos dezessete 
anos, quando ele sai do segundo grau, da escola 

em tempo integral... Então a proposta é que a 
gente fizesse ligações entre esse trabalho feito 
na escola com os clubes comunitários, porque 
nós temos jogos escolares aqui no estado há 
cinquenta anos; Jops... Mas, depois, essa 
criança não tem para onde ir.  

Então, o grande problema, na minha 
opinião, é que se a gente não trabalhar com as 
entidades esportivas, que são ligadas ao 
Município, e as federações, que são ligadas ao 
Estado, a gente não vai conseguir mudar esse 
quadro. Porque nós temos o Saldanha da Gama 
fechando; o remo capixaba vai acabar este ano. 
São cento e dezenove anos de tradição. O Praia 
Tênis já fechou; o Álvares, com dificuldades; o 
Náutico Brasil, o Ítalo Brasileiro, o Atlético, em 
Vila Velha... Todos os clubes capixabas - 
questões até da praia, que você falou sobre 
Guarapari porque tem essa concorrência com a 
praia, muito forte - estão fechando.  

O esporte brasileiro depende dessa ação 
porque esse é um trabalho coletivo. A lei de 
esporte, em minha opinião, não pode adotar 
atletas individualmente. O Estado não pode se 
reportar à pessoa individualmente. Ele tem que 
se reportar a entidades fortes, como o Estado é 
uma entidade, a prefeitura é uma entidade e o 
Município é uma entidade. Mas, não pode se 
reportar, individualmente, a uma pessoa. Se nós 
não tivermos clubes fortes, que formam a 
federação, e federações que formam uma 

confederação... Ele falou sobre a... Acho que a 
saúde, a educação e o esporte deveriam 
receber, em nível nacional, o mesmo 
percentual; um percentual já definido para o 
esporte, porque senão a gente não tem 
condições de seguir a sequência.  

Por isso que falo que num momento 
desses, é muito difícil a gente discutir toda 
essa... 

O que podemos fazer para melhorar? A 
juventude não está praticando esporte. Ela sai 
da escola... Nós vamos aumentar no segundo 
grau; escola em tempo integral, acho 
importante. Mas, o problema é depois. Temos 
que investir no jovem de dezessete a vinte anos 
porque a escola, de qualquer maneira, muitas 
com dificuldades, outras melhores, estão 
fazendo o seu trabalho. Tem o profissional de 
Educação Física. Ele trabalha na formação de 
dar condição a todos esses alunos a depois 
praticarem esporte. Mas, depois, onde? Onde?  

Estou com um livro aqui que escrevi 
sobre esporte. Tem setenta anos o esporte 
capixaba. Tem uma equipe aqui de 1960. O 
Praia Tênis Clube tinha trezentos atletas. Tinha 
equipe A de futebol, de basquete e de voleibol. 
Hoje não tem mais nada porque os clubes estão 
com dificuldade. Como é que você vai montar 
uma equipe de basquete, hoje? De voleibol? 
Isso custa dez mil reais, qualquer equipe de 
juvenil, de infantil.  

Então, o garoto está saindo da escola e 
não está tendo para onde ir. Então, é isso que 
está impactando, diretamente, o nosso trabalho 
como treinador, que é o bacharel em Educação 
Física. Ele é formado para trabalhar com 
esporte, mas não tem aonde ir. Entendeu?  

Então, acho que isso é importante, mas a 
gente precisa discutir isso a fundo para que a 
gente consiga equacionar esse problema do 
esporte brasileiro. Não é o Espírito Santo. O 
Espírito Santo está com dificuldade, haja vista o 
futebol nosso, né? Mas, temos que trabalhar. O 
remo, aqui, já foi um dos melhores do Brasil, e 
vai acabar. Em pouco tempo o Saldanha... 
 

 O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - A população está aumentando e os 
clubes estão diminuindo. 
 

 O SR. GUILHERME FILGUEIRAS - Isso que 
é importante; isso aqui é de 1960. 
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 O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - É verdade. 
 

 O SR. GUILHERME FILGUEIRAS - Fui 
atleta do Praia Tênis em 1960, de futsal. Hoje 
não tem mais, acabou. Isso infantil. Para você 
chegar num time adulto, você jogava quatro 
categorias, querendo jogar no time principal do 
Praia Tênis. Não tem mais nada. O clube está 
fechado, você passa pela avenida... 
 

 O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Professor, concordo que o nosso 
tempo aqui é curto, de apenas uma hora para a 
gente debater um tema tão importante, mas a 
gente pode avançar através de audiências 
públicas; não vamos parar por aqui.  

Acredito que a prioridade, em minha 
opinião, deveriam ser as escolas em tempo 
integral, as universidades e, por último, não por 
último, mas depois, a próxima prioridade, os 
clubes. E poderia, talvez, ser resolvida parte 
desse problema com a Lei de Incentivo ao 
Esporte.  

Diferente do que as pessoas falam, vinte 
e cinco por cento, hoje, no mínimo, da receita 
dos municípios devem - é obrigado - ser 
investidos em educação, e quinze por cento em 
saúde. Então, é quase o dobro. Então, tem 
recurso. Acho que esse recurso está sendo, 
talvez, mal gerido, porque poderia ser aplicado 
de uma forma melhor. Mas, vamos avançar.  

O deputado Torino deu uma ideia 
positiva, uma ideia boa de a gente realizar uma 
audiência pública para debater melhor esse 
assunto.  
 Queria poder passar a palavra, de 
repente, para algum estudante; depois vou 
passar para o professor também.  

Tem algum estudante que gostaria de 
fazer uso da palavra? Estão com vergonha? 

Depois, se tiver alguém, a gente chama, 
então, Marcinha. Eu acho que tem uma 
estudante ali que se prontificou em falar. 

 

O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Depois 
que um fala, todos querem falar. 

 

O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - É. 

 

A SR.ª ESTHEFANIE NEVES RANGEL DE 
CARVALHO - Bom dia.  

O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Bom dia. 

 
A SR.ª ESTHEFANIE NEVES RANGEL DE 

CARVALHO - O meu nome é Esthefanie. Eu sou 
formada há onze anos. Tive o privilégio de me 
formar na Ufes. Ainda era licenciatura plena e 
hoje eu estou atuando na área fitness, na 
academia. Porém, com uma visão muito voltada 
para a qualidade de vida e saúde. 

Aí, se a gente puder perceber, no final do 
mês de agosto e, agora, no mês de setembro, 
nós temos comemorações de profissões que 
estão extremamente ligadas à saúde mental e 
física. No final de agosto, foi o Dia do Psicólogo; 
dia 31, foi o Dia do Nutricionista e ontem foi o 
dia do profissional de Educação Física. 

Eu acredito que se nós tivéssemos 
políticas públicas que investissem com 
qualidade nessas três profissões, nós 
diminuiríamos muito as filas do SUS, as filas de 
cirurgias, as filas das farmácias populares e, em 
consequência, também, nós aumentaríamos a 
vida, a qualidade de vida e também 
desafogaríamos a previdência privada, com 
sucessivas... Os encostamentos, pelas questões 
laborais e, também, votadas para as questões 
de saúde mental. 

Eu vejo, eu passei também pela escola, 
eu tive a oportunidade de trabalhar nesses dois 
anos, que é o que a licenciatura plena nos 
privilegia. E eu vejo, eu realmente desisti de 
trabalhar na escola, pelas dificuldades que a 
gente encontra não só no sistema, mas também 
pela questão de investimentos.  

É muito difícil a gente trabalhar, às vezes, 
em um lugar que você não tem uma quadra. Eu 
já trabalhei em lugares com descampados, que 
foi em Planalto Serrano, e eu tinha que levar 
materiais próprios. E é muito difícil você 
trabalhar assim, porque por mais que você 
queira, por mais que você tenha essa gana, às 
vezes, você é engolido e você acaba sendo um 
mero reprodutor.  

Então, hoje, a minha visão como 
profissional é promover saúde e levar isso. E fico 
muito feliz de poder dizer que em 2015 foi feito 
um estudo e Vitória é uma das capitais mais 
ativas do país. Então, nós temos não só uma 
geografia que também nos dá essa 
possibilidade... 
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O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - É favorável. 

 
A SR.ª ESTHEFANIE NEVES RANGEL DE 

CARVALHO - Que é favorável. Mas nós estamos 
nesse ranking. Em contrapartida, nós temos 
também o crescimento da obesidade e da 
depressão, que são os males do século XXI. E 
isso a gente consegue melhorar e sanar com a 
atividade física, com a alimentação de qualidade 
e com o acompanhamento do profissional de 
saúde mental.  

Agradeço. 
 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - Muito bacana. Professora, o seu 
nome? 

 
A SR.ª ESTHEFANIE NEVES RANGEL DE 

CARVALHO - Esthefanie. 
 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - Esthefanie. Muito obrigado pela sua 
participação, que vai ao encontro do que 
professora doutora Eliane disse aqui também. 
Investimento em esporte é investimento em 
prevenção, é prevenção na veia. 

Você passou um dado na sua fala ali, que 
eu achei assim: o Brasil está entre os cinco 
últimos, de sedentarismo? Ou seja, de prática 
esportiva? 

 

A SR.ª ELIANE CUNHA GONÇALVES - Nós 
somos o quinto pior país do mundo em 
sedentarismo. O que significa isso? A população 
não gasta mil e quinhentas quilocalorias por 
semana com atividade física, não é exercício. O 
que é atividade física? É ir à padaria a pé; é levar 
o seu filho à praia a pé; tempo de lazer; a praia 
que você caminha um pouquinho e passear com 
o cachorro. Isso é atividade física. 

 

O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Talvez é até decorrente de outros 
problemas que nosso país vive, como a questão 
da segurança pública. Então, a gente não pode 
colocar aí a culpa só no sedentarismo, dizendo 
que o brasileiro é preguiçoso. 

 Às vezes, até ele quer praticar mais 
esportes, mais atividades físicas, mas em 
decorrência de alguns fatores, ele deixa de 
fazer, não é?  

O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - 
Principalmente o fator de tentar manter a casa. 
Às vezes, a pessoa tem um, dois ou três 
empregos e esquece a atividade física, porque 
quer sustentar melhor os seus filhos. 

 
A SR.ª ELIANE CUNHA GONÇALVES - Mas 

unir o que o professor Samuel falou, o professor 
Guilherme e a professora Esthefanie, se não 
esqueci o nome. A semente é a criança e a 
criança está se tornando sedentária cada vez 
mais. Então, há probabilidade desse percentual 
piorar mais ainda. Porque a gente não está 
colocando... 

 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - Aí é culpa do celular, não é?  
 

A SR.ª ELIANE CUNHA GONÇALVES - Pois 
é. Então, a nossa preocupação ainda maior num 
futuro bem próximo. 

 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - É verdade. 
O professor doutor Luiz Cláudio pediu a 

palavra, passar a palavra ao Luiz Cláudio. 
 
O SR. LUIZ CLÁUDIO LOCATELLI 

VENTURA - Bom dia! Parabéns aos profissionais 
de Educação Física, à comissão, pela conversa, e 
a gente acompanhou, realmente, a última 
edição dos Jogos Parapan-Americanos, o 
sucesso que foi os nossos paratletas. 

 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - Parabenizar o Brasil. Quarta vez já 
como primeiro colocado, certo? 

 
O SR. LUIZ CLÁUDIO LOCATELLI 

VENTURA - Fomos primeiros colocados quarta 
vez. Como é que é? Tetracampeão? 

 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - Tetracampeão. 
 
O SR. LUIZ CLÁUDIO LOCATELLI 

VENTURA - Muito bom! Mas a gente 
acompanha, ia à Academia Paralímpica 
Brasileira, sou membro pesquisador, observa-se 
que mais da metade dos profissionais de 
Educação Física trabalham nessa área de forma 
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voluntária. Quer dizer, não ganham 
absolutamente nada para poder fazer esse 
sucesso todo. A questão no Espírito Santo se 
aproxima. O Espírito Santo, hoje, já é uma 
referência no paradesporto. Trouxemos nove 
medalhas, uma de ouro, Daniel, lá de Nova 
Venécia, e todos esses começaram conosco 
aqui. A gente equipara, mais ou menos, à 
organização do estado de São Paulo. Mas tem 
uma sugestão que a gente gostaria de fazer. A 
gente já fez à Sedu. Nós temos os Jogos na 
Rede. Jogos na Rede é uma supercompetição 
feita pelo nosso Executivo. Puxa vida! E outras 
parcerias. Só que os Jogos na Rede não abrem 
inscrição, quer dizer, não têm a categoria 
paralímpica. Então, muitas vezes fomos 
conversar lá, mas acho que eles não entendem a 
conotação do Brasil nesses jogos. 
Tetracampeão, né? Mas a gente precisa ver os 
nossos meninos que possuem alguma 
necessidade específica, e a gente, como 
professor, como profissional de Educação Física, 
olha aquele menino, ele quer participar junto. 
Quer participar pelo menos numa categoria à 
parte. Então, a gente tem que ver com muito 
carinho essa possibilidade, falar com o 
Executivo: Olha, não esquece as pessoas com 
algum tipo de necessidade específica, como 
deficiência, nos nossos jogos. Acho que seria 
ótimo para o Espírito Santo. 

 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - Professor, parabéns! Nada mais justo 
que incluir a categoria paralímpica. Então, nós 
vamos fazer essa indicação ao governador. 
Tenho certeza de que essa indicação vai ser 
aprovada aqui nesta Casa. E depois cobrar ao 
governador, realmente, para que seja inserido. 
Acho que, realmente, o Brasil está fazendo 
bonito nessa categoria e a gente precisa 
continuar com esse incentivo. Então, no que 
depender aqui do deputado Carlos Von e do 
Torino Marques, nós vamos estar cobrando o 
governador. Parabéns! 

Acho que a Berenice, aqui 
representando, mais uma vez, sempre presente 
aqui na reunião, obrigado, Berenice! 

 
A SR.ª BERENICE DE ALBUQUERQUE 

TAVARES - Representando a ABBTUR, Espírito 
Santo e nacional. 

O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - A ABBTUR, isso aí. 

Aproveitar, Berenice, para registrar aqui 
a presença do Manoel Goes, que estava aqui, 
representando o Instituto Histórico e Geográfico 
de Vila Velha; o Jorge, meu amigo Jorge 
Albuquerque, presidente do Sindicato dos Guias 
de Turismo; e o Leonardo também, sempre 
presente, representando aqui a ABBTUR 
também. 

 
A SR.ª BERENICE DE ALBUQUERQUE 

TAVARES - É o presidente da ABBTUR Espírito 
Santo. 

 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - Presidente da ABBTUR Espírito Santo. 
 
A SR.ª BERENICE DE ALBUQUERQUE 

TAVARES - É um prazer estar aqui novamente. 
Estou sempre presente, perturbando sempre 
também. 

 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - É o pessoal do turismo apoiando o 
esporte também, né, Berenice? 

 
A SR.ª BERENICE DE ALBUQUERQUE 

TAVARES - Eu estou falando também porque já 
fui secretária de Turismo, Cultura, Esporte e 
Lazer. Vocês me conhecem muito bem. Então, é 
por isso que quero falar e quero dar uma 
sugestão também, como eu já dei para o 
Turismo e para a Cultura, eu acho que tem que 
envolver as prefeituras. Acho que você, Carlos 
Von, precisa fazer um... 

 

O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Berenice, sem querer... Registrar 
aqui a presença do nosso procurador-geral, 
excelente procurador, Rafael, obrigado pela 
presença, tá? 

 

A SR.ª BERENICE DE ALBUQUERQUE 
TAVARES - Fazer uma reunião envolvendo as 
prefeituras, mais o Estado, e fazer esse debate. 
Porque as prefeituras precisam estar envolvidas 
nessa questão. Geralmente não se dá muito 
valor nem ao turismo nem à cultura e nem ao 
esporte e lazer, valoriza-se tudo quanto é outra 
área, mas se esquece dessas três áreas. Isso é 
geral, não é só aqui no Espírito Santo, não, é 
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geral isso, parece estar incutido na cabeça nessa 
questão dos acordos políticos, e ainda tem essa 
questão dos acordos políticos, que muitas vezes 
colocam como secretário pessoas que não têm 
nada a ver com a área, não sabem nem o que 
estão falando. Então, envolver as prefeituras, no 
caso as Secretarias de Esporte mais a Secretaria 
de Esporte do Estado, para fazer um debate e 
colocar algumas pessoas que tenham um foco 
importante nessa questão, da questão 
principalmente que foi falada aqui da saúde, 
que é importante, principalmente a partir da 
criança. Hoje a criança só fica no celular o 
tempo inteiro, o tempo todo só olhando para o 
celular e vendo coisas até que nem deve.  

Então, deixo aí a minha sugestão de um 
debate com as prefeituras municipais. Obrigada. 
 

O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Muito obrigado, Berenice. Essa 
integração do Governo do Estado, Assembleia e 
Prefeituras é fundamental. Nós vamos dar 
seguimento à sua sugestão, pode ter certeza. 
Berenice, muito obrigado, sempre presente 
aqui. 

Passo a palavra agora para Leonardo 
Lares, representando aqui a ABBTur, presidente 
da ABBTur. 

 

O SR. LEONARDO LARES - Obrigado, 
presidente. Bom dia a todos. 

Eu coloquei na reunião passada a 
importância do esporte no turismo, esse link 
que o esporte faz junto com o turismo, mesmo 
porque, se não existisse, não teríamos a Copa 
do Mundo no Rio, não teríamos as Olimpíadas 
no Rio de Janeiro. Enfim, isso é uma distorção, 
está em todo o mundo. Então, o turismo e o 
esporte caminham juntos sempre dentro desse 
processo.  

Hoje nós temos lá uma atleta como 
subsecretária de Turismo e presidindo o 
Conselho Municipal de Turismo de Vila Velha, 
que é a Neymara Carvalho. 

E nós temos uma preocupação muito 
grande quando fala na área de educação, 
porque, muitas vezes, nós estamos de forma 
individual. E essa não é a preocupação, nós 
temos bons profissionais aqui, nós temos um 
coordenador de uma renomada instituição de 
ensino superior, que não é só aqui em Vitória, 
nem no estado, nem no Brasil, é no mundo 

todo, que o Salesiano funciona. E são 
profissionais da área de Educação Física que 
trabalham nossa saúde junto com os 
nutricionistas, enfim. 

O trabalho que o professor Guilherme 
vem fazendo durante essas décadas, vou ter que 
falar a idade do professor, mas são muitas 
décadas de dedicação em relação a isso. E é 
uma preocupação muito grande, porque, muitas 
vezes, nós perdemos profissionais altamente 
qualificados até mesmo por questões políticas. 
Hoje a ABBTur está de luto, porque a Setur 
acabou perdendo uma grande profissional na 
gestão do turismo. Não porque ela faleceu, mas 
porque foi substituída. Então, isso faz com que o 
turismo, o esporte sejam realmente uma visão 
muito preocupada com a qualificação 
profissional. Então, essa preocupação de que 
nós perdemos um trabalho maravilhoso que a 
Cássia Copo fez durante todo esse trabalho na 
Secretaria de Turismo, elogiada inclusive pelo 
Ministério, porque por meio do trabalho dela foi 
desenvolvida toda essa ação do mapa das 
regionalizações do turismo, que foi publicada 
inclusive como capa hoje do Diário Oficial.  

Então, todos esses trabalhos são vistos 
de uma forma muito distante, que nós 
precisamos realmente resgatar. Resgatar esses 
profissionais, trabalhar essa questão do 
incentivo fiscal para os atletas por meio dos 
profissionais da Educação Física e, aí, colocar a 
ABBTur Espírito Santo para fortalecer o cordão 
desses atletas e desses profissionais da 
Educação Física aqui no estado do Espírito 
Santo, para que possamos juntos trazer e 
resgatar essa preocupação das legislações, dos 
incentivos e tudo mais. 

Obrigado, presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Perfeito, Leonardo. Assim como o 
turismo e a cultura andam lado a lado, aqui nós 
temos o presidente da Comissão de Cultura, 
Torino Marques, que tem realizado excelentes 
reuniões, trazido temas realmente relevantes. 
Quero parabenizar de público pela sua atuação. 
Está sendo elogiado por todos o deputado 
Torino Marques. O turismo e o esporte também 
caminham lado a lado. Os eventos esportivos 
têm a capacidade muito grande de atrair 
turistas. Então, você sempre com essa visão do 
turismo.  
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E você também falou uma questão 
importante: que o esporte não sofre só apenas 
com a falta de investimento, de recurso, sofre 
também eu acho que com essa politicagem que 
às vezes a gente encontra. Colocam pessoas 
realmente que não são capacitadas por acordos, 
conchavos políticos, quando nós deveríamos 
realmente prestigiar o profissional. Você citou o 
exemplo da Cássia, uma excelente, uma grande 
profissional, reconhecida por todos, foi 
exonerada, salvo engano, hoje. Reconhecida 
nacionalmente, foi uma grande perda para o 
turismo capixaba. E a gente espera que o cargo 
dela seja, realmente, reposto por uma pessoa à 
altura. 

Vou passar agora a palavra a ele 
também, que é de Guarapari,  Rudson Mattos, 
representando  a Associação de Profissionais de 
Educação Física de Guarapari.  Com a palavra 
Rudson. 

 
O SR. RUDSON MATTOS - Bom dia a 

todos! Agradecer ao presidente da Casa, Erick 
Musso, e ao presidente da Comissão de 
Desportos e Turismo, Carlos Von, pelo convite a 
nossa entidade -  Associação de Profissionais de 
Educação Física de Guarapari. A única 
associação vigente, criada desde 
2013, dentre os setenta e oito municípios do  
estado do Espírito Santo.  A gente vem 
batalhando aí com os profissionais do nosso 
município. 

Falar de políticas  públicas ligado ao 
esporte é um pouquinho difícil. A gente vê aí a 
angústia do nosso querido Guilherme, 
professor. Conversamos aqui, antes disso, sobre 
a dificuldade que nós temos em relação aos 
Governos, tanto Federal, Estadual e Municipal, 
para com o esporte, essa sensibilidade de estar 
olhando com mais carinho. E a gente vê um 
professor aqui, que trabalha voluntariamente 
para o desporto dos portadores de necessidades 
especiais, e o Brasil tem uma potência, mesmo 
sem o investimento que seria um agrado, você 
vê outros países aí que tem total investimento e 
que não tem o potencial do Brasil.   

Em relação ao estado do Espírito Santo, 
nós somos a primeira associação e acredito que 
única até a vigente data. E, também, a gente 
está lutando aí, deputado, pela emancipação do 
Conselho Regional de Educação Física, porque 

hoje o Conselho Regional de Educação Física é 
ligado ao Rio de Janeiro. Certo? Então, nós 
temos quase dez mil profissionais registrados no 
Cref, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E hoje nós 
não somos vistos assim com mais carinho pelo 
Rio de Janeiro.  

Então, estamos lutando com isso. Já 
temos um grupo, deputado, e nós precisamos 
do seu apoio para essa emancipação. Acho que 
uma gestão voltada só para o nosso estado seria 
diferente. Acho que nós, profissionais do 
Espírito Santo, temos capacidade de gerir 
um Conselho Regional de Educação Física.  

Fizemos contato com o Confef, que é o 
Conselho Federal de Educação Física, e eles 
estão olhando com carinho. A gente poderá, 
com essa audiência que o senhor está propondo 
junto com o nosso deputado, para que a gente 
discuta isso, porque hoje... 

 
O SR. PRESIDNETE - (CARLOS VON - 

AVANTE) -  Sem  querer te interromper, vocês 
pagam uma mensalidade? 

 
O SR. RUDSON MATTOS  - Nós pagamos 

uma anuidade... 
 
O SR. PRESIDNETE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - Anuidade. 
  
O SR. RUDSON MATTOS  - De 

quatrocentos reais. 
 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Eu vou 

falar a verdade, a minha mulher é  professora de 
Educação Física, como falei há pouco, o Cref 
acho que cobra  muito caro e dá um 
trabalho aquém do que deveria ser feito: dar 
cursos para os próprios profissionais de 
Educação Física, porque a Educação Física 
também  evolui e, às vezes, cobram muito caro, 
fica até difícil para você ir a uma academia, e 
pode ir preso, né? 

 

O SR. RUDSON MATTOS - Pode. 
 

O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Esse 
desdobramento que o senhor falou, isso  é 
muito interessante, porque vocês passam a 
administrar  daqui do Espírito Santo, porque eu 
acho  que quem cobra tem que dar alguma 
coisa. E o Cref deixa isso  deficitário. 
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O SR. RUDSON MATTOS - Muito 
obrigado ai pelas palavras, deputado. O senhor 
tem dentro de casa uma profissional de 
Educação Física. Na minha casa sou eu e minha 
esposa profissionais da Educação física.  

E um dado importante, presidente, é 
porque nós temos pouco tempo, mas vou estar 
passando isso. Nós temos setenta e oito 
municípios  no estado do Espírito Santo, nós 
temos dois fiscais, com um carro para atender 
setenta e oito municípios. Aí você pega o 
profissional de Educação Física... 

 
            O SR. PRESIDNETE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - São quantos profissionais hoje, o 
senhor sabe, registrados? 

 
O SR. RUDSON MATTOS  -    Registrados, 

mais ou menos, deputado, entre nove mil ou 
dez mil registrados. Aí você faz a multiplicação... 

 
O SR. PRESIDNETE - (CARLOS VON - 

AVANTE) -  Dez mil vezes quatrocentos... 
  
O SR. RUDSON MATTOS  - Dá quanto? 

Eu acho que o retorno que o Cref dá para a 
gente  é porque o Espírito Santo não consegue 
gerir com esse pequeno recurso, entre aspas, 
pelo contrato... Nós conseguimos muito bem 
gerir com isso aí. Com muito pouco nós 
conseguimos muito. Né, deputado?  
 

O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Profissional de Educação Física para 
trabalhar numa escola ele precisa estar em dia?  

 
O SR. RUDSON MATTOS - Tem que estar 

registrado, em dia, no Cref. 

 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - É muito dinheiro, né? Eu fiz uma 
conta rápida aqui: são quatro milhões/ano para 
manter dois fiscais, ou seja, o recurso acaba 
indo todo para o Rio de Janeiro, né?  

 
O SR. RUDSON MATTOS - Então é uma 

situação que nós, aqui do Espírito Santo, 
enquanto capixabas, temos que rever isso. Tá? 
Com certeza isso é um caso político. Nós 
precisamos da Assembleia Legislativa para que 
isso possa ser revisto.  

O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Eu 
acho assim: existe,  sempre vai existir a velha 
política, a nova política. Vai sempre existir. Vão 
sair alguns, vão entrar outros. Mas o que tem 
que ter mesmo é a boa política que abranja toda 
a população. E isso não pode deixar de 
acontecer. E esse é o novo momento do Brasil, é 
o momento da boa política.  

Eu acho que o Cref é muito essencial. 
Mas eu acho que o valor cobrado é muito. 
Quanto é que está hoje uma hora/aula? Trinta 
reais, né? Professor personal.  

 

O SR. RUDSON MATTOS - Dependendo...  
 

O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - 
Dependendo. Tem uns que cobram quinze 
contos, vinte reais, rapaz. Como é que você vai 
pagar quatrocentos reais no fim do mês? É 
muito caro.  

 

O SR. RUDSON MATTOS - Aí, o pessoal 
cobra, às vezes, da associação, que a gente ligue 
para o Cref, denuncie. Por quê? Porque nós 
temos muito leigos no mercado.  

Você pega essa extensão litorânea aí que 
a maioria está dando funcional, essas coisas. Né, 
professor Luciano? Que é lá de Guarapari, um 
guerreiro junto com a gente lá da APEFG. Então 
a gente fica triste porque um aluno sai da 
faculdade, quatro anos investindo ali, quando 
vai estar disputando uma vaga com uma pessoa 
leiga, que é um ex-atleta que acha que tem 
capacidade de estar passando isso aí. O 
professor muito bem sabe também.  

Fui professor universitário, então a gente 
fica a mercê, porque nós não temos uma 
fiscalização atuante, porque a gente não pode 
cobrar dois fiscais a percorrer setenta e oito 
municípios do estado do Espírito Santo.  
 

O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Não tem como. É verdade.  
 

O SR. RUDSON MATTOS - Não temos 
como. E terminando minha palavra aqui, 
agradecer. Eu acho que isso aí é um pontapé 
inicial para que a gente cuide melhor do esporte 
do Espírito Santo. Certo?  

Meu muito obrigado.  
 

O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Rudson, parabéns pela associação; a 
única do Espírito Santo.  
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Eu acho que os outros municípios, talvez, 
deveriam seguir esse exemplo de Guarapari. E 
dizer que nós estamos aí junto com vocês nessa 
luta. O que depender desta Casa, da 
Assembleia, dos deputados, vocês podem 
contar conosco; sabendo que isso aí não 
depende muito da Casa de Leis, é uma coisa 
mais interna que vocês têm que resolver dentro 
do conselho. Mas todo apoio político que vocês 
precisarem, vocês podem contar aqui conosco. 
Tá bom?  
 

O SR. RUDSON MATTOS - Nós 
agradecemos todo apoio, deputado.  
 

O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Obrigado. Viu?  

Nós já estamos com horário bastante 
avançado, mas o professor João Paulo de Faria e 
Hellen Nicácio Araújo, pediram para fazer o uso 
da palavra. Então vou passar a palavra e pedir 
que sejam  breves para que nós possamos 
encerrar a nossa reunião. Mas é importante 
ouvir as palavras do professor João Paulo Faria, 
que está aqui representando o Sindicato dos 
Professores.  

 
 O SR. JOÃO PAULO DE FARIA - Bom dia, 

Carlos! Bom dia, Torino e a todos aqui.  
Agradeço essa iniciativa. O sindicato 

reconhece a importância deste debate. Inclusive 
na nossa direção nós temos cinco professores 
de Educação Física: Donato, Dimitre, Carlos 
Duarte, Terezinha e Dorzilia. Professora Dorzilia 
e eu, professor João Paulo.  

Sou professor licenciado, formado pela 
primeira turma de Educação Física noturno da 
UVV, com o professor Guilherme, que se foi, 
mas foi um dos meus professores. Então foi uma 
honra vê-lo e ver os demais neste debate.  

O espaço e o tempo são curtos, 
realmente. É um debate aqui que a gente 
poderia discutir desde a educação física escolar, 
da educação básica,  até o ensino superior,  a 
questão de esporte de alto rendimento,  
questão de esporte amador, uma série de 
questões que envolvem a nossa profissão. Então 
o tempo é curto, mas a iniciativa é válida.  

Este debate é muito importante. Que 
possamos ter audiências públicas em outros 
momentos como este, reunindo aqui 

esportistas, pessoal da academia, de 
associações, sindicatos, estudantes nesse 
grande viés de lutar pela nossa profissão, o 
reconhecimento que ele é digno, justo e 
necessário, mas que há muito que fazer. Há um 
diagnóstico que nós temos hoje, há um remédio 
dissociado do diagnóstico. Nós temos o 
problema, hoje, que enfrentamos desde a 
questão escolar, como de questão de clubes, e 
há um remédio diferente que é colocado. Nós 
precisamos de mais investimentos, de mais 
recursos e valorização profissional. Nós não 
podemos permitir que as pessoas sejam 
chamadas de professores quando não são 
professores. É comum a gente ver um juiz, às 
vezes, um árbitro: Ô, professor. Mas não é 
professor. O professor é aquele que passou pela 
academia, com inúmeros estudos e debates e 
que ele se qualificou para tal.  

Na minha época, de 99, só tinha a UVV e 
a Universidade Federal do Espírito Santo que 
promoviam o curso superior de Educação Física. 
Hoje, nós temos, no estado, inúmeras, a 
Multivix. São quantas? (Pausa) Dez faculdades, 
no Norte, no Sul, aqui na Grande Vitória, região 
Serrana. Então, nós temos uma gama de 
professores sendo formados, nós precisamos de 
campo de trabalho. 
 Hoje, nas escolas, nós temos a Educação 
Física obrigatória, em partes. Na educação 
infantil, é uma luta que nós precisamos, 
deputado, garantir nos municípios, no sistema 
de ensino, a presença do profissional de 
Educação Física desde os primeiros anos de 
vida, de zero a seis anos, que é a primeira etapa 
da educação e a mais importante. É onde ele 
realmente precisa dos estímulos motores e do 
movimento, lá na educação infantil. Aquela 
presença do profissional desde os primeiros 
anos de vida, desde os primeiros movimentos, 
até a educação superior. 
 O Guilherme apontou a necessidade dos 
dezessete aos vinte anos, e eu vou ainda falar da 
necessidade lá na base, que são os primeiros... 
 

O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Que é o principal, não é? 
 

O SR. JOÃO PAULO DE FARIA - Que é o 
principal, que são os primeiros movimentos. Aí, 
nós precisamos entender que a Educação Física 
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na escola também tem o seu caráter 
diferenciado do esporte de rendimento. A 
Elenor Kunz já tem um livro, Transformações 
Didático-Pedagógicas do Esporte, que coloca 
que a Educação Física na escola não pode ser da 
mesma forma que ela é praticada nos clubes, 
porque senão nós vamos criar uma Educação 
Física seletiva, nós não vamos atender os 
portadores de necessidades educativas 
especiais, nós não vamos atender aquelas 
pessoas que têm dificuldade motora, inclusive. 
Então, nós precisamos repensar o papel da 
Educação Física dentro da escola. A educação 
tem que ser valorizada nos primeiros anos, e a 
Educação Física no noturno, Carlos Von, é uma 
coisa que nós temos perdido também, a 
Educação Física de jovens e adultos.  

Eu tive a oportunidade de lecionar em 
uma escola em Terra Vermelha, em que as 
pessoas adoravam Educação Física. As senhoras, 
o pessoal idoso que trabalhava o dia todo, o 
pedreiro, chegava lá na Educação Física, ele 
fazia um alongamento, um relaxamento, um 
trabalho de consciência corporal, respiratório, 
então, ele tinha aquele momento de descanso 
também na Educação Física como atividade 
física de prazer.  
 Nós temos os altos índices, conforme a 
estudante falou, de sedentarismo, depressão, os 
altos índices de suicídio em nosso estado. 
 

O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Obesidade. 
 

O SR. JOÃO PAULO DE FARIA - 
Obesidade. A Educação Física e o esporte 
liberam ocitocina, é aquela possibilidade do 
prazer, da alegria, do bem-estar social. Então, é 
extremamente importante a gente reconhecer 
essa área, valorizá-la com recursos. Não é caro, 
não é caro você colocar uma trave, fazer um 
campinho de areia, uma bola. Isso não é caro. 
Uns dez mil, em um clube de vôlei, não é caro. É 
um potencial porque tem ali inúmeros talentos. 
Então, assim, não é gasto. O esporte não pode 
ser visto como gasto, e sim como investimento, 
porque é para a vida toda. Quem aqui não se 
lembra do seu professor de Educação Física, dos 
primeiros contatos com a bola, com o 
movimento, com o corpo?  

Então, isso é extremamente saudável e 
importante e necessário para a formação das 

futuras pessoas, cidadãos críticos que, na 
Educação Física, quem tem filho aqui sabe, você 
quer reconhecer seu filho, como ele é, põe ele 
na aula de Educação Física, porque lá ele se 
transforma, lá ele desenvolve o caráter. 

 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - Forma o caráter dele. Isso aí. 

 
O SR. JOÃO PAULO DE FARIA - Ele 

reconhece as frustrações da derrota, das 
vitórias, da superação dos limites.  
 Então, assim, penso, para concluir, que o 
debate poderia se estender, mas, infelizmente, 
nós temos uma questão regimental de horário, 
mas parabenizo, mais uma vez, o deputado, o 
Torino e toda a comissão. Que a Educação Física 
seja vista com melhores olhos e que nós 
possamos chegar em dias melhores, porque 
sabemos que ela é importante e ela tem que ser 
reconhecida, mas nós precisamos fazer o 
reconhecimento no dia a dia, na prática, 
daquele professor de Educação Física que está 
lá dando aula debaixo de sol, não tem, às vezes, 
nem uma bola e tem que levar a bola de casa 
para desenvolver e despertar lá os talentos.  
 Muito obrigado e viva os professores de 
Educação Física! 

  
 O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Com 
certeza. Viva! Você falou uma coisa sobre 
caráter - desculpa aqui, presidente -, que 
também instrui uma criança desde jovem. Eu 
me lembro de - e quem não se lembra do seu 
professor de Educação Física, né? -, eu estudava 
num colégio do Estado, Adolfina Zamprogno, lá 
em Vila Garrido, que eu sou de lá, e o professor, 
uma vez, uma bola, todo mundo numa fila e a 
bola caiu no chão, e alguém tinha que pegar a 
bola com a mão. Ninguém queria ficar de quatro 
para pegar a bola. Eu me lembro de uma frase 
que um professor de Educação Física falou para 
mim, para todos na sala de aula: não é uma 
posição que faz o homem, e sim suas atitudes. 
Eu nunca me esqueci disso e respeito todas as 
diferenças que existem neste mundo. O 
professor de Educação Física é muito 
importante para a formação. Está na minha 
cabeça até hoje. Eu devia ter, mais ou menos, 
oito para nove anos.  
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 O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Ajudou na formação do seu caráter.  
 
 O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Claro! 
 

 O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Parabéns! 
 Professor, obrigado! Professor João 
Paulo, muito pertinente, principalmente quando 
você diz a questão de zero a seis anos. Eu não 
sabia. Acho que praticamente não deve ter 
nenhuma escola que disponibiliza professor de 
Educação Física para alunos nessa idade. Eu, 
pelo menos, não tenho conhecimento.  
 
 O SR. JOÃO PAULO DE FARIA - As redes 
municipais de ensino, algumas conseguiram 
avançar. Vitória, por exemplo, aqui, Vila Velha, 
mas ainda é pouco. Se você for ver ao interior, é 
muito difícil. Às vezes, até nas séries iniciais, 
porque às vezes substitui o professor de 
Educação Física por um recreador.  
 

 O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - E precisa de uma especialização ou 
não, para atuar nessa idade? 
 

 O SR. JOÃO PAULO DE FARIA - Sim.  
E outra coisa que eu queria só salientar 

aqui, com relação a possibilidades, eu acho que 
nós poderíamos ver a possibilidade de um 
projeto, não sei, teria que ver com o procurador 
também, de os professores de Educação Física 
terem acesso à meia-entrada, não sei, em 
atividades esportivas, clubes. Eu sou filiado à 
Associação de Garantia ao Atleta Profissional, a 
Agap aqui. Nós temos desconto para jogos aqui 
no estado. Eu não sei como é que foi isso. Eu me 
lembro de que lá no passado o deputado Nunes 
foi o autor desse projeto, não sei se depois foi 
sancionado pelo governador, mas ver como é 
que está essa questão de meia-entrada ou 
gratuidade, até, para os eventos esportivos.  

E a questão, Carlos, também, da 
educação física da Educação de Jovens e 
Adultos. Eu acho que nós não podemos deixar 
de fazer esse debate. Podia cobrar do secretário 
de Educação a possibilidade de retomar isso no 
âmbito das escolas estaduais.   
 
 O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Legal! Obrigado, professor! 

 Passar, agora, para a última a falar, 
Hellen Nicácio de Araújo, representando, aqui, a 
Defensoria Pública.  
 Você é defensora pública, Hellen? 

  
 A SR.ª HELLEN NICÁCIO DE ARAÚJO - 
Bom dia! Eu sou defensora pública sim, deste 
Estado, com muita honra e muito orgulho. 
Apesar de não ser filha desta terra, mas esta 
terra me acolheu, e eu sou muito feliz aqui. Não 
gostaria de morar em outro lugar.  
 Bom dia a todos e a todas! A Defensoria 
Pública agradece o espaço de fala, e eu gostaria 
de registrar que eu sou defensora pública 
estadual com atuação na Fazenda Pública, 
então, isso justifica, um pouco, do meu lugar de 
fala.  

Segundo o art. 3.º da Constituição 
Federal, um dos objetivos da nossa República é 
garantir o bem de todos. Neste objetivo, 
indubitavelmente, está contida a promoção de 
todas as atividades e de todas as condições para 
o desenvolvimento holístico do ser humano, 
para que, a partir dessas condições sociais, 
econômicas, eles possam se desenvolver como 
um ser humano integral com todas as suas 
potencialidades. Não dá para a gente pensar 
nisso sem levar em consideração a importância 
da educação física, do exercício da atividade 
física.  

A atividade física é uma atividade que 
compreende vários ramos necessários de 
atuação do poder público: educação, saúde, 
cultura, desporto. Então, essa importância, esse 
debate que está sendo travado nesta Casa e a 
visibilidade das suas dificuldades são de suma 
importância não apenas para marcar um lugar 
de parabenizar os professores por esse dia tão 
importante, que foi passado ontem, mais 
também de deixar evidenciar que políticas 
públicas são necessárias e fundamentais para 
essa promoção.  

Então, tanto na realização das atividades 
escolares, como foi dito aqui, uma vez que o 
encontro é de professores, mas também como 
atividades comunitárias. Então, a atividade física 
é fundamental para o desenvolvimento do ser 
humano como um todo, e é muito importante 
que isso seja, inclusive, fiscalizado pelo Poder 
Legislativo, no que diz respeito a políticas 
públicas, que o Estado vem adotando.  
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Nós não podemos considerar válidos 
retrocessos neste processo. Tão pouco do que 
foi alcançado não pode ser perdido, e aí a 
importância dessa discussão, principalmente, 
nesta Casa, cuja função, também, é de fiscalizar 
as atividades do Poder Executivo. 
 Então, eu gostaria de colocar a 
Defensoria Pública à disposição dos profissionais 
e, também, desta Casa para contribuir neste 
debate a respeito dessas políticas públicas que 
interessam às crianças, aos jovens, aos adultos, 
inclusive aos idosos, que também são material 
de trabalho da Defensoria Pública e sua função 
de existência. 
 Muito obrigada. 
  
 O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Muito obrigado, doutora Hellen 
Nicácio de Araújo, pelas palavras e por se 
colocar à disposição, estar ajudando os 
profissionais. Da mesma forma, esta Casa de 
Leis, através dos deputados estaduais, também 
se coloca à disposição para estar ajudando 
todos os profissionais de Educação Física.  
 Quero agradecer, imensamente, aos 
nossos palestrantes, doutora Eliane Cunha 
Gonçalves e professor Samuel Thomazini. Muito 
obrigado. Quero agradecer a todos os 
professores aqui presentes, aos alunos, aos 
servidores desta Casa, ao meu colega Torino 
Marques, que tem sua esposa como uma 
profissional, então entende bastante as 
angústias e os sofrimentos da profissão. Quero 
agradecer a todos e, principalmente, a esse 
grande guerreiro aqui, professor Luciano, que é 
o nosso assessor, assessor parlamentar. Tenho a 
honra de ter no meu gabinete um profissional 

da Educação Física. 
 
 O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - E dá 
aula laboral todos os dias de manhã cedinho. 
Estica para ali, não é? (Pausa) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Quer colocar? 

E você disse que o pessoal, os alunos da 
Salesiano estão fazendo teste físico aqui. Então, 
quem quiser participar, fica à vontade. 
 Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, 
deputado, meu amigo e deputado Torino 
Marques. 

 E aquele final que temos que fazer aqui: 
nada mais havendo a tratar, declaro encerrados 
os trabalhos desta comissão e convido os 
senhores membros para a próxima, que será à 
hora regimental, no dia 16 de setembro de 
2019, às 10h, no Plenário Deputada Judith Leão 
Castello Ribeiro desta Casa de Leis. 
 Muito obrigado e que Deus abençoe 
todos vocês.  
 

(Encerra-se a reunião às 
11h39min) 
 
 

 
SEPTUAGÉSIMA NONA SESSÃO 

ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 03 DE 
SETEMBRO DE 2019. 

 
(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, à hora 
regimental, para ensejar o início 
da sessão, registram presença os 
senhores deputados Adilson 
Espindula, Capitão Assumção, 
Delegado Danilo Bahiense, 
Delegado Lorenzo Pazolini, 
Doutor Hércules, Dr. Emílio 
Mameri, Engenheiro José 
Esmeraldo, Enivaldo dos Anjos, 
Euclério Sampaio, Marcelo 
Santos, Pr. Marcos Mansur, 
Sergio Majeski e Vandinho Leite) 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Há quorum  para a abertura da sessão 
de acordo com o painel eletrônico. Invocando a 
proteção de Deus, declaro aberta, e solicito ao 
deputado Hércules Silveira que proceda à leitura 
de um versículo da Bíblia. Sendo assim, solicito a 
todos que se coloquem em posição de respeito. 
 

(O senhor deputado Doutor 
Hércules lê Romanos, 10:09)  

 

(A convite do presidente, assume 
a 1.ª secretaria o senhor 
deputado Dr. Emílio Mameri e a 
2.ª secretaria o senhor deputado 
Doutor Hércules) 
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O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Assim proferiu Hércules.  

Dispenso a leitura da ata, mesmo com 
toda a disposição do nosso decano Hércules 
Silveira, porque ela está disponível no site da 
Assembleia. Declaro aprovada, conforme 
resolução, também aprovada em Plenário por 
unanimidade.  

Neste momento, solicito ao deputado 
Enivaldo dos Anjos para que ele possa fazer os 
encaminhamentos necessários como líder do 
Governo.  

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor presidente, conversando aqui com o 
deputado Vandinho sobre a conjuntura política 
brasileira, a gente vê, os brasileiros que estão 
acompanhando a política, com bastante 
preocupação essa situação em que se encontra 
a economia nos dados que são divulgados com a 
realidade. Haja vista que os dados demonstram 
que a economia está estável, que não tem 
inflação, mas, na realidade, no dia a dia da 
população, se observa que os preços sobem e 
que existe uma falta de investimento, 
aumentando com isso o desemprego, e criando 
insegurança, principalmente, nas regiões 
urbanas maiores neste país. Tudo isso em 
função da preocupação dos chefes de família 
que a maioria desses, que estão 
desempregados, está em quase quinze milhões, 
sentem a falta de emprego, a falta de poder 
tratar da sua família dignamente. E essa é uma 
preocupação.  

Espero que o presidente Bolsonaro 
fazendo como está, dando poderes ao ministro 
Paulo Guedes, possa conseguir resolver isso 
num prazo mais rápido, e fazer com que a 
economia volte a reagir para que os empregos 
possam aparecer.  

É nosso pensamento e nossa 
preocupação, senhor presidente.  

 

(Registram presença os senhores 
deputados Coronel Alexandre 
Quintino, Hudson Leal e Luciano 
Machado) 

  
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Muito obrigado.  
Após a leitura de um versículo da Bíblia, 

tivemos agora uma avaliação do cenário 

socioeconômico pelo nosso líder do Governo, 
Enivaldo dos Anjos.  

Solicito ao deputado Torino Marques, 
que está me olhando, que possa registrar sua 
presença.  

  
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 

partido) - Pela ordem, senhor presidente!  
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Pela ordem, deputado Euclério de 
Azevedo Sampaio Júnior.   

 
(Registram presença os senhores 
deputados Alexandre Xambinho 
e Torino Marques) 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 

partido) - Gostaria de pedir a inversão, e que a 
fase das Comunicações seja preservada, mas 
após a Ordem do Dia. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Depende de apoiamento do Plenário.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

como se encontram. (Pausa) 
Contra o voto do deputado Hércules 

Silveira.  
Fica, então, assim, invertida a pauta 

preservando a fase das Comunicações.  
Solicito ao deputado Emílio Mameri ou 

Luciano Machado que possa fazer a leitura do 
Expediente para simples despacho.  

 
 (O senhor deputado Luciano 

Machado assume a 1.ª secretaria) 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
1. Ofício n.º 029/2019, da deputada 

Raquel Lessa, comunicando o seu desligamento 
da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente e 
aos Animais, bem como do cargo de Vice-
Presidente da mesma, a partir da 
presente data. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79829&arquivo=Arquiv
o/Documents/OOG/79829-
170952849302092019-assinado.pdf#P79829  
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O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Ciente. À Secretaria para 
registrar o comunicado e arquivar o 
referido processo.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
2. Mensagem n.º 167/2019, do 

governador do Estado, encaminhando Projeto 
de Lei n.º 717/2019, que altera a Lei n.º 11.001, 
de 12 de junho de 2019, que autoriza a 
utilização e a transferência de crédito 
acumulado de ICMS para terceiros e dá outras 
providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79779&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/79779-122422654602092019-
assinado.pdf#P79779 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça e de Finanças. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

3. Requerimento nº 281/2019, do 
Deputado Renzo Vasconcelos, com base no 
artigo 305, II do Regimento Interno, de licença 
para tratamento de saúde por 03 dias, 
contados a partir do dia 24 de agosto de 2019, 
conforme atestado médico. 
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O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Defiro. À Secretaria para providenciar o 
ato de licença.  

Tem um aditivo.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:   
 

Mensagem n.º 164/2019, do 
governador do Estado, encaminhando projeto 
de lei n.º 701/2019, que abre o crédito Especial 
no valor de R$ 13.057.908,55 (treze milhões, 
cinquenta e sete mil, novecentos e oito reais e 
cinquenta e cinco centavos), em favor da 
Secretaria de Estado de Mobilidade e 
Infraestrutura. 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79556&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/79556-165534935427082019-
assinado.pdf#P79556   

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Publique-se. À Comissão de Finanças.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO - (LUCIANO 

MACHADO - PV) - Segunda parte do Expediente, 
sujeita à deliberação. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

Identificador: 330038003700300035003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79556&arquivo=Arquivo/Documents/PL/79556-165534935427082019-assinado.pdf#P79556
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79556&arquivo=Arquivo/Documents/PL/79556-165534935427082019-assinado.pdf#P79556
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79556&arquivo=Arquivo/Documents/PL/79556-165534935427082019-assinado.pdf#P79556
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79556&arquivo=Arquivo/Documents/PL/79556-165534935427082019-assinado.pdf#P79556


96 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 10 de setembro de 2019 

4. Indicação n.º 2152/2019, do 
deputado Enivaldo dos Anjos, ao governador 
do Estado, para instalação da torre de telefonia 
da VIVO na Comunidade de Água Limpa, 
distrito de Guararema, no município de Nova 
Venécia/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79291&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/79291-
141451544021082019-assinado.pdf#P79291  

 
Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, em 

votação.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

como se encontram; os contrários se 
manifestem.  

Aprovada.    
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

5. Indicação n.º 2153/2019, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para ampliação do número de unidades 
móveis e de equipes do HEMOES para a coleta 
de sangue e para o cadastramento de doadores 
de medula óssea. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79541&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/79541-
153401893127082019-assinado.pdf#P79541 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  
 Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 
 Aprovada. 
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

6. Indicação n.º 2154/2019, da Comissão 
de Segurança, ao governador do Estado, para 
concessão de terreno municipal para a 
construção do Centro Integrado de Segurança 
Pública, no município de  Linhares/ES. 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79630&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/79630-
085610742429082019(11188)-
assinado(11187)(11189).pdf#P79630  
  

7. Indicação n.º 2155/2019, da Comissão 
de Segurança, ao governador do Estado, para 
implantação do Cerco Eletrônico, no município 
de Linhares/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79631&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/79631-
090148430629082019(11194)-
assinado(11193)(11195).pdf#P79631  
  

8.  Indicação n.º 2156/2019, da 
Comissão de Segurança, ao governador do 
Estado, para criação de uma Cia Ind. PMES que 
atenda Fundão, Timbuí e Praia Grande, 
no   município de Fundão/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79632&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/79632-
090554587429082019(11200)-
assinado(11199)(11202).pdf#P79632  
 

9. Indicação n.º 2157/2019, da Comissão 
de Segurança, ao governador do Estado, para 
implantação do Cerco Eletrônico, no município 
de Fundão/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79633&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/79633-
090857322229082019(11204)-
assinado(11203)(11206).pdf#P79633  
  

10. Indicação n.º 2158/2019, da 
Comissão de Segurança, ao governador do 
Estado, para convênio e disponibilização de 
pátio para veículos apreendidos. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79634&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/79634-
091154900829082019(11208)-
assinado(11207)(11210).pdf#P79634  
 

11. Indicação n.º 2159/2019, da 
Comissão de Segurança, ao governador do 
Estado, para aquisição de Câmeras para 
Videomonitoramento, no  município de 
Fundão/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79635&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/79635-
091408291729082019(11212)-
assinado(11211)(11213).pdf#P79635  
 

12. Indicação n.º 2160/2019, da 
Comissão de Segurança, ao governador do 
Estado, para aquisição de 02 Viaturas para 
transporte de presos e 02 descaracterizadas 
para a Delegacia Regional, no município 
de  Linhares/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79636&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/79636-
091651323329082019(11216)-
assinado(11215)(11217).pdf#P79636  
 

13. Indicação n.º 2161/2019, da 
Comissão de Segurança, ao governador do 
Estado, para criação de Concurso Público 
Regional para a Polícia Civil, Polícia Militar e 
Corpo de Bombeiros Militar. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79637&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/79637-
091857886129082019(11222)-
assinado(11221)(11223).pdf#P79637  
 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  
 Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

 Aprovadas todas as indicações. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

14. Indicação n.º 2162/2019, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
governador do Estado, para permanência dos 
presos em flagrante na Delegacia Regional de 
Barra de São Francisco/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79689&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/79689-
144518086229082019-assinado.pdf#P79689  
 

(Registram presença os senhores 
deputados Carlos Von e Marcos 
Garcia) 

 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  
 Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 
 Aprovada. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

15. Indicação n.º 2163/2019, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para reforma da fachada externa do 
Colégio Estadual do Espírito Santo, localizado 
na Avenida Vitória, no Bairro Forte de São 
João, em Vitória/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79735&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/79735-
140839375330082019-assinado.pdf#P79735  
 

16. Indicação n.º 2164/2019, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para providenciar alvarás de incêndio 
nos seguintes hospitais, que estão com o alvará 
vencido: Hospital Infantil de Vitória, Hospital 
Estadual de Urgência e Emergência, e o 
Hospital Infantil Dr. Alzil Bernardino Alves 
(Himaba). 
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Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79736&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/79736-
140915312930082019-assinado.pdf#P79736 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  
 Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 
 Aprovadas. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

17. Indicação n.º 2165/2019, do 
deputado Erick Musso, ao governador do 
Estado, para reforma da EEEFM Coronel 
Antônio Duarte, localizada no município de 
Iconha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79614&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/79614-
162302390128082019-assinado.pdf#P79614  
 

18. Indicação n.º 2166/2019, do 
deputado Erick Musso, ao governador do 
Estado, para construção de uma nova 
Delegacia de Polícia Civil, localizada no 
município de Iconha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79615&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/79615-
162358952828082019-assinado.pdf#P79615  
 

19. Indicação n.º 2167/2019, do 
deputado Erick Musso, ao governador do 
Estado, para inclusão no Programa Caminhos 
do Campo do trecho que liga a comunidade de 
Solidão, à BR 101, localizado no município de 
Iconha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79616&arquivo=Arquiv

o/Documents/IND/79616-
162459062328082019-assinado.pdf#P79616 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  
 Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 
 Aprovadas. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

20. Indicação n.º 2168/2019, do 
deputado Carlos Von, ao governador do 
Estado, para fiscalização da prática de esportes 
de aventura pelos órgãos e entidades 
responsáveis, a fim de que acidentes sejam 
evitados. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79768&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/79768-
102337185302092019-assinado.pdf#P79768 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão a indicação do deputado e 
prefeito de Guarapari, Carlos Von. (Pausa)  
 Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 
 Aprovada. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
21. Indicação n.º 2169/2019, do 

deputado Marcos Garcia, ao governador do 
Estado, para pavimentação asfáltica na 
Rodovia ES 356, iniciando na Comunidade de 
Panorama, município de Rio Bananal, passando 
pelo distrito de São Rafael, município de 
Linhares até a Comunidade de São Pedro, 
município de Marilândia/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79808&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/79808-
152009584502092019-assinado.pdf#P79808  
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22. Indicação n.º 2170/2019, do 
deputado Marcos Garcia, ao governador do 
Estado, para retorno das atividades do 
Destacamento da Polícia Militar de Vila de 
Regência, no município de Linhares/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79809&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/79809-
152201334802092019-assinado.pdf#P79809 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão as indicações do prefeito 
de Linhares, na Assembleia, Marcos Garcia. 
(Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, 
encerrada a discussão.  
 Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram. (Pausa) 
 Comunique-se ao autor, prefeito de 
Linhares, na Assembleia, Marcos Garcia, que as 
suas indicações foram aprovadas por 
unanimidade. 
 Aprovadas. 
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

23. Indicação nº 2171/2019, do 
Deputado Pr. Marcos Mansur, ao Governador 
do Estado, para construção de porto central e 
mercado pesqueiro, no município de 
Marataízes/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79810&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/79810-
152216350402092019-assinado.pdf#P79810  
 

24. Indicação nº 2172/2019, do 
Deputado Pr. Marcos Mansur, ao Governador 
do Estado, para instalação de semáforo no 
cruzamento da Av. Nossa Senhora Aparecida 
com a Av. Domingos Martins, no Bairro Santa 
Tereza  e Bairro Belvederes, no município de 
Marataízes/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79815&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/79815-
153439664602092019-assinado.pdf#P79815  

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  
 Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 
 Aprovadas. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

25. Indicação n.º 2173/2019, do 
deputado Enivaldo dos Anjos, ao governador 
do Estado, para ceder, novamente, a academia 
pertencente a esta Secretaria para que esta 
volte a ser frequentada e utilizada pelos 
moradores dos Bairros de Bento Ferreira, Jesus 
de Nazareth, Praia do Suá, Morros São José 
e Alto Santa Helena, além das Ilhas de Monte 
Belo e de Santa Maria, em Vitória/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79825&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/79825-
163907063802092019-assinado.pdf#P79825  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão a indicação do líder do 
Governo, deputado Enivaldo dos Anjos, líder do 
Noroeste. (Pausa)  
 Os deputados que concordam 
permaneçam como se encontram; os contrários 
se manifestem. (Pausa) 
 Aprovada por unanimidade.  
 Comunique o líder do Governo. 

 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
26. Indicação n.º 2174/2019, do 

deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para construção de um alambrado 
de proteção no campo de futebol no Distrito de 
Paul de Graça Aranha, localizado no município 
de Colatina/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79833&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/79833-
173831837502092019-assinado.pdf#P79833  
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O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  
 Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 
 Aprovada. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

27. Indicação n.º 2175/2019, da 
deputada  Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para Pavimentação Asfáltica da ES-010, 
perfazendo 20,5km (vinte quilômetros e meio) 
de rodovia, até o entroncamento da ES-421 
que liga a Vila de Itaúnas ao município de 
Conceição da Barra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79864&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/79864-
101431190103092019-assinado.pdf#P79864  
 
*EXPEDIENTE PUBLICADO CONFORME 
DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS NO SIALES 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  
 Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 
 Aprovada. 
 Consulto o 1.º secretário se existe algum 
item no Expediente a ser lido. (Pausa) 
 Não. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO - (LUCIANO 
MACHADO - PV) - Não, já foi lido. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Não havendo mais nenhum item a ser 
lido, conforme solicitação do deputado Euclério 
Sampaio, nós temos a inversão da pauta.  
 Neste momento, passamos para a fase 
da Ordem do Dia. 
 1. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 489/2019, de 
autoria do deputado Delegado Lorenzo Pazolini.  

 Neste momento, na comissão em 
conjunto de Justiça e de Finanças, reunidas, o 
relator é o deputado Euclério de Azevedo 
Sampaio Júnior Santos, que se prevaleceu do 
prazo regimental. 

Consulto o relator se ele mantém o prazo 
ou se coloca a matéria em pauta. (Pausa) 
Conforme solicitação, o deputado 

Euclério Sampaio vai se prevalecer do prazo 
regimental. 

Neste momento, convido o deputado 
Torino Marques para que presida a sessão, 
tendo em vista ter projeto de lei complementar 
de minha autoria. Sendo assim, pelo Regimento, 
impedido de presidi-la neste momento. 

Passo o comando agora para o deputado 
Torino Marques. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Boa tarde, senhoras e senhores, amigos 
que estão em Casa assistindo a TV Assembleia. É 
um prazer muito grande, depois do início desse 
comando com o deputado Marcelo Santos, 
Cariacica - Espírito Santo e adjacências também. 

2. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei Complementar n.º 
25/2019, do deputado Marcelo Santos, que 
acrescenta os artigos 4º-a e 4º-b à Lei 
Complementar n.º 325, de 16 de junho de 2005, 
dispondo sobre circulação de veículos ciclo-
elétricos e ciclomotores. Publicado no DPL do 
dia 4 de junho de 2019. 
 Parecer n.º 122/2019, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade e legalidade, 
com acolhimento da emenda substitutiva 
apresentada pelo próprio autor. Na Comissão de 
Cidadania, o relator, deputado Enivaldo dos 
Anjos, se prevaleceu do prazo regimental para 
relatar a matéria na sessão ordinária do dia 
28/08. Prazo até dia 04/09. Existe emenda 
substitutiva, de autoria do deputado Marcelo 
Santos, anexada ao projeto, publicado no DPL 
do dia 16/07, para ser analisada pelas comissões 
parlamentares.  

Três horas e dez minutos. Deputado 
Enivaldo dos Anjos. 
 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Boa tarde! 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Boa tarde, senhor. Como vai? Satisfação 
muito grande ouvir sua voz e sua sabedoria.  
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O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - V. 
Ex.ª deseja o quê? 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Convoca a Comissão de Cidadania. 
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - V. 

Ex.ª está me convocando e eu agradeço.  
Convoco os senhores membros da 

Comissão de Cidadania. 
Relato a matéria pela aprovação, na 

forma do parecer da Comissão de Justiça.  O 
Marquinhos está pedindo para falar que é com a 
emenda substitutiva, mas ela já foi apresentada 
na Comissão de Justiça, e eu disse que é na 
forma do parecer da Comissão de Justiça, então, 
isso é redundância. Mas, como quem manda 
aqui no plenário é o Marquinhos, acabei 
falando. Marquinhos é flamenguista ainda, essa 
porcaria. 

Como vota o deputado Lorenzo Pazolini? 
(Pausa) 

Com o relator. 
Deputado Adilson Espindula? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputada Raquel Lessa? (Pausa) 
Estando ausente, deputada Iriny Lopes? 

(Pausa) 
Estando ausente, deputado Carlos Von? 

(Pausa) 
Deputado Freitas, que é outro suplente? 

(Pausa) 
Não respondendo, deputado Danilo 

Bahiense? (Pausa) 
Com o relator. 
Matéria aprovada por unanimidade na 

Comissão de Cidadania. 
Devolvo à Mesa, senhor presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Ok. Euclério, o senhor gostaria de falar 
alguma coisa? O senhor não quer fazer nada? 

Então, convoco a Comissão de 
Mobilidade Urbana para oferecer parecer oral à 
matéria. 

Queria perguntar aos presidentes se nós 
podemos fazer em conjunto, Mobilidade Urbana 
e Finanças. Podemos, Xambinho? E Justiça 
também? Mobilidade Urbana e Finanças. 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 

Presidente, o deputado Marcelo Santos é o 

presidente da comissão, é o autor da matéria e 
se dá por impedido. E eu, como membro da 
comissão, vou relatar a matéria. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Fique à vontade. Bela voz a do senhor.  
 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 

partido) - Então, não é conjunta, não? 
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 

Vamos fazer em conjunto com a Finanças e 
deputado Euclério vai relatar. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(EUCLÉRIO SAMPAIO - Sem partido) - Se V. Ex.ª 
quiser eu designo V. Ex.ª relator. 

Convoco as comissões reunidas. Há 
quorum. Designo relator o deputado Xambinho, 
para relatar a matéria. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Relator, deputado Xambinho.  
 Neste exato momento gostaria de pedir 

ao Capitão Assumção, meu amigo, que me 
emprestasse seus óculos, porque o meu está 
meio fraco e olhando pelos seus olhos 
enxergarei melhor. Hoje está limpinho. Muito 
obrigado. 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 

Senhor presidente, relato pela aprovação, 
conforme a Comissão de Justiça também 
aprovou, com emenda, e colho os votos. 
Deputado Euclério Sampaio, como vota?  

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(EUCLÉRIO SAMPAIO - Sem partido) - Já relatou 
pela aprovação. Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  Ele relatou? Ele quer relatar e colher 
os votos, presidir? 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 

Colha os votos. Pode colher os votos, deputado. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(EUCLÉRIO SAMPAIO - Sem partido) - Ah, tá. Se 
quiser eu deixo também. Quer a chave do meu 
carro também? Eu dou. Só não dou a chave da 
minha casa.  
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O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 
Não, não. Obrigado, deputado.  

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(EUCLÉRIO SAMPAIO - Sem partido) - Comissão 
de Infraestrutura.  

Como vota o deputado Alexandre 
Xambinho? É o relator. Como vota o deputado 
Marcelo Santos? (Pausa) 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - Com o 
relator.  

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(EUCLÉRIO SAMPAIO - Sem partido) - Deputado 
Marcos Mansur? (Pausa) 

Dary Pagung? (Pausa) 
Então, aprovado na Comissão de 

Infraestrutura. 
 
Comissão de Finanças.  
Como vota o deputado Enivaldo dos 

Anjos? (Pausa) 
Com o relator. 
José Esmeraldo? 

 Deputado Freitas também não está. 
 Alexandre Xambinho? 
 

 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 
Com o relator. 
 

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(EUCLÉRIO SAMPAIO - Sem partido) - Com o 
relator. 
 Lorenzo Pazolini? (Pausa) 

Com o relator. 
 Adilson Espindula? (Pausa) 
 Com o relator. 

Marcos Garcia? (Pausa) 
 Eu acompanho. Aprovado à unanimidade 
na Comissão de Finanças. 
 Senhor presidente, foi aprovado nas 
duas comissões. Devolvo à Mesa. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Somente Comissão de Finanças e de 
Mobilidade Urbana. 
 Vamos botar em discussão no painel? 
 

 O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - 
Senhor presidente. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Sim, senhor Marcelo Santos? 

O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - Como 
V. Ex.ª colocou em discussão, eu queria pedir 
aos colegas, primeiro agradecer aos membros 
das comissões reunidas e também da CCJ, que 
acolheram a nossa emenda substitutiva, 
justamente para corrigir as possíveis distorções 
de vícios, inclusive, de inconstitucionalidade.  

Volto a registrar, essa matéria não 
invade competência municipal. Ela meramente 
legisla sobre uma regra estabelecida pela lei 
complementar que criou a Região 
Metropolitana da Grande Vitória, que, através 
de uma lei maior, que é a Constituição Federal, 
garante ao legislador ativo, ou seja, a 
Assembleia Legislativa, através dos 
parlamentares, apresentar emendas. 

Tanto é que, no ano de 2014, apresentei 
dois projetos de emenda complementar junto à 
lei que criou a Região Metropolitana da Grande 
Vitória, sancionadas, então, à época, pelo 
governador Renato Casagrande. 

A primeira que padroniza os abrigos de 
ônibus metropolitanos, a partir do momento em 
que a Certurb vier a construí-los; e fixa mapas 
esquemáticos nesses abrigos para dar mais 
segurança aos que utilizam o sistema de 
transporte coletivo. 

Da mesma forma, apresentei tal medida 
para balizar a utilização desses ciclomotores, ou 
seja, patinetes e bicicletas elétricas, na Região 
Metropolitana da Grande Vitória, de forma 
uniforme, sem invadir a competência dos 
prefeitos municipais. Ao mesmo tempo, essa 
medida não impõe multa, porque é meramente 
educativa. 

Peço aos colegas, na sua totalidade do 
Plenário, que nos apoiem nessa medida 
importante, onde o Brasil inteiro debate e 
teríamos, assim, a primeira medida aprovada na 
Assembleia, sem criar problemas com os 
usuários desses equipamentos importantes da 
mobilidade urbana. 

 

(Registram presença os senhores 
deputados Dr. Rafael Favatto e 
Iriny Lopes) 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Deputado Marcelo Santos, gostaria de 
agradecer a forma eloquente, clara, explícita e 
didática com que o senhor acabou de falar 
agora e colocar para os colegas. Digo que, como 
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estou presidindo agora, só não voto SIM porque 
estou presidindo e não posso votar. 

Às três horas e dezessete minutos, 
informo que a votação é nominal por se tratar 
de projeto de lei complementar. 

Os deputados e deputadas que votarem 
SIM aprovam a matéria; os que votarem NÃO 
rejeitam a matéria. 

Vou iniciar a votação às três e dezessete. 
O painel eletrônico já está liberado. 
 

(Procede-se ao registro dos 
votos) 

 
O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - 

Senhor presidente, como a matéria está no 
curso da votação, pedir aos colegas deputados 
Rafael Favatto, Hudson Bocão Leal, Hércules 
Silveira Ferraço, nosso prefeito de Linhares, 
nosso prefeito de Guarapari, nosso coronel e 
comandante Alexandre Quintino, nosso 
Delegado Danilo Bahiense, Delegado Lorenzo 
Pazolini, Capitão Assumção, Vandinho Leite, 
Euclério Sampaio Santos, o líder do Governo, 
Enivaldo Euzébio dos Anjos, deputado Alexandre 
Xambinho Santos também, para que possam 
também colocar os seus votos para que 
possamos ter essa matéria aprovada e 
imediatamente, acredito eu, sensibilizando o 
Governo pela sua sanção. 

 
(Registram presença os senhores 
deputados Dary Pagung, Gandini 
e Renzo Vasconcelos) 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Muitas pessoas aqui com o sobrenome 
Santos. 

 
O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - Aliás, 

nem Sansão, nem Golias. 
 

O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - 
Presidente, quero dizer que o deputado não 
pediu meu voto, mas já votei SIM, tá, deputado 
Marcelo Santos? Você não pediu o meu voto, 
mas votei SIM. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - Muito 
obrigado! É porque eu me referi primeiro ao 
chão de fábrica; agora eu vou ao alto clero: 
deputado Luciano Machado, nosso presidente, 

que está impedido de votar porque está no 
exercício da presidência. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Infelizmente. 
 
O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - E ao 

meu médico Mameri. 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 

Que eu já votei, diga-se de passagem. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Doutor Hércules, o voto do senhor está 
faltando; Euclério Sampaio, o voto de V. Ex.ª 
está faltando; Pr. Marcos Mansur. (Pausa) 

Iriny já votou também.  
Quero agradecer a Adilson Espindula, 

Alexandre Xambinho, Capitão Assumção, Carlos 
Von, Coronel Alexandre Quintino, Dary Pagung, 
Danilo Bahiense, delegado; Delegado Lorenzo 
Pazolini, Doutor Hércules, Dr. Emílio Mameri, 
Dr. Rafael Favatto, Engenheiro José Esmeraldo, 
Enivaldo dos Anjos, Euclério Sampaio, Gandini, 
Hudson Leal, Iriny Lopes, Luciano Machado, 
Marcelo Santos, Marcos Garcia, Pr. Marcos 
Mansur - falta o voto do Pr. Marcos Mansur -, 
Renzo Vasconcelos, Sergio Majeski, Vandinho 
Leite e eu, que estou aqui presidindo a sessão 
hoje.  

Já estamos aqui com a votação 
encerrada.  

 

(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, não votam os 
senhores deputados Engenheiro 
José Esmeraldo e Pr. Marcos 
Mansur) 

 

(Votam SIM os senhores 
deputados Adilson Espindula, 
Alexandre Xambinho, Capitão 
Assumção, Carlos Von, Coronel 
Alexandre Quintino, Dary 
Pagung, Delegado Danilo 
Bahiense, Delegado Lorenzo 
Pazolini, Doutor Hércules, Dr. 
Emílio Mameri, Dr. Rafael 
Favatto, Enivaldo dos Anjos, 
Euclério Sampaio, Gandini, 
Hudson Leal, Iriny Lopes, Luciano 
Machado, Marcelo Santos, 
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Marcos Garcia, Renzo 
Vasconcelos, Sergio Majeski e 
Vandinho Leite) 

  
 Vinte e um SIM; zero NÃO; uma 
abstenção. (Pausa) 
 Por unanimidade. Vinte e dois SIM.  

À Secretaria para sanção dos autógrafos.  
 
 O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - 
Senhor presidente, pela ordem. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Pode falar, Marcelo Santos, deputado. 
 

 O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - Queria 
agradecer aos deputados Adilson Espindula, 
Alexandre Xambinho, Capitão Assumção, Carlos 
Von, Coronel Alexandre Quintino, Dary Pagung, 
Danilo Bahiense, Lorenzo Pazolini, Hércules 
Silveira, Emílio Mameri, Rafael Favatto; Enivaldo 
Euzébio dos Anjos, nosso líder; Euclério de 
Azevedo Sampaio Santos, Fabrício Gandini, 
Hudson Leal, ministra Iriny Lopes, Luciano 
Machado, Marcelo Santos, Enivaldo, Euclério, 
Marcos Garcia, Renzo Vasconcelos, Sergio 
Majeski Santos, Torino Marques Santos e 
Vandinho Leite Serra, junto com Xambinho 
Serra. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Fechou a conta.  
 

 O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - Muito 
obrigado.  
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Obrigado ao senhor.  
 Passamos para o item três.  
 3. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Resolução n.º 47/2019, 
da Mesa Diretora, que dispõe sobre o 
recebimento de doações de bens móveis e de 
serviços, sem ônus ou com encargos, de pessoas 
físicas ou jurídicas de direito privado 
pela Assembleia Legislativa do Estado. Publicado 
no DPL do dia 29/08/2019.  

Deputado Enivaldo dos Anjos, o 
deputado Euclério pediu para fazer em conjunto 
com a Comissão de Justiça e Finanças. 
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - Em 
que condições ele pediu?  

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Quais são as condições?  
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Porque ele não pode ter pedido isso, porque ele 
não é autor do projeto.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Ah, é o que já passou? (Pausa) Então, 
desculpe. 
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - Eu 
gostaria que fosse feito em conjunto... 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Em conjunto? 
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
...Se o deputado Gandini concordasse em 
colocar o deputado Vandinho como relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Vandinho como relator. Deputado 
Vanderson Leite.  

Deputado Sergio Majeski, gostaria de 
falar alguma coisa? 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 
Presidente, pela ordem. É só aqui, porque pelo 
art. 144 do Regimento, § 4.º, os projetos têm 
que ser acompanhados de justificativa. E esse 
projeto não veio acompanhado de justificativa.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - O senhor levantou uma questão. Vamos 
verificar aqui com certeza. Eu vou suspender a 
sessão por cinco minutos apenas.  
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Senhor presidente. 
 
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Deputado Enivaldo. 
 
 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - A 
colocação do deputado Majeski é de se 
observar, mas ela não impede o andamento. O 
deputado presidente da Comissão de Justiça 
pode assumir a matéria, passar para o relator, e 
o relator, se quiser, pede o prazo até amanhã 
para poder fazer a juntada. 
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 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Pode pedir até amanhã, então, né?  
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Porque aí ele pode pedir para fazer a juntada. 
Não precisa interromper e tramitação. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Deputado Gandini.  
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Então, vou passar a 
relatoria ao deputado Vandinho, em conjunto, e 
ele toma as providências necessárias para suprir 
aí a falta da justificativa. 
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - Se 
ele entender necessário.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Eu só gostaria de avisar que são trinta 
deputados que nós temos na Casa, e, 
dependendo do que vocês aceitarem, em maior 
número, nós aprovaremos aqui. 
 
 O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Senhor 
presidente, eu, diante do questionamento do 
deputado Sergio Majeski, eu me comprometo a 
discutir ainda hoje com a Procuradoria da Casa e 
já trazer para relatar na sessão amanhã pela 
manhã. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Ok.  
 

 O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - 
Acredito que de hoje para amanhã a gente 
resolvendo esse detalhe técnico não teremos 
perda nenhuma nesse sentido. Então, vou 
acolher a justificativa do deputado Majeski. 
Amanhã cedo eu trago para votar e hoje ainda 
eu discuto com a Procuradoria da Casa para 
inclusão da justificativa. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Ok. É regimental.  
 
 O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - 
Gostaria de pedir prazo regimental. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Ok, perfeito. 

Três horas e vinte e quatro minutos. 
Passamos, então, para o item número quatro. 
 4. Discussão, se houver recurso, na 
forma do art. 277, §§ 2.º a 5.º, do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei n.º 456/2019, do 
deputado Marcelo Santos, que acrescenta item 
ao Anexo I da Lei n.º 10.975, de 14 de janeiro de 
2019, denominando Ponte Governador Gerson 
Camata o Viaduto do Príncipe, sob jurisdição da 
Superintendência de Empreendimentos 
Urbanos, SR-U, do DER/ES, que dá acesso à BR-
262 e liga Vitória a Vila Velha e a Cariacica. 
Publicado no DPL do dia 19/06/2019. Parecer 
n.º 123/2019, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 
aprovação. Lido no Expediente da sessão 
ordinária do dia 02/09/2019. 

Não havendo recurso, à Secretaria para 
extração dos autógrafos. 

 

5. Discussão especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 97/2019, do deputado Freitas, 
que dispõe sobre o Programa Estadual de 
Energia Renovável, Energias Capixabas, e de 
medidas para incentivo à produção e uso de 
energia renovável. Publicado no DPL do dia 
14/03/2019. 

Não havendo deputado inscrito, a 
matéria vai para a 3.ª sessão. 

 

6. Discussão especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 134/2019, do deputado 
Alexandre Xambinho, que dispõe sobre medidas 
de assistência e proteção às mulheres em 
situação de violência doméstica e familiar, Lei 
Milena Gottardi. Publicado no DPL do dia 
19/03/2019. 

Não havendo deputado inscrito, a 
matéria vai, também, para a 3.ª sessão. 

 

(Registram presença os senhores 
deputados Erick Musso, Janete 
de Sá e Theodorico Ferraço) 

 

Passamos, agora, para a fase das 
Comunicações. 

Nós vamos começar agora, às três horas 
e vinte e seis minutos, e vamos até às quatro e 
vinte e seis. Uma hora da fase das 
Comunicações. (Pausa) Meia hora apenas? 
(Pausa) Daremos meia hora para a fase das 
Comunicações, começando com Danilo 
Bahiense! (Pausa) 
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É só para contrariar V. Ex.ª neste 
momento! Começando com Doutor Hércules, 
Hércules Silveira! 

São três horas e vinte e sete minutos 
aqui na Assembleia Legislativa. Estamos na 
terça-feira. Uma terça-feira ensolarada no 
estado do Espírito Santo. Muito obrigado pela 
audiência, você que está em casa, nos assistindo 
neste exato momento.  

Hoje dia 03 de setembro. Estamos na 
semana da Independência. É o mês da 
Independência. Dia 07 de setembro está 
chegando, o que é muito bom! A temperatura, 
neste exato momento - vou dizer para as 
pessoas que nos assistem - vinte e nove graus 

na capital do Espírito Santo. 
Três e vinte e sete. Boa tarde! 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES − (MDB) - 
Senhor presidente, prezados colegas 
deputados e deputadas, mais uma vez ali o 
primeiro, o mais rápido no computador, e isso 
não é novidade, tem sido uma rotina.  

Mas eu quero, hoje, falar um pouco, já 
falei sobre o Setembro Dourado, que é a 
campanha de combate ao câncer infanto-
juvenil da Acacci, mas quero falar, também, 
que hoje, pela manhã, nós tivemos, na 
Comissão de Saúde a visita do procurador, 
que falou muito bem, o doutor Valério, sobre 
o Reconecta.  

 

(São exibidas as imagens 
simultaneamente ao 
pronunciamento) 

 

Quero mostrar essa camisa, que foi um 
momento muito interessante. Reconecta é um 
trabalho muito interessante de inclusão do 
Ministério Público do Trabalho, capitaneado 
pelo doutor Valério, que esteve hoje, de manhã, 
na Comissão de Saúde. 

Aproveitar, também, que esteve na 
Comissão de Saúde, hoje, Ricardo Ewald, com a 
campanha, também, de doação de órgão. No dia 
28, terá uma caminhada, na Praia da Costa, 
promovida pela Aebes, em parceria, 
naturalmente, com o Hospital Evangélico de Vila 
Velha, Hospital Doutor Jayme Santos Neves, da 
Serra, e também a Maternidade Municipal de 
Cariacica, que é administrada pela Aebes. 

Eu vou voltar agora, por favor, Fabiana, 
no início ali da apresentação, e falar um pouco 
sobre suicídio, também. 
 No mês de setembro nós temos três 
ações: o Setembro Amarelo, que é suicídio; o 
Setembro Dourado, que é câncer infanto-
juvenil; e o Setembro Verde, que é doação de 
órgãos. Dia 27 de setembro é Dia do Doador de 
Órgãos e o Hospital Evangélico vai fazer, no dia 
28, uma caminhada lá na Praia da Costa. 

Pode passar. 
 Ali tem uma frase de Millôr Fernandes 
que fala o seguinte: “Morrer é uma coisa que se 
deve deixar sempre para depois.”  

Está ali a frase do Millôr Fernandes. 
Pode ir passando. 
O tempo vai ser muito pequeno, mas 

pode passar. Vamos falar o outro assunto agora. 
Ontem estivemos aqui com o meu colega 

Adão Célia que veio falar sobre o festival e ali, 
mais uma vez, o doutor Valério, na Comissão de 
Saúde, hoje pela manhã. E ali já é a OAB que 
esteve presente. Os integrantes da OAB que 
vieram falar sobre a questão da judicialização da 
saúde. 

Então foi um momento importante em 
que nós tivemos, também, essas explicações 
com relação à questão da saúde. O cidadão tem 
que recorrer, um direito que ele tem, que a 
Constituinte de 88 escreveu, que saúde é um 
direito de todos e um dever do Estado. É 
verdade. A Constituinte deu o direito, que é o 
cidadão ter o direito. Deu o dever para o Estado, 
que não é o estado federado, é o estado 
federado, o município e a nação, também, o 
Governo Federal.  

Só que o Governo Federal não tem 
colocado o dinheiro que precisa para tocar a 
saúde pública do nosso estado e dos nossos 
municípios. Então o que acontece? Vamos ficar 
sempre nesses programas de saúde de remendo 
e passando, conforme temos passado, vergonha 
no mundo inteiro. Um jogador da seleção 
brasileira, o Richarlison, não pôde jogar na 
seleção porque estava com caxumba! Ora, 
caxumba é uma doença medieval! Nós não 
podemos ficar reféns de uma doença! 

Agora nós estamos às voltas com o 
sarampo. Às voltas com o sarampo! E por que, 
deputados Ferraço e José Esmeraldo? Porque o 
país não tem uma cultura preventiva! Nós só 
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colocamos a tranca depois que o ladrão entra! 
Nós temos que evitar o ladrão, isso sim! 

Infelizmente, esse é o nosso país e nós 
temos que mudar a nossa cultura.  

Mais uma vez, dizer da importância da 
inclusão. Dá um take aqui, por gentileza. Mais 
uma vez a inclusão. Doutor Valério esteve na 
Comissão de Saúde falando sobre isso, sobre o 
Reconecta, que vai acontecer em Vila Velha, no 
shopping Boulevard.  

Muito obrigado. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Próximo orador inscrito na Fase das 
Comunicações, deputado Vandinho Leite.  

Deputado Vandinho Leite, às 3h33min.  
Muito, mas muito obrigado pela sua 

audiência aqui na TV Assembleia.  
 

O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Senhor 
presidente, senhores deputados, subo mais uma 
vez à tribuna desta Casa hoje para falar sobre 
algo que aconteceu, ou que deixou de acontecer 
pela manhã, na reunião da Comissão de Defesa 
do Consumidor. 

Para minha estranheza, o presidente da 
EDP, por onde passa, procura empresários, 
procura diversos agentes públicos e privados 
para dizer que, na verdade, a empresa não 
comete irregularidades e fraudes. Ele está 
falando isso por todo canto, mas foge do debate 
e da fiscalização. 

Ele foi convidado para estar hoje pela 
manhã e debater temas que são fraudes, que eu 
gostaria de questionar cada uma delas hoje, 
para ele: as normas que a EDP não cumpre, as 
fraudes que tem cometido, para entender qual 
seria a justificativa. Mas, infelizmente, deputado 
Theodorico Ferraço, ele se furtou a vir. E mais: 
com duas desculpas totalmente esfarrapadas. 
Primeiro ele citou que uma empresa privada 
não poderia estar presente numa convocação 
como 
essa, através de nota oficial da EDP, que eu vou 
publicar nas minhas redes sociais, falando sobre 
o art. 34 do Regimento Interno desta Casa. Mas 
ele colocou ali somente o que interessa, porque 
no art. 34, inciso VIII, deixa claro que é 
necessária, sim, a prestação de esclarecimentos 
para esta Casa. Para a EDP, quando ela tem 
interesse, ela fala que é uma empresa privada; 

dependendo de como ela é arguida, ela fala que 
ela é uma concessão pública; dependendo do 
formato da abordagem, ela fala sobre Defesa do 
Consumidor ou não. Em minha opinião, ela tem 
que responder tudo porque em uma Comissão 
de Defesa do Consumidor, nós estamos ali para 
fiscalizar e monitorar pontos para que possamos 
defender o cidadão, ou seja, o consumidor. 
Como pode a empresa de distribuição de 
energia elétrica deste estado se furtar a debater 
direitos do consumidor? Onde está a 
transparência? E outra coisa, quem não deve 
não teme. 
 Vocês estão com uma narrativa para 
vários atores até pelo Brasil afora. Eu fico 
impressionado com a tentativa que vocês fazem 
para tentar fazer com que esta Casa não fiscalize 
a EDP. Hoje eu tenho convicção que não 
somente o que nós já descobrimos, tem muito 
mais coisa errada. Não é possível, senão vocês 
viriam aqui, senão vocês viriam aqui se explicar. 
Por que correu? Por que correu?  
  E outro ponto importante deste debate 
que eu gostaria de deixar claro aqui é que todo 
meu empenho nesta Casa, enfrentando dia após 
dia os desmandos da EDP é para priorizar as 
pessoas mais pobres deste estado. Sabe por 
que, presidente da EDP? Porque infelizmente 
vocês são covardes e aí quando eu falo aqui, eu 
falo da diretoria, eu estou falando dos 
empresários. Eu não estou falando dos 
trabalhadores como um todo não, muito pelo 
contrário. Muito trabalhador gente boa, gente 
de bem da EDP. Inclusive, muitos desses 
trabalhadores até me encontram nas ruas e 
falam que realmente tem muita coisa errada, 
presidente. Dizer que não vou me calar, muito 
pelo contrário.  
 Vocês estão dizendo que cabo de 
alumínio não tem irregularidade. Por que não 
vêm debater aqui comigo? Iria mostrar por que 
vocês estão fraudando as redes e por que estão 
aumentando as contas de energia. Nós estamos 
embasados em cima de dados técnicos. E não 
adianta... E outra coisa, todas as denúncias que 
fiz aqui, nas esferas em nível estadual, Polícia 
Civil, Ministério Público Estadual, nós vamos 
também levar para outras esferas.  

Na semana que vem, estarei 
denunciando na Polícia Federal essas 
irregularidades. Até porque a concessão que a 
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EDP tem no Espírito Santo tem também em 
outros estados e, em minha opinião, é, sim, 
passível de investigação da Polícia Federal. E o 
terceiro passo vai ser Aneel - Agência Nacional 
de Energia Elétrica - que, diante de tantas 
irregularidades que foram comprovadas, eu 
quero ver qual vai ser o posicionamento da 
Aneel. Se vai ser um jogo de compadre ou se vai 
realmente tomar as posições necessárias, dignas 
de uma empresa que regulamenta esse setor de 
energia no Brasil.  
 Eu já disse aqui, eu não tenho nada 
contra o setor de energia elétrica no Brasil. 
Muito pelo contrário. Se eu fosse contra o setor 
de energia, eu seria contra o avanço da nação. 
Eu sou a favor, sim, de investimentos em 
energia eólica, energia solar no Brasil como um 
todo. Precisamos avançar. Estamos atrasados na 
nossa nação, principalmente, na nossa geração 
de energia que ainda é muito cara. O que eu sou 
contra são os desmandos, as irregularidades, e 
as covardias que a EDP faz, principalmente com 
a população mais carente deste estado, senhor 
presidente.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Próximo, deputado Euclério Sampaio. 
(Pausa) 
 Não respondendo, delegado Lorenzo 
Pazolini.  
 Acaba de declinar, né? Deputado Sergio 
Majeski.  

Com a palavra o deputado Sergio 
Majeski. São três e trinta e nove. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Meus 

cumprimentos ao deputado Torino que dirige a 
sessão neste momento, aos colegas que estão 
presentes no plenário neste momento, aos 
funcionários da Casa, àqueles que nos assistem 
pela TV Assembleia. 

Quando a gente estuda um pouquinho 
sobre democracia, a democracia não prescinde 
de uma infinidade de coisas, como por exemplo, 
o fortalecimento das instituições que garantem 
o seu funcionamento, como o Poder Legislativo, 
 o Poder Executivo, o Poder Judiciário e 
tantas outras instituições.  

Os partidos políticos são fundamentais 
ao funcionamento de uma democracia 
representativa. E os partidos políticos deveriam, 

o tempo inteiro, estar preocupados com o 
fortalecimento e a credibilidade dos mesmos. 
Isso é fundamental.  

Mas eu tenho dito muitas vezes que 
tanto as instituições como os Poderes e os 
partidos, muitas vezes não perdem uma única 
oportunidade de causar mais descrença na 
população. Olha o que está ocorrendo no Brasil! 
E imagino que todos têm acompanhado esta 
polêmica. Cortaram uma infinidade de verbas 
do CNPq e uma infinidade de verbas do Capes. 
Órgãos importantíssimos, fundamentais para a 
pesquisa no país. Não existe evolução de uma 
Nação sem pesquisa. Não existe 
desenvolvimento, não existe melhora da 
economia. A pesquisa é fundamental, eu já 
repeti isso várias vezes.  

O que o Japão e a Coreia têm de riqueza, 
de fato? O conhecimento. E o conhecimento só 
vem a partir da valorização da educação e da 
pesquisa. E quando se corta o pouco que se 
investe em pesquisa no Brasil, nós 
comprometemos radicalmente o futuro da 
Nação.  

Agora vejam só. Enquanto o Governo 
Federal corta profundamente investimentos em 
pesquisa está a proposta no Congresso Nacional 
para praticamente dobrar o Fundo Eleitoral. Isso 
é de um absurdo sem tamanho! Eu espero que 
esta situação seja revista. Como assim? Dobrar 
ou aumentar consideravelmente o Fundo 
Eleitoral enquanto vemos cortes profundos na 
educação e, sobretudo, na pesquisa, mais 
recentemente. 

Essas coisas têm que ser repensadas. 
Cadê a seriedade da Nação em relação a isso? 
Cadê o compromisso com as futuras gerações? 
O compromisso com o futuro desta Nação?  

Pois não, deputada Iriny. 
 

A Sr.ª Iriny Lopes - (PT) - Deputado 
Sergio Majeski, é só para concordar cem por 
cento com as afirmativas da sua fala, e fazer 
uma observação: das mais de oitocentas mil 
vagas cortadas, perto de setenta vagas eram do 
Estado do Espírito Santo. Seria alunos capixabas, 
uma parte deles, da periferia. Portanto, pessoas 
pobres que não poderão fazer nenhum tipo de 
curso se não forem sustentados pelo Estado. E 
perde com isso essas pessoas, mas perde mais o 
País, ao deixar de ganhar a sua soberania no 
conhecimento e na ciência. 
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O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Muito 
obrigado, deputada Iriny. Concordo 
plenamente. 

Então assim, para finalizar a minha 
análise sobre isso, essa breve ponderação, na 
verdade, não é uma análise. Assim, que país 
pretendemos? E ao mesmo tempo, que 
democracia é esta que nós estamos vivendo? 
Ela representa o quê? A democracia está 
representando quem? Ela está funcionando em 
nome e interesse de quem, efetivamente, 
quando nós vemos coisas desse tipo?  

Isso para não falar de uma infinidade de 
outras questões tão graves quanto, que estão 
ocorrendo nos últimos tempos. 

Então, fica aqui esta observação, e sem 
pesquisa e sem educação o futuro desta Nação 
está condenado. 

Muito obrigado, presidente. 
 
 (Registram presença os senhores 

deputados Freitas e Raquel Lessa) 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Próximo orador inscrito, faltando quinze 
para as quatro da tarde, deputado Enivaldo dos 
Anjos. (Pausa) 

Deputado Enivaldo dos Anjos não 
respondendo... O senhor já está aqui? O senhor 
vai declinar, deputado Enivaldo dos Anjos? 

Posso passar, então, a palavra para o 
Capitão Assumção? (Pausa) 

Enivaldo dos Anjos disse que o senhor 
pode falar agora, ele vai passar a palavra para V. 
Ex.ª. Hoje ele falou que vai conceder um aparte 
para o senhor, deputado Enivaldo dos Anjos. 
Terás um aparte hoje na fala do Capitão 
Assumção. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 

Senhor presidente, senhoras e senhores 
parlamentares, nobre deputado Torino 
Marques, acompanhado pelo deputado Luciano 
Machado. Daqui a pouco estaremos em Guaçuí, 
na Comissão de Segurança, deputado, 
prestigiando a sua terra.  

Estamos hoje aqui, senhor presidente, 
para fazer uma lembrança do que aconteceu 
semana passada, na sexta-feira: os funcionários 
públicos - todos eles - se uniram numa frente 
única, numa manifestação pacífica, ordeira, para 

reivindicar a reposição salarial - todas as 
categorias. 

De um lado, saíram as categorias da 
Segurança Pública, fizeram uma marcha 
iniciando na Delegacia de Roubo e Furtos de 
Veículos e foram em direção à Seger. E lá se 
encontraram com as demais categorias que 
compõem os servidores públicos. E unificaram a 
marcha, sem prejuízo para os cidadãos que 
circulavam com seus veículos, uma marcha 
pacífica, ordeira, disciplinada, mas que estavam 
fazendo uma reivindicação justa. Dali foram, 
também de forma ordeira, até o Palácio da 
Fonte Grande, finalizando no Palácio da Fonte 
Grande, onde todas as categorias fizeram as 
suas pautas conjuntas. 

Primeira delas: para que o Governo entre 
com um estudo para fazer a recomposição 
salarial; mostrou-se a condição ótima do 
Governo do Estado - a condição financeira do 
Governo do Estado; e marcou-se uma nova 
agenda, a nova marcha pela reposição salarial 
acontecerá dia 11. 

Isso é importante a gente estar frisando 
aqui, senhores deputados, porque... Eu também 
tive participação lá, mas acredito que outros 
parlamentares, a participação dos demais 
parlamentares vai ser muito importante, porque 
o que os servidores públicos estão querendo é 
algo totalmente plausível.  

Outra pauta também aprovada foi a 
questão da data base. Mas aqui, conclamo aos 
senhores e às senhoras parlamentares para que 
também venham participar! Tenho certeza que 
essa participação vai ser legal, vai ser 
importante, porque o Governo hoje oferece 
todas as condições possíveis para que haja essa 
recomposição salarial. 

A gente vê que, ao cidadão é imposto 
muita coisa para que ele ande corretamente, 
para que ele ande - como a gente fala, a gente 
ouve falar no linguajar comum - para que o 
cidadão ande de maneira certa, na linha, ali. 
Mas a gente não vê isso por parte do Governo 
do Estado, que descumpre  a Constituição 
Federal, que reza essa recomposição de perdas 
salariais. 

Senhor presidente, eu estou falando de 
um estado que é nota A, de um estado que está 
com um bilhão, seiscentos e cinquenta milhões 
de reais em caixa, que teve o patrocínio do 
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Governo Bolsonaro recentemente no acordo da 
ANP com a Petrobras. Então, está, literalmente, 
esborrando dinheiro nesse cofre do Estado, mas 
repor as perdas salariais das categorias que 
fazem o Estado andar, isso a gente não está 
vendo.  

Então, faço essa lembrança da marcha 
que aconteceu conosco, com todos os 
servidores públicos na última sexta-feira e já 
faço a lembrança também do novo movimento, 
um movimento justo, ordeiro, disciplinado, uma 
marcha que os servidores públicos estarão 
fazendo nesta nova data, dia 11, e também 
estaremos finalizando essa marcha em frente ao 
Palácio.  

As categorias ainda estarão por definir se 
é no Palácio da Fonte Grande, onde uma parte 
do secretariado se encontra, ou se é no Palácio 
Anchieta, onde está administrando o Estado o 
senhor governador Renato Casagrande.  

Nesse ponto final, com certa, haverá 
manifestações das categorias em cima de coisas 
justas, coisa que o Estado do Espírito Santo, na 
administração do governador Renato 
Casagrande, pode atender, que é única e 
somente a recomposição das perdas salariais. 

Muito obrigado, senhor presidente.  
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Três hora, cinquenta e dois minutos. 

Vamos passar para o Grande Expediente. 
Doutor Hércules. 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Presidente, pela ordem! Faleceu um amigo: 
João do Carmo.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Como é o nome dele? 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - João 

do Carmo. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - João do Carmo. 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - E o 

velório será a partir das 18h no Grão-Mestrado, 
de Vitória, na rua da Prefeitura de Vitória. Eu 
quero convidar todos e pedir a V. Ex.ª um 
minuto de silêncio pelo falecimento de João do 
Carmo. 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - João do Carmo, a pedido do Doutor 
Hércules Silveira, eu pediria um minuto de 
silêncio e também pediria às pessoas que se 
encontram na Casa de Leis que ficassem em 
posição de respeito para esse momento da 
passagem de João do Carmo. (Pausa) 

 
(A Casa presta a homenagem) 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Muito obrigado. 

Bom, iria até às três horas e cinquenta e 
seis minutos.  

Dá tempo de chamar mais uma pessoa? 
(Pausa) 

Então, tá! 
 
O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - 

Presidente, pela ordem!  
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Pode falar, doutor Marcelo Santos. 
 
O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - Eu 

conversava agora com o presidente Erick, 
falando sobre o falecimento de uma figura 
importante no município de Cariacica, um 
pastor, com uma história enorme, na região da 
Grande Itacibá, pastor membro da Igreja 
Presbiteriana, o pastor Coutinho, que faleceu na 
última sexta-feira. Inclusive, eu não fiquei 
sabendo. No momento do seu falecimento, eu 
estava fora, viajando para o interior e, ontem, 
ao encontrar com o filho dele, o pastor Wesley 
Coutinho, ele me comunicou esse triste fato. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Sabe qual foi o motivo da passagem 
dele? 

 
O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - Ele já 

vinha enfrentando... 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Alguns problemas. 
 
O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - Uma 

doença, fruto, inclusive, da idade, mas ele 
ajudou muito no desenvolvimento social da 
nossa cidade, porque eu entendo que a igreja 
tem um papel social que ultrapassa as paredes e 
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seu templo. A igreja está onde o braço do 
Estado ainda não chegou, e não apenas 
exercendo um papel evangelizador, mas 
também social. 

Então, pelo papel evangelizador que o 
pastor Coutinho exerceu e também pelo papel 
social que ele, à frente da sua igreja, 
desenvolveu em toda Cariacica, na hora 
oportuna, eu pediria a V. Ex.ª também, com o 
apoio dos colegas, que nós fizéssemos um 
minuto de silêncio. 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Façamos agora mais um minuto de 
silêncio pela passagem do pastor Coutinho, que 
veio a falecer na última sexta-feira. 

Cinco para as quatro.  
Um minuto de silêncio, por favor! 
 
O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - A 

igreja é a Quadrangular, senhor presidente, 
apenas corrigindo. (Pausa) 

 
  (A Casa presta a homenagem) 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Muito obrigado! 
Faltam quatro para as quatro da tarde.  
Vou chamar mais uma pessoa, então, na 

fase das Comunicações, que é o Delegado 
Danilo Bahiense. (Pausa)  

Declinou.  
Pr. Mansur. (Pausa) 
Dr. Emílio Mameri. 
Daqui a pouco vamos passar para o 

Grande Expediente. 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 

Boa tarde a todos! Queria saudar a Mesa na 
figura do deputado Torino, que está no 
momento presidindo a Mesa; o secretário-geral, 
Luciano Machado; senhores deputados e 
deputadas. 

Estou vindo à tribuna hoje para falar 
sobre um tema muito importante da política 
nacional e para demonstrar a minha indignação, 
que acredito também seja de todo povo 
brasileiro, com a união de políticos oportunistas 
com alguns empresários que visam ao lucro a 
qualquer preço, na tentativa de acabar com a 
operação Lava-Jato.  

No meu entendimento, essa operação, 
que foi capitaneada pelo juiz, hoje ministro da 
Justiça, Sérgio Moro, foi o que de melhor 
aconteceu na política nos últimos anos.  

Posso dizer com muita tranquilidade que 
eu, nos meus sessenta e cinco anos de idade, 
nunca imaginei que pudéssemos, em um 
determinado momento, termos uma operação 
como essa, que conseguisse colocar pessoas 
poderosas na cadeia. Olha que eu acompanho a 
política há muito tempo! Nunca tive a 
oportunidade de ver isso como uma realidade.  

Neste momento nós percebemos que 
existe uma série de pessoas condenadas 
cumprindo penas em função dessa operação 
que está tornando uma realidade aquilo que nós 
sabemos: que a lei é para todos e não só para as 
pessoas que não têm poder.  

Fico mais preocupado ainda que essa 
sensação de que a Lava-Jato está perdendo 
força vem em um momento em que elementos 
da extrema-esquerda, da extrema-direita e 
pessoas também que compõem o Centrão estão 
se unindo em torno de uma causa comum: 
Vamos acabar com a Lava- Jato! E, com isso, o 
benefício será geral para essas pessoas que têm 
conta a pagar, que deveriam dar o exemplo e 
que, infelizmente, são verdadeiras lesas-pátrias. 
No momento em que roubam o dinheiro da 
nação, dinheiro esse que poderia estar sendo 
empregado na saúde, na educação. Quantas 
pessoas morreram em função dessas pessoas 
que roubaram a pátria? Quantas crianças 
deixaram de ir para a escola em função dos 
roubos, e dos roubos que todos nós estamos 
presenciando?  

Então, isso me preocupa muito e 
preocupa toda a população do Brasil, porque 
existiu e existe ainda a esperança de que 
possamos progredir na justiça para todos. 
Infelizmente, grupos se associam no intuito de 
desclassificar, o que eu repito: foi o que de 
melhor que aconteceu na política brasileira nos 
últimos anos.  

Sabemos, como já falei, que a lei tem 
que ser para todos. E a Operação Lava Jato se 
mostrava como um sopro de esperança, 
colocando atrás das grades pessoas que sempre 
se julgaram acima da lei.  

Já percebemos, claramente, a tentativa 
do Governo atual de “fritar” o nosso ministro 
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Sérgio Moro por conta de interesses escusos. 
Isso deve nos levar a uma reflexão. A quem 
interessa frear as ações da Lava Jato? E aí deixo 
com vocês, que estão nos assistindo, essa 
reflexão. Colocar na cabeça e pensar, de 
maneira profunda, a quem interessa acabar com 
a Operação Lava Jato.  

É o momento de o eleitor brasileiro, mais 
do que nunca, abrir os olhos e entender o poder 
do seu voto, e assim transformando esse poder 
do seu voto em políticos sérios, que 
representam com dignidade nossa pátria e 
possam iniciar uma reforma que toda a 
população brasileira espera.  

Muito obrigado e uma boa tarde a todos 
vocês. 
  

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) -  A pedidos de todos os deputados desta 
Casa de Leis, o próximo orador será José 
Esmeraldo, engenheiro.  

Eu gostaria que o deputado José 
Esmeraldo fizesse um agradecimento aos 
deputados que abriram um espaço. 
 
 O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 
(MDB) -  Com certeza, deputado Torino. 

Agradeço a todos os amigos e amigas 
deputados, brilhantes deputados desta Casa de 
Leis, que fazem um trabalho em prol da 
sociedade.  

Senhor presidente, é muito bom a gente 
vir à tribuna para fazer, também, 
agradecimentos.  

Fui solicitado por um morador da região 
de Barra de São Francisco, e aquele morador me 
solicitou que fosse feita, em Três Corações, que 
é um assentamento - nosso amigo Tião, 
Sebastião -, uma terraplanagem de um campo 
de futebol, que era impraticável, que estava 
impraticável. E tomei a liberdade de pedir ao 
meu amigo Borrinha, que foi ao prefeito de 
Barra de São Francisco, uma pessoa que merece 
deste deputado todo o respeito, e o prefeito de 
Barra de São Francisco autorizou que a Patrol 
fosse até Três Corações e executasse o serviço 
para que todos os moradores, todos aqueles 
assentados, pudessem praticar o seu esporte de 
forma digna, de forma razoável.  

E hoje estamos aqui apresentando, 
através do vídeo, o trabalho realizado. E eu 
gostaria eu fosse feita a mudança. Nós estamos 

vendo a patrol, estamos vendo o serviço que foi 
concluído. Excelente o serviço. Pode jogar para 
frente um pouco. 

 

 (São exibidas imagens 
simultaneamente ao pronunciamento) 

 

 O campo que era horrível, o campo que 
era impraticável, foi totalmente regularizado.  O 
serviço de terraplanagem foi feito muito bem, 
tecnicamente. 
 E quero, daqui da tribuna, agradecer ao 
prefeito, amigo, de Barra de São Francisco, por 
ter atendido o nosso pedido. Nós fizemos esse 
pedido a pedido do líder do assentamento, a 
pedido do Tião, que é o líder do assentamento. 
E em função disso, tomei a liberdade de 
encaminhar o Borrinha lá no assentamento Três 
Corações, em Barra de São Francisco, que divide 
Barra de São Francisco com outro município. 
Nós conseguimos trazer de volta, dentro do 
trabalho feito, essa maravilha de campo, que foi 
executada pela Prefeitura da região de Barra de 
São Francisco.  
 Nós não poderíamos deixar de vir à 
tribuna para agradecer. Falamos que íamos 
fazer o serviço; conversamos com o prefeito e 
trouxemos agora o resultado. O que o povo 
quer é resultado. O que o povo quer é solução. 
O que o povo quer é realização. E o que o 
político tem que ter é falar e cumprir. 
 Está ali o que foi prometido ao 
assentamento, aos assentados de uma região 
tão importante, como Barra de São Francisco, 
Três Corações. 
 Agradeço ao prefeito por ter atendido o 
nosso pedido. Com certeza, esse prefeito tem 
feito um bom trabalho na região de Barra de 
São Francisco. Por isso, terá sempre o nosso 
respeito e a nossa consideração da tribuna da 
Assembleia. Nem todos terão, mas posso falar 
que a sua maioria terá. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Quatro e sete. Antes de passarmos para 
a fase do Grande Expediente, eu gostaria de 
avisar, mais uma vez, que hoje teremos uma 
audiência pública para tornarmos o forró 
patrimônio imaterial do estado do Espírito 
Santo. Vai ser aqui no plenário da Assembleia. 
Vai ter salgadinhos, refrigerantes. Começa às 
19h, aqui no plenário, a audiência pública. 
Vamos ter também uma banda de forró. 
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 Hoje nós temos o Congo como 
patrimônio imaterial. Nós vamos tentar fazer 
com que o forró também se torne patrimônio 
imaterial do estado do Espírito Santo. 
 Então, convido as pessoas que estão em 
casa, os colegas deputados que se encontram na 
Casa. Daqui a pouco, o meu cartaz vai chegar e 
nós vamos mostrar esse cartaz. 
 Audiência pública hoje, às 19h, até 21h. 
 Grande Expediente, Lideranças 
Partidárias. 
 PMN, Deputada Janete de Sá. 
 São 16h09min. 
 Muito obrigado por você estar assistindo 
a Assembleia Legislativa com o seu olhar para 
nós, aqui, passando muito energia boa para os 
deputados que aqui se encontram. É um prazer 
tê-los na audiência. 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Boa 
tarde, senhor presidente, nobres deputadas e 
deputados que se encontram no plenário. 
Inicialmente, eu quero convidar todos vocês 
para uma sessão solene que acontece amanhã, 
às 19h, em homenagem à Enfermagem. Quero, 
especialmente, convidar os meus colegas 
médicos, que junto com a enfermagem, levam 
qualidade de vida para as pessoas, para os 
pacientes, recuperando vidas, levando saúde e 
qualidade na vida humana. Quero convidar os 
médicos que estão aqui - doutor Hudson, doutor 
Hércules e, também, o deputado Rafael -, para 
que possamos estar homenageando uma 
categoria importante, a enfermagem, que me 
orgulho de fazer parte.  

Mas, também, nessa fase dedicada aos 
partidos, quero falar de uma trajetória que 
culminou na apresentação, no PPA, de uma 
matéria nossa: o estabelecimento da 
Universidade Estadual do Espírito Santo. 

Fomos agraciados, na tarde de ontem, 
quando mais detidamente lemos o PPA, com a 
implantação da Universidade Estadual do 
Espírito Santo, uma demanda que vem por parte 
do Governo, mas é um pedido nosso e preciso 
contar essa história, deputado Torino.  

Apresentamos, no início do ano, mais 
precisamente no dia 25 de março, uma proposta 
de emenda constitucional dizendo que fica 
estabelecido o prazo de 30 de dezembro de 
2022 para a implantação da Universidade 

Estadual do Espírito Santo, a Unives, em 
conformidade como disposto no art. 176, § 
único, da Constituição Estadual. 

Entramos com essa emenda e levamos 
essa matéria para a análise do Governo, porque 
essa implantação demanda recursos e sabemos 
que colocar por si só uma emenda dessas na 
Constituição não faria com que essa 
implantação ocorresse, porque, certamente, 
poderia ter uma resistência de Governo por 
conta dos recursos que são necessários para 
uma implantação desta.  

Tivemos essa conversa com o 
governador e foi aí que surgiu a ideia. Ele disse, 
até então, das dificuldades daquele momento, 
mas que ia estudar a matéria. E, aí, surgiu o 
nosso interesse em fazer uma indicação dando 
outro corpo à Universidade Estadual, tendo em 
vista que naquele momento o governador não 
tinha estudos ainda para poder abrigar uma 
emenda dessa envergadura. E foi aí que, em 
conversa com o Governo, pedimos a instalação 
de uma instituição estadual de ensino superior 
na modalidade de graduação à distância, que é 
o EAD. E também tivemos do governador, que 
mandou, na época, para a Secretaria de 
Educação a resposta de que essa instalação 
estaria sendo estudada para apresentação da 
mesma no PPA, quando este programa poderia 
se tornar uma realidade. 

O secretário Vitor, secretário de 
Educação no estado, responde o seguinte: Por 
tudo isso, há necessidade de se aprofundar em 
estudos que examinam os diversos fatores a 
serem considerados com vistas a subsidiar o 
Governo na tomada dessa decisão quanto à 
criação do ensino estadual à distância e com 
oferta da educação à distância. 

Bom, diante disso, tivemos a grata 
satisfação de sermos procurados pelo 
governador, porque entendemos que existe o 
sonho de milhares de jovens capixabas, 
cidadãos e cidadãs espiritossantenses quanto à 
instalação dessa universidade estadual no 
Espírito Santo para ampliar as ofertas para a 
camada que mais precisa desse espaço público 
para ter uma educação de nível superior. Essa 
reinvindicação, no nosso entendimento, e 
fizemos o governador compreender, é uma 
reinvindicação legítima, necessária e justa em 
sua essência, tendo sido indicada e manifestada 
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há décadas pelo povo do Espírito Santo. E, mais 
recentemente, surgiu a esperança da 
construção dessa universidade, devido a 
capacidade de investimento que o nosso estado 
possui, especialmente com a arrecadação dos 
royalties. Isso que nos levou a estar 
argumentando neste sentido, neste caminho 
com o governador.  

De posse da emenda, da indicação e do 

estudo que veio da Secretaria de Educação, 
tivemos a grata satisfação de ver publicado, 
de ver no escopo de nosso PPA, nas ações 
1.113, a implantação da Universidade Estadual 
do Espírito Santo. Foram destinados dezessete 
milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil e 
seiscentos reais para essa atitude de Governo, 
visando ofertar mais vagas na terceira etapa 
da educação, o ensino superior, 
especialmente para as pessoas que não 
podem pagar por esse ensino. 

Quero agradecer a toda nossa equipe, 
que se empenhou nesse trabalho. Quero fazer 
uma deferência especial à nossa assessoria, na 
pessoa do ex-deputado e que hoje trabalha 
conosco, João Martins, que também nos 
ajudou a construir essa proposta e a debater 
com as esferas do Governo para que a gente 
pudesse chegar, hoje, a essa realidade no PPA. 
E com recursos para essa instalação, para 
implantação da universidade estadual, essa 
possibilidade se agiganta e saímos 
vencedores, a população mais pobre sai 
vencedora com uma proposta dessa. 

Quero agradecer ao governador a 
sensibilidade. Ele, um homem que veio da 

classe mais pobre de nossa sociedade, de um 
município do interior, o município de Castelo, 
e que teve a sensibilidade para essa questão 
porque é uma pessoa que milita na política de 
nosso estado há muitos anos e conhece essa 
antiga reivindicação que vem de nossa 
juventude, que vem da população capixaba, no 
sentido de ampliar as ofertas públicas para as 
pessoas de nosso estado, especialmente a nossa 
juventude, se qualificarem. 

O próximo passo que queremos dar, 
deputados e deputadas, é no sentido da nossa 
Escola Viva.  Hoje ainda temos vários espaços 
dela em nosso estado e conto com esse 
Governo para ampliar esses espaços, porque a 

gente que vem da classe mais pobre da 

sociedade - e é o meu caso - sabe o quanto é 
importante uma escola qualificada. 

Claro que tem que ter melhoria na escola 
tradicional, na escola existente; tem que ter 
modernização. Mas, defendo a Escola Viva por 
conta de ser uma escola de turno integral. E, 
agora, a nossa investida junto ao governador é 
para que em um turno sejam oferecidas as 
matérias que são, em geral, do ensino médio; e, 
na outra parte do turno da integralidade, seja 
oferecida uma educação científica.  

Se não motivarmos a nossa juventude 
para uma educação científica, para elaboração 
de novas tecnologias, desenvolver novas 
tecnologias, teremos dificuldade de avançar 
nesse campo. Se essa educação vem desde o 
ensino médio, a nossa chance de crescer, do 
ponto de vista tecnológico, aumenta porque 
teremos mais pessoas motivadas nessa direção, 
porque tem um ensino nesse caminho. 

É também uma tentativa que fazemos no 

sentido de, nesse contraturno, trabalhar esses 
avanços, esse ensino de novas tecnologias, de 
avanço nas tecnologias, de buscar estudar 
novos procedimentos no sentido de criar uma 
nova mentalidade, uma nova concepção. 

No contraturno também é exatamente o 
momento, é exatamente o espaço que temos 
para levar outras matérias transversais, como a 
educação no trânsito, que sempre esbarra em: 
Ah, a grade curricular é coisa do Governo 
Federal, é lá do MEC. E, aí, tem essas 
dificuldades. Nos estados estão sendo 

implantadas algumas matérias importantes, 
neste momento de nossa atualidade. Está 
sendo discutida desde o ensino fundamental e 
médio, que é a educação no trânsito, que é a 
educação de novas concepções quanto aos 
direitos, quanto aos direitos da mulher, 
quanto a esse problema de violência, quanto a 
respeitar o próximo. Muitas vezes a gente vê 
que esse respeito está se perdendo e por isso 
se acirram as contradições e os preconceitos. 

Então, por isso, também entendemos 
que, como é uma escola de horário integral, 
tanto nela,  e ver espaço também na educação 
que ainda acontece nas demais escolas, da 
forma que acontece precisa ser melhorada, 
mas que se tenha esse espaço.  
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Que o Estado possa, e ele tem a 
prerrogativa, desde que ele oriente os nossos 
docentes no sentido de que possam estar 
também levando essas matérias transversais 
que são importantíssimas na atualidade. E aqui 
volto a ressaltar uma delas e principalmente 
essa, que é a questão da violência contra as 
mulheres. No meu entendimento, ela precisa 
ser versada nas escolas. Esse respeito à mulher, 
esse respeito à diversidade sexual tem que ser 
versado, tem que ser discutido nas escolas para 
que essa concepção, essa mudança de 
comportamento se dê.  

Eu acredito na educação como 
transformadora de uma sociedade e é nela, é 
nesse caminho que eu vejo que as coisas 
possam acontecer. Estou muito feliz, deputado 
Torino, que preside esta sessão, na tarde de 
hoje, com a aceitação, com o Governo ter 
entendido a necessidade da implantação da 
universidade estadual no Espírito Santo. Um 
pedido nosso, que veio de nossas mãos como 
representante do povo, mas uma necessidade, 
um pedido, uma luta antiga da sociedade 
capixaba, da juventude capixaba, Vandinho, 
você que é da Comissão de Educação. 

Uma reivindicação antiga e que hoje se 
vê real quando ela entra no PPA e inclusive com 
destinação de recursos. Então, a gente fica aqui 
dando novas contribuições nesse sentido, de 
mudanças na grade curricular, mas nas matérias 
transversais, porque na grade em geral isso é de 
autonomia, de incumbência do MEC, do 
Ministério da Educação, mas naquilo que for 
possível o Estado poder estar atuando, poder 
estar contribuindo nós, enquanto deputada, 
estaremos atuando nesse sentido, levando 
contribuições, porque entendemos que a 
atualidade merece, exige novos momentos, 
exige novo comportamento e esse novo 
comportamento se dá especialmente pela 
educação. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Quatro e vinte e dois. Oradores inscritos, 
como eu estou presidindo, eu não irei usar a 
palavra para um discurso. Passo para o próximo 
orador inscrito, deputado Sergio Majeski.  

Lembrando que está aqui, a festa de hoje 
à noite. É isso aqui: audiência pública hoje, 
vamos fazer com que o forró se torne um 

patrimônio imaterial no nosso estado do 
Espírito Santo. É hoje à noite, às 19h, aqui na 
Assembleia Legislativa.  

Deputado Sergio Majeski.  
 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Meus 
cumprimentos ao deputado Torino, que preside 
a sessão neste momento, aos colegas que ainda 
se fazem presentes no plenário, aos 
funcionários da Casa e aqueles que nos assistem 
pela TV Assembleia no dia de hoje. 

Nós, este ano de 2019, agora já 
caminhamos para a reta final do ano de 2019 e 
nós estamos já na metade do tempo para se 
concluir ou para se cumprir o Plano Estadual de 
Educação e o Plano Nacional de Educação, com 
as suas vinte metas. Infelizmente os Governos 
de uma forma geral têm dado de ombros para o 
cumprimento das metas desses planos. Metas 
que foram construídas por quem entende de 
educação nas diversas Conaes que ocorreram 
pelo país afora com pesquisadores, com 
professores, com pessoas da comunidade 
educacional do Brasil.  

Um projeto muito bem feito, o Plano 
Nacional de Educação pela primeira vez foi 
aprovado basicamente do jeito que ele foi 
criado. Do jeito que ele chegou ao Congresso 
Nacional basicamente ele foi aprovado. Sem 
modificação quase nenhuma, ou seja, com 
aquilo tudo que foi estipulado por quem 
realmente entende  de educação. 
 E nós, pelas perspectivas - e há o 
monitoramento em nível nacional e nível 
estadual, tanto do Plano Nacional, quanto do 
Plano Estadual - grande parte das metas não 
serão cumpridas até o ano de 2024 para a União 
e 2025 para Estados e Municípios. Isso em 
grande parte por um descaso aos planos, aos 
planos que têm força de lei, mas, infelizmente, 
não existe punição para o não cumprimento dos 
mesmos. 
 Às vezes, as pessoas me perguntam a 
opinião sobre a criação de uma universidade 
estadual. Todo mundo conhece a minha luta 
pela educação, eu sou professor, sou mestre em 
educação. A minha luta é incondicional pela 
educação inclusiva e de qualidade para todos, 
mas eu nunca me empolguei com a ideia de 
universidade estadual e explico:  

Primeiro, curso superior é 
obrigatoriedade da União e nós devemos 

Identificador: 330038003700300035003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



116 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 10 de setembro de 2019 

trabalhar para que a União se responsabilize 
pela ampliação do ensino superior, porque os 
Estados estarão trazendo para si mais uma 
despesa. No caso dos Estados, que têm como 
principal obrigação a educação básica, a maioria 
deles sequer cumpre essa obrigação. No caso do 
Espírito Santo, nós temos quase sessenta mil 
jovens em idade escolar fora da escola e, pelo 
menos, duzentos mil entre dezenove e vinte e 
nove anos que não concluíram a educação 
básica e que também estão fora da escola. E isso 
é obrigação do Estado. 
 Então, eu creio e, na minha concepção 
de educador e pesquisador da área de 
Educação, que Estados e Municípios têm que 
cumprir, primeiro, aquilo que é a sua obrigação 
constitucional, para depois avançar em relação 
a outras questões. Porque hoje, deputado 
Adilson, olhe o que acontece: a 
responsabilidade primeira é da União, que tem 
muito mais dinheiro e muito mais condição do 
que os Estados de bancar com isso, deputado 
Freitas. 
 Olhe a Universidade Federal do Espírito 
Santo e olhe quanto espaço ocioso existe nos 
institutos federais e nas universidades federais. 
Então, se nós vamos criar no estado, 
inicialmente, curso de Pedagogia e não sei mais 
o quê, são os cursos mais fáceis de serem 
ampliados em nível federal, porque você não 
precisa criar laboratório, você não precisa criar 
uma grande estrutura, porque são cursos, 
basicamente, teóricos. 
 Então, nós deveríamos trabalhar junto 
ao Governo Federal para ampliar as vagas de 
licenciatura, ampliar os campos, ampliar o 
número de vagas de licenciatura nos institutos 
federais, que hoje nós temos instituto federal 
em Montanha, nós temos em Nova Venécia, nós 
temos em Venda Nova, nós temos em Santa 
Maria de Jetibá. Olhe o quanto nós poderíamos 
ampliar os cursos de licenciatura nos institutos 
federais e colocar essa conta para quem tem 
que pagar, que é o Governo Federal e não os 
Governos Estaduais. 
 Por isso que eu creio que Estados e 
Municípios deveriam primeiro cumprir bem as 
suas obrigações, que é dar condição de acesso e 
permanência para todo mundo em idade 
escolar e até fora da idade escolar, porque a 
Constituição e a LDB falam que é obrigação do 

Estado oferecer educação, inclusive para 
aqueles que não tiveram a oportunidade de 
concluir na idade certa. 
 Porque Estados e Municípios ficam 
adquirindo despesas, que depois não 
conseguem dar conta disso e, no caso do 
Espírito Santo - e eu canso de dizer isso - nós 
não estamos investindo o mínimo de vinte e 
cinco por cento da Educação Básica. É um 
negócio que vem se arrastando há muito tempo, 
que eu denunciei na Procuradoria-Geral da 
República, está lá no STF. 
 Nós precisamos, urgentemente, voltar a 
investir esses vinte e cinco por cento na 
educação básica, porque essa é a função dos 
Estados e nós temos vários municípios no 
Espírito Santo com muita dificuldade de 
oferecer a educação do Ensino Fundamental, 
que é uma obrigação primeira dos Municípios.  

Mas, como nós temos uma federação 
que - vamos dizer - é colaborativa, quando 
municípios não têm condições, Estados e União 
precisam ajudar a cumprir essa obrigação 
constitucional. Assim é quando você fala, por 
exemplo, do Fundeb: se os municípios não 
conseguem aplicar o mínimo que está previsto 
ali no Fundeb, Estados e União têm que socorrer 
esses municípios para que eles deem conta 
desse financiamento integral.  

Como eu disse antes, eu nunca tive essa 
empolgação por criação de ensino superior às 
custas do Estado, porque essa é uma despesa 
que deveríamos colocar na conta da União. E 
nós deveríamos trabalhar junto as nossas 
bancadas federais para ampliar as vagas de 
curso superior nos institutos federais e na 
própria universidade federal, que tem uma 
capacidade de ampliação imensa para isso. E aí, 
sim, jogar a despesa para quem pode pagar e 
para quem é obrigado a pagar. 

Pois não, deputado Adilson. 
 
O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - V. 

Ex.ª me permite um aparte? 
 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Pois não. 
 
O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - 

Acho que não tem ninguém aqui melhor do que 
o senhor para falar sobre esse assunto, pela 
experiência que o senhor tem e pelo estudo que 
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o senhor tem. Eu quero parabeniza-lo pela sua 
fala. Concordo plenamente e fiquei muito feliz 
em ouvi-lo. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Muito 

obrigado, deputado Adilson. Obrigado! 
Então é isso. Para aqueles que, às vezes, 

acham que Ah, você não luta por uma 
universidade estadual, é porque eu acho que 
não é papel do Estado, mesmo.  

Eu acho que nós precisamos jogar essa 
conta para quem tem que assumi-la, que é o 
Governo Federal. Mais uma vez eu digo: as 
universidades federais e os institutos federais 
têm uma capacidade de ampliação de vagas 
imensa. Basta um trabalho para que essa 
ampliação ocorra. 

E poderíamos levar os cursos de 
licenciatura que já existem. Em Nova Venécia já 
tem curso de licenciatura em Geografia, por 
exemplo. Mas poderíamos levar cursos de 
licenciatura para o Ifes de Montanha, por 
exemplo, poderíamos levar cursos de 
licenciatura ou para Nova Venécia ou para o 
Ifes, que já têm, porque eles já têm toda a 
estrutura e os institutos federais hoje contam 
com um corpo docente com a maior parte de 
professores com mestrado e doutorado.  

Ou seja, você não precisa criar uma nova 
estrutura, essa estrutura já existe. É só uma 
questão de colocá-la na conta de quem precisa 
pagá-la. 

Muito obrigado, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Eu vou pedir a compreensão dos colegas 
deputados que estão na Casa. Vamos suspender 
a sessão neste exato momento por dez minutos, 
porque o Capitão Assumção vai fazer uma 
homenagem ao subtenente Cordeiro, aquele 
que, lá em Alfredo Chaves, salvou um cachorro, 
deu sua vida por ele. 

Já se encontram aqui na Assembleia 
Legislativa o coordenador do Corpo de 
Bombeiros, coronel Wagner; o subtenente 
Anderson, que é irmão do subtenente Cordeiro. 
Quem vai estar aqui também é a mãe do 
Cordeiro, dona Iraci; a esposa Denise e a filha 
Júlia. 

O Capitão Assumção, líder da bancada do 
PSL, a maior bancada da Assembleia Legislativa, 

vai fazer essa homenagem póstuma ao 
subtenente Cordeiro. 

Quatro e trinta e três. 
Subtenente Eunice também está aí? 

Então tá. 
A sessão está suspensa por dez minutos 

para essa homenagem mais do que justa, mais 
do que justa! - por uma pessoa que tem o 
coração repleto de amor pelo ser, tanto racional 
quanto irracional. (Pausa)  

 
(A sessão é suspensa às 

16h34min e reaberta às 17h02min) 
 

O SR. PRESIDENTE -(CAPITÃO 
ASSUMÇÃO - PSL) - Está reaberta a sessão, 
vamos continuar com os Oradores Inscritos.  

O próximo orador, em alguns instantes, 
por gentileza, Doutor Hércules.  

Muito obrigado por ter cedido esse 
tempo, esse espaço, para que pudéssemos fazer 
a homenagem ao nosso herói do Corpo de 
Bombeiros. Fico muito feliz, não somente com o 
Doutor Hércules, mas com os demais oradores 
que entenderam esse momento precioso para 
todos os capixabas. São heróis do fogo, que têm 
um lema: Vida alheia, riqueza a salvar. 
Merecem nosso prestígio.  

 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Senhor presidente, prezado deputado Capitão  
Assumção, que acabou de fazer uma 
homenagem a um herói do Corpo de 
Bombeiros, e a sua família, a sua mãe, 
especialmente. Quero dar um abraço e, 
naturalmente, falar que o tempo vai apagar essa 
lembrança tão difícil.  

Peço à Fabiana para que possa colocar 
no painel um vídeo. Por favor!  
 
    (É exibido o vídeo)  
 
 Muito obrigado, Fabiana.  

Quero mostrar aqui a camisa desse 
movimento que a Aebes fará dia 28, na Praia da 
Costa, às 15h. 

O Ricardo Ewald foi quem trouxe esta 
camisa e é muito importante, igual foi dito ali 
pela reportagem, que você possa falar com sua 
família que é doador de órgãos, porque uma 
pessoa só pode ajudar dez. Só córneas sãos 
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duas, rins são mais dois, daí por diante. Então, 
uma grande parte de órgãos que vai para 
debaixo da terra, que não é aproveitada, é 
porque não houve uma conversa com a família. 
Você tem que conversar em vida porque é uma 
negativa muito grande. Mais de sessenta por 
cento a família nega depois porque não 
conversou com o seu ente querido.   

Outra coisa, não se preocupem com 
relação a tirar órgão de uma pessoa que poderá 
sobreviver. Existe um protocolo, existe uma 
equipe multidisciplinar. Essa equipe vai 
acompanhar esses exames com ultrassom, com 
eletroencefalograma. E quando detecta a morte 
cerebral, que é incompatível com a vida, aí sim, 
a equipe vem e retira os órgãos e, 
naturalmente, vai levar para um banco de 
órgãos para que sejam transplantados às 
pessoas que estão necessitadas.  

Então, é importante este movimento do 
Setembro Verde, que nós ajudamos a fazer. Tem 
uma lei de minha autoria que ajuda a fazer este 
movimento. E nós não podemos deixar passar 
este setembro em branco, assim como fizemos 
também, hoje já falamos sobre o Setembro 
Dourado, que é câncer infantojuvenil, e o 
Setembro Amarelo também, que é prevenção 
de suicídio, que na terça-feira que vem, teremos 
na Comissão de Saúde dois médicos falando 
sobre esse assunto. 
 Obrigado, presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (CAPITÃO 
ASSUMÇÃO -  PSL) - Deputado Hércules, eu 
gostaria  que V. Ex.ª pudesse contribuir 
assumindo os trabalhos aqui na presidência 
enquanto eu faço o meu pronunciamento, por 
favor. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
-  MDB) - Com a palavra o Capitão Assumção por 
dez minutos. 
 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 
Senhor presidente, nobre deputado Doutor 
Hércules, sábado tivemos lá no auditório da 
Aspomires um evento do PSL Mulher, sob a 
presidência da nossa Taís Venâncio, presidente 
do PSL Mulher. Tivemos diversas palestras 
alusivas ao evento. Tivemos a palestra da 
doutora Soraya, do doutor Marcelo, tivemos 

palestras direcionadas para a mulher na política, 
tivemos todas as lideranças do PSL Mulher do 
Espírito Santo. O auditório estava repleto, foi 
uma manhã primorosa. 

E fechamos com chave de ouro. 
Fechamos com a brilhante palestra da ministra 
Damares, que nos honrou com a sua presença e 
nos relatou o trabalho magnífico que está 
fazendo em toda a nação brasileira. Ela, que 
hoje é considerada por nós a superministra, 
carinhosamente conhecida como a 
superministra, porque ela tem uma 
determinação, uma valentia, uma coragem de 
levar esse trabalho que ela tem feito em favor 
da proteção das crianças, em favor da proteção 
das famílias e também em favor da proteção 
dos idosos. 

Os relatos, senhor presidente, que a 
ministra apresentou foram difíceis. Passei muito 
tempo dedicando a minha vida no serviço da 
Polícia Militar em defesa do cidadão capixaba e 
passei por muitas situações difíceis mesmo, 
muito complicadas, mas os relatos que a 
ministra Damares apresentou foram terríveis, 
de como o nosso Brasil precisa tomar um 
choque de realidade. Crianças, ainda bebês, 
sendo molestadas por próprios familiares e 
sendo filmadas também, para que esses 
malfeitores possam ganhar com isso. Essa 
grande covardia está sendo agora colocada para 
todo mundo ver e ouvir.  

São relatos extremamente difíceis e eu 
imagino que coragem essa mulher está tendo, 
contra tudo e contra todos, para que as nossas 
crianças sejam preservadas, para que as nossas 
crianças não cresçam com outros valores, com 
valores que desprezam a preservação da família. 

Muitos, como a própria ministra relatou, 
senhor presidente, muitos ainda se escondem 
atrás de uma cultura - que para mim não é 
cultura, na medida em que acontece a violência. 
Isso não é cultura. Algumas regiões do Norte do 
país, lá no interior do Pará - a ministra relatando 
- determinados grupos sociais se utilizam do 
incesto como se isso fosse cultura, sob os 
auspícios de próprios familiares, que permitem 
essas atrocidades acontecendo dentro da 
família. Isso é estupro: pai estuprando filho, 
estuprando neto, bisneto. Não pode isso!  

Fiquei vendo aquela mulher corajosa 
relatando o que está vivendo em todos os 
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recantos do país. E faço menção ao nosso 
professor de História Wellington Callegari, que 
deu uma aula brilhante relatando a importância  
da mulher na sociedade brasileira. Não como 
feminista, mas com feminina. Parabenizo 
Wellington Callegari, parabenizo o doutor 
Marcelo, que falou da importância da mulher na 
política para que essas atrocidades não 
aconteçam mais. 
 E eu fiquei também muito feliz quando a 
própria ministra falou que nunca tinha visto um 
dia como aquele, com aulas tão importantes 
quanto a do doutor Marcelo, quanto a da 
deputada doutora Soraya Manato e a do 
professor Wellington Callegari. Que ela iria, 
inclusive, relatar essa palestra que aconteceu 
em homenagem à mulher no PSL Mulher, sob a 
presidência da nossa querida Taís Venancio.  
 Mas eu faço questão de registrar, senhor 
presidente, que essa mulher corajosa está 
sendo ameaçada de morte, anda escoltada pela 
Polícia Federal, pela Polícia Rodoviária Federal, 
porque já não tem mais uma vida privada. Ela 
falou que não importam as consequências e não 
importam as circunstâncias, porque o trabalho 
dela vai continuar. É uma obrigação moral dela, 
proteger, fazer com que todas as estruturas do 
Estado Nacional Brasileiro e todos os ministérios 
se unam dentro da sua importância para que a 
proteção à criança, proteção à família e 
proteção aos idosos possam acontecer em sua 
plenitude.  
 A energia que a ministra Damares passou 
para nós naquela manhã de sábado, é algo que 
vitaliza as nossas almas, nos encoraja a lutar 
cada vez mais contra as injustiças, para que nós 
possamos quebrar esses tabus perversos. Não 
existe cultura onde existe violência. Não tem 
esse negócio! O relato que a ministra contou, de 
mães indígenas que eram orientadas pelos seus 
pajés a enterrarem as suas crianças vivas, 
porque tinham deficiência visual, senhor 
presidente! Isso não é cultura! A mãe tendo que 
abrir a própria sepultura para enterrar o seu 
neném, a sua criança, porque não tinha vistas, 
era uma deficiente visual. 

Essa coisa chamada cultura tem que 
acabar. É uma vida! É uma vida! Nós temos que 
mexer com isso, sim. Esses valores da 
antropologia francesa trazida para o Brasil, isso 
aí é uma viagem. Nós temos que acabar com 

esses paradigmas. A ruptura, já passou da hora 
de essa ruptura acontecer. Enterrar uma criança 
viva porque ela é deficiente visual! Estuprar 
uma criança porque é cultural! Estuprar o 
próprio sangue! A filha ou o filho. Isso é 
inadmissível! 
 É esse o trabalho que a ministra está 
fazendo. E é por isso que ela está sendo 
ameaçada, porque ela precisa levar adiante essa 
determinação de lutar pelos indefesos. Ela não 
se importa com as chacotas que fazem com ela. 
Ela nos relatou que isso serve de estímulo. E 
aqui, ministra, V. Ex.ª viu a determinação das 
mulheres capixabas, das mulheres que 
compõem o partido do presidente Bolsonaro, 
que admiraram a sua coragem e querem fazer 
igual também.  
 Que esses valores que a ministra 
Damares apresentou e que nós assistimos nas 
suas redes sociais, essa coragem tem que entrar 
e entranhar a vida de toda mulher brasileira, 
senhor presidente. Porque as nossas crianças é 
que estão sofrendo, as nossas famílias é que 
estão padecendo, e os nossos idosos também. E 
a maior violência está acontecendo, senhor 
presidente, dentro dos nossos lares.  

Parabenizo ministra! Ministra Damares, 
parabenizo pelo seu trabalho. E a gente já quer 
que a senhora retorne de novo para continuar 
esse trabalho brilhante, que tem sido alvo de 
muitos elogios em tudo quanto é lugar que a 
senhora tem ido. 
 Muito obrigado, senhor presidente! 
 

O SR. PRESIDENTE − (DOUTOR 
HÉRCULES − MDB) - Obrigado, Capitão 
Assumção! 

Próxima oradora, deputada Iriny Lopes. 
(Pausa) 

Enquanto a deputada se encaminha para 
a tribuna, eu vou ler um comunicado: 

 
Senhoras deputadas e senhores 
deputados, esta presidência vem retificar 
que durante a leitura do item n.º 02 do 
Expediente da septuagésima oitava 
sessão ordinária de 02 de setembro deste 
ano, naturalmente, a data do Ofício n.º 
333/2019, do deputado Pr. Marcos 
Mansur, referente à sua justificativa de 
ausência é do dia 05 de agosto de 2019 e 
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não 26 de agosto, conforme havia sido 
lido anteriormente. 
 
Então, só para retificar esta dessa e está 

lido.  
Muito obrigada, deputada Iriny Lopes! 
 
A SR.ª IRINY LOPES − (PT) - Boa tarde 

senhor presidente, boa tarde a todos e a todas 
que estão nos acompanhando de casa pela TV 
Assembleia, aos servidores da Casa, às nossas 
taquígrafas. Quero retornar a um assunto que 
temos debatido já há algum tempo aqui, que 
são os cortes brutais na educação brasileira, 
patrocinados por esse desgoverno que hoje 
conduz o país à beira do abismo, praticamente.  

Agora, os cortes são feitos nas áreas de 
especialização, pesquisa, e não só na totalidade 
das verbas das universidades brasileiras. Eu 
quero, aqui, dar alguns dados que exemplificam 
o quanto este Governo despreza uma nação que 
se coloque de maneira completamente livre, 
soberana e que possa oferecer aos seus 
estudantes, à sua juventude, aos seus 
professores, condições de ser uma referência no 
estudo, no conhecimento, nas especializações, 
na ciência, na tecnologia e em tudo que 
transforma, efetivamente, um país, em um país 
soberano e competitivo. 

Nós tivemos um corte, que o CNPq 
informa, de oitenta e quatro mil bolsas de 
estudos aqui no país. Essas bolsas seriam as 
bolsas pagas para pesquisadores de institutos 
federais, para educadores e universidades 
públicas, além de outras instituições. Seiscentas 
e noventa e sete dessas bolsas dizem respeito a 
requerentes do estado do Espírito Santo: 
professores, alunos que estão fazendo suas 
especializações. Então, nós, capixabas, 
perdemos a oportunidade de ter seiscentas e 
noventa e sete pessoas capacitadas nas suas 
áreas. 

A maioria dessas bolsas é destinada à 
iniciação científica, com duzentos e oitenta e um 
estudantes que recebem um auxílio de 
quatrocentos reais e outros oitenta e um 
beneficiados com cem reais. Estou falando aqui 
dos estudantes capixabas. 

Se fizermos a conta, oitenta e três 
alunos, grande parte deles oriundos dos Ifes, 
custam aos cofres públicos oito mil e cem reais. 

Os demais duzentos e oitenta e um, que 
recebem bolsas de quatrocentos reais, 
significam uma despesa de cento e doze mil e 
quatrocentos reais. Estamos falando aqui de 
estudantes de baixa renda, grande parte deles 
negros, moradores da periferia das nossas 
cidades e estudantes que não terão outra 
oportunidade a não ser contar com essas bolsas.  

Na última segunda-feira, dia 02, a 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior, o Capes, anunciou o corte de 
cinco mil, seiscentas e treze bolsas de mestrado, 
doutorado e pós-doutorado no país. Segundo os 
dados da Folha de São Paulo, trata-se do 
terceiro anúncio de retirada de bolsas em 2019. 
Nos oito meses de 2019 que já vivemos até 
agora, a atual gestão extinguiu mais de onze mil, 
oitocentas e onze bolsas de pesquisa 
financiadas pela Capes, o equivalente a doze por 
cento das noventa e duas mil, duzentas e 
cinquenta e três bolsas de mestrado e 
doutorado financiadas no início do ano.  

O contingenciamento - que na prática 
tem outro nome, é corte mesmo, e é corte no 
osso - demonstra para nós que o ensino não 
tem nenhum significado na estratégia do atual 
Governo. E essa estratégia atinge também 
entidades de pesquisa que, por consequência, 
ofereceriam bolsas. Faz parte, essa estratégia, 
de incinerar a educação pública no Brasil e 
garantir que só tenha acesso à formação, à 
qualificação, a uma profissão qualificada e à 
ampliação do conhecimento as pessoas ricas, 
porque do jeito que vai a economia brasileira, 
nem a classe média, em sua parcela mais alta, 
vai conseguir sustentar seus filhos nas escolas, 
nas instituições privadas de ensino. 

Esse resultado é desastroso e nefasto. 
Esses cortes fizeram com que a Ufes anunciasse, 
por meio de nota, nessa segunda-feira, dia 02, o 
corte de mil e cem bolsas de estudo, pesquisa, 
extensão e de iniciação científica.  

O desembolso mensal no programa de 
bolsas é de quinhentos mil reais, grosso modo. 
Significa pagamento, em média, de 
quatrocentos e cinquenta e quatro reais de 
bolsa para cada aluno. Evidentemente, há 
bolsas de menor ou de maior valor que 
perfazem o total. Mas, a média é essa que disse 
a vocês. Portanto, temos mil e cem pessoas que 
terão inviabilizadas as suas iniciativas às 
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pesquisas, que em muito contribuiriam para a 
sociedade. 

Há pessoas que podem achar que só a 
academia ganha com isso. Mas são essas bolsas 
que permitem com que agrônomos possam criar 
novas modalidades de manejo para baixar o 
custo e aumentar a escala da produção. São 
bolsas como essa que fazem com que médicos 
possam, através de suas pesquisas, chegar a 
novos tratamentos de doenças que afligem a 
nossa população. São através dessas bolsas que 
muitos trabalhadores da Educação podem 
propor métodos que facilitem o acesso e a 
ampliação - estou concluindo - das nossas 
crianças e dos nossos jovens.  
 Encerro dizendo que são com essas 
bolsas que as nossas engenharias criam 
soluções para problemas estruturais no país. 
Portanto, é virar as costas para o Brasil 
continuar com esses cortes criminosos como, 
aliás, grande parte das decisões tomadas por 
este Governo.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Ok, deputada Iriny Lopes.  
 Próximo orador inscrito é o deputado 
Vandinho Leite. (Pausa)  
 Ausente. 

Deputado Dr. Emílio Mameri. (Pausa) 
 Ausente. 

Deputado Luciano Machado. (Pausa) 
 Ausente. 

Deputado José Esmeraldo. (Pausa) 
 Ausente. 
 Quero, a pedido do deputado Torino 
Marques, lembrar o convite para, às 19h, aqui 
neste plenário, uma audiência pública sobre o 
Reconhecimento do Ritmo do Forró Como 
Patrimônio Cultural do Brasil e Mapeamento das 
Diretrizes Tradicionais do Forró no Espírito 
Santo. Então, é o convite do deputado Torino 
Marques.  
 Ainda há alguns minutos para dar uma 
informação. 

Dei entrada, nesta Casa de Leis, hoje, em 
um projeto de lei sobre uma luta muito grande, 
desde vereador em Vila Velha, com relação à 
medição individual nos prédios e nos 
condomínios. Não justifica medição conjunta, 
cada prédio ter uma medição, porque cada 
apartamento consome um quantitativo de água. 

Por que eu tenho que pagar a água do outro e o 
outro pagar a minha água? A energia é assim, o 
gás é assim, por que a água não é? E estamos 
em um momento muito bom, falando em 
economia, em sustentabilidade, meio ambiente, 
e o nosso projeto diz o seguinte:  
 

Art. 1º - Os consumidores de água 
fornecida por sistemas públicos 
de abastecimento que façam 
parte de edificações prediais 
verticais ou condomínios sejam 
eles residenciais ou comerciais, 
poderão requerer do prestador 
desses serviços que seja efetuada 
a medição individualizada do 
respectivo consumo, desde que 
observadas as disposições aqui 
estabelecidas.  
 
Art. 2º - A instalação de 
medidores individuais em 
edificações prediais ou 
condomínios desobrigará o 
consumidor da cobrança da água 
consumida por fração ideal, 
calculada em relação ao conjunto 
da edificação. (...) 

 
 Bom, o nosso projeto de lei, que foi dada 
entrada hoje, tem muitos artigos; são doze 
artigos. E não vou ler todos os artigos. Amanhã, 
ou mesmo à noite, já estará disponibilizado no 
site da nossa Assembleia. 
 Então, o que nós queremos com isso? 
Que você que mora em apartamento, que você 
pague a água que você consumir. No meu 
edifício, por exemplo, o meu vizinho tem 
banheira de hidromassagem. Eu não tenho. Ele 
bota quinhentos litros d’água na banheira, toma 
o seu banho e eu vou pagar a água dele, o 
banho dele. Isso é uma injustiça e é preciso que 
a gente possa corrigir. 
 Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão. Antes, porém, 
convoco os senhores deputados e as senhoras 
deputadas para a próxima, que será ordinária, 
amanhã, às 9h, para a qual designo 
 

EXPEDIENTE: 
O que ocorrer. 
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ORDEM DO DIA: 
A mesma pauta da presente sessão, 

exceto as matérias votadas na sessão de hoje. 
Está encerrada a sessão.  
Vamos em paz, vamos com Deus, boa 

tarde a todos. 
 

(Comunicamos que a Ordem do 
Dia da próxima sessão ordinária 
é a seguinte:  Discussão única, 
em regime de urgência, do 
Projeto de Lei n.º 489/2019; 
discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de 
Resolução n.º 47/2019; discussão 
especial, em 3.ª 
sessão, dos Projetos de Lei n.os 
97/2019 e 134/2019) 

   Encerra-se a sessão às dezessete 
horas e quarenta  minutos. 

*As inserções em negrito 
referem-se às previsões 
regimentais relativas às fases ou 
às ocorrências desta sessão. 
 
 

 
DÉCIMA QUINTA REUNIÃO 

EXTRAORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE SAÚDE E 
SANEAMENTO, REALIZADA EM 03 DE 
SETEMBRO DE 2019. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Bom dia a todos. 

Invocando a proteção de Deus, declaro 
abertos os trabalhos da Comissão de Saúde e 
Saneamento. 
 Estamos recebendo, com muita 
satisfação, hoje, a presença de doutor Alexandre 
Mariano Ferreira, presidente da Comissão de 
Saúde da Ordem dos Advogados do Brasil, nossa 
secção do Espírito Santo, meu colega. O meu 
registro é dois mil, trezentos e dez, para quem 
não sabe. Então, a gente tem uma ligação muito 
grande com a OAB desde o nosso ex-presidente 
nacional, Ophir Cavalcanti, que, num evento, me 
nomeou - quem falava muito isso e ainda fala é 

o Homero Mafra, ex-presidente - o deputado 
amigo dos advogados. Então, fizemos o 
movimento de Saúde + 10, e o doutor Ophir, na 
época, assinou também a lista desse movimento 
que fiz aqui no nosso estado. 

Quero lembrar também que essa fitinha 
que estamos distribuindo é um trabalho que a 
gente ajuda a fazer, o Setembro Dourado, do 
câncer Infanto-Juvenil da Acacci e, também, o 
Setembro Amarelo, prevenção de suicídios. E 
teremos também, no dia 28 - vou mostrar mais 
uma vez -, a caminhada, lá em Vila Velha, do 
Movimento de Doação de Órgãos, dia 28, às 15 
horas, na Praia da Costa, patrocinado e 
organizado pela Aebes, são os hospitais Dr. 
Jayme Santos Neves, Hospital Evangélico de Vila 
Velha e, também, a Maternidade Municipal de 
Cariacica. 

Também recebemos à visita do doutor 
Valério, procurador do Ministério do trabalho, 
que também fará o movimento Reconecta, em 
Vila Velha, um evento muito importante 
também, no shopping Boulevard.  
 Queremos agradecer também a 
presença da doutora Sabrina Nicoli Pigatti, vice-
presidente da Comissão de Saúde da OAB; do 
doutor Marcus Luiz Moreira Tourinho, membro 
da Comissão de Saúde da OAB, obrigado pela 
presença; do doutor Gustavo Miguez Costa, 
membro da Comissão de Saúde da OAB; do 
doutor Rafael Rizzi, advogado; e da doutora 
Flávia Borges Gomes Lobo, também advogada.  
 Muito bem, a OAB deu uma presença 
boa, qualificada, e ficamos muito satisfeito por 
isso. 

Concedo a palavra, inicialmente, ao 
doutor Alexandre, para fazer alguma 
consideração. Depois, abriremos a fala para 
todos. Hoje não temos muito tempo, mas vamos 
ouvir aquilo que for possível. 

Pois não, doutor Alexandre. 

 
 O SR. ALEXANDRE MARIANO FERREIRA - 
Deputado Hércules, deputado Hudson, gostaria 
de saudar esta Casa saudando V. Ex.as e dizer 
que para a Ordem, Doutor Hércules, é um 
prazer estar aqui.  
 Por inúmeros motivos gostaria de 
destacar a visão que temos de que V. Ex.as têm 
dignificado esta Casa fazendo um trabalho de 
excelência pela Comissão de Saúde. Então, 
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poder interagir com esta comissão, a OAB poder 
interagir, é motivo de orgulho para a nossa 
Casa, para nossa Ordem.  
 A comissão me franqueará quanto 
tempo para falar antes de abrir a... 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Teremos até às 11h.  
 

O SR. ALEXANDRE MARIANO FERREIRA - 
Posso falar uns vinte minutos, então? 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Tranquilo. 
 
O SR. ALEXANDRE MARIANO FERREIRA - 

Senhores deputado e demais membros da 
Ordem e demais presentes, a Comissão de 
Saúde, deputado, tem adotado uma estratégia 
nova para enfrentar a situação da judicialização. 

Já estou neste estado a um bom tempo. 
Vim do Rio de Janeiro e, desde que aqui 
cheguei, em 1991, tenho observado que a 
situação da saúde continua difícil no que se 
refere à questão do volume de ações. 

Tenho aqui em minhas mãos, senhores 
deputados, várias informações em nível de 
acréscimo de demanda judicial, os impactos que 
essas demandas geram ao poder público. Mas, 
compreendemos, como comissão, que, nesse 
momento, falar de números não é prioridade 
para a nossa comissão.  

Recentemente, o CNJ publicou seu 
relatório, que causa muita preocupação, mas 
muita preocupação! 

O volume de ação, nos últimos dez anos, 
cresceu treze vezes. Qual o cenário daqui a mais 
dez anos?  É um cenário de muita preocupação!  
A comissão adotou uma estratégia, que 
compreendemos que está sendo bem exitosa, 
de ouvir entidades. E aí é que vêm, senhores 
deputados, uma estratégia de ação que estamos 
confiando que vai dar muito resultado. Estamos 
dialogando diretamente com todas as entidades 
envolvidas na assistência médica pelo SUS. O 
SUS precisa ser protegido. O SUS é uma 
instituição nacional de muito valor e ela não 
pode se perder, ela não pode se contaminar, ela 
tem que ser restaurada.   

Mas essa visão da restauração tem que 
ter a visão de que a pessoa central é o paciente, 

é o hipossuficiente, é aquela pessoa que tem 
maior dependência do poder público porque, na 
sua grande maioria, não tem condição de pagar 
um bom plano de saúde; é essa pessoa que 
precisa ser protegida, ela é o destinatário final 
de todo esse serviço que a saúde vem 
oferecendo com qualidade ao longo dos anos.  

E centralizado na pessoa do paciente, 
nós temos a sua volta o médico, que presta 
serviço digno, que precisa ser muito bem 
remunerado, que precisa também ser 
protegido; nós temos as entidades filantrópicas, 
que prestam serviço de excelência, o serviço 
precisa e tem sido muito bem reconhecido; nós 
temos o Ministério Público, que cumpre sua 
obrigação, que cumpre o seu dever, porque ele 
está preocupado não só com a pessoa como 
com o sistema de uma forma ampla.  Afinal de 
contas, o Ministério Público tem por obrigação a 
tutela dos interesses difusos e coletivos; nós 
temos a Secretaria Estadual de Saúde, a quem 
cabe o dever de fazer a gestão desse complexo 
sistema que é a prestação de serviço do SUS e o 
faz, e o faz também com qualidade, e o faz com 
responsabilidade; nós temos a figura do 
Judiciário, dos juízes, dos tribunais, que 
também, sensíveis à necessidade daquele que 
está no cento da prestação de serviço, que é o 
paciente, proferem decisões de urgência que, às 
vezes, criam um problema para o município, 
criam um problema para o Estado, mas porque 
tem um caso concreto em mãos que precisa ser 
tratado, que precisa ser tutelado, e ele o faz 
com excelência.  

Nós compreendemos, conforme eu falei 
na última reunião pública que aqui estive, que 
todos têm razão. A grande dificuldade, senhores 
deputados, é que todos têm razão e todo 
mundo defende seu ponto de vista 
isoladamente. As reuniões geralmente são 
reuniões em que cada um defende o seu 
interesse de uma forma um pouco mais 
radicalizada, e isso contamina uma boa solução.  

Nós tivemos uma reunião ontem na OAB, 
Dr. Hudson, Doutor Hércules, com o 
subsecretário de Saúde, doutor Tadeu Marino. A 
nossa comissão ficou encantada com a 
exposição, com a forma como doutor Tadeu lá 
compareceu. Ele nos deu informações 
extremamente valiosas para que a OAB possa 
em um determinado momento apresentar uma 
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proposta, não de solução porque nós não temos 
a pretensão de solucionar o problema da 
judicialização, mas colaborar com a melhoria do 
sistema, que possa gerar tranquilidade, certa 
tranquilidade, para todos.  

Se nós conseguirmos ações em que o 
médico se sinta protegido, bem remunerado, 
seja tratado com dignidade, o paciente também, 
o filantrópico também, a Sesa tenha 
tranquilidade, o município tenha condição de 
trabalhar os seus recursos dentro do seu 
orçamento, esse é objetivo de todos. Agora, 
chegar nesse objetivo que é a grande 
dificuldade. E nós escolhemos o diálogo.  

Conversamos ontem durante umas duas 
horas com o subsecretário Tadeu Marinho, e as 
informações dele foram muito oportunas, foram 
muito importantes. O simples fato de nós 
cedermos uma hora e meia, deputado Hudson, 
sem interferência nenhuma. Dissemos: 
Secretário, diga o que lhe aflige? Diga o que lhe 
preocupa. A tranquilidade com que ele expôs as 
dificuldades da secretaria, os dados que ele nos 
passou, foram suficientes para que a gente 
pudesse entender que é muito difícil fazer 
gestão.  

No meio da reunião ele abriu o celular de 
disse: Olha, comissão, neste exato momento eu 
tenho aqui que fazer a regulação; agora. Isso 
era nove e meia da manhã. Eu tenho na tela do 
meu celular oitenta e oito pacientes que 
precisam ser regulados. Isso nove, dez horas da 
manhã. 
Quando se chega ao final do dia em que você 
tem um volume de paciente que precisa ser 
regulado, nós precisamos entender que esse 
sistema é um sistema extremamente complexo 
e que não pode ser radicalizado por decisões de 
quaisquer das partes. 
 A Sesa precisa ser entendida, ela precisa 
de ajuda. E ela deu algumas informações, eu 
tenho aqui, não vou abri-las, porque elas 
chegaram informalmente para mim, chegarão 
oficialmente e, quando chegarem, nós vamos 
poder trabalhar esses dados. São dados que 
demonstram, claramente, deputado Hércules e 
deputado Hudson, que não existe diálogo. O 
grande problema é o diálogo. 
 O senhor quer ver um detalhe? Qual é a 
entidade, qual é a origem que mais gera 
demanda judicial? Alguém já perguntou isto: a 

origem, de onde vêm as maiores ações, o 
quantitativo? Eu tenho uma informação 
informal - não vou dizer a origem dela - de que 
vem da Defensoria Pública. Ora, o Estado 
gerando demanda contra o próprio Estado!  

Não tem diálogo que possa fazer com 
que aquele paciente que procura o Estado, ele, 
dentro do próprio Estado, possa ser ouvido, e 
alguém diga: Nós vamos resolver o seu 
problema. E o próprio Estado judicializa contra o 
próprio Estado?! Falta diálogo, falta tentar 
entender onde as partes...  

Nós estamos falando aqui de um 
problema interno do próprio Estado, porque o 
volume de ações que são movidas por 
advogados particulares, segundo a própria Sesa, 
é muito baixo. 
 Nós precisamos entender os problemas, 
porque as soluções não são fáceis de serem 
achadas. O secretário falou sobre a assistência, 
sobre a assistência básica, que seria o melhor 
para evitar os problemas de saúde, mas isso só 
se consegue se o trabalho desenvolvido agora, 
com êxito, com eficiência... Ele só vai ter um 
resultado daqui a um longo tempo. Precisamos 
esvaziar esse volume de ações num curto 
tempo. 
 Enquanto nós tivermos ações judiciais, é 
sinal de que nós não estamos conseguindo 
dialogar internamente. E a OAB, senhores 
deputados, se propõe a conversar, como 
conversou ontem com o subsecretário, e o 
subsecretário já pediu uma nova reunião com o 
secretário. Nós vamos reagendar esse diálogo 
com o secretário. Já pedimos uma reunião com 
o Tribunal de Justiça, vamos entender do 
Tribunal qual a dificuldade que o Tribunal tem e 
o que ele entende que nós, como instituição, 
podemos ajudar. 
 Um exemplo, quando você tem uma 
demanda judicial, o volume de liminares 
costuma ser muito grande. Será que o juiz que 
profere aquela decisão, ele dá a liminar por 
insegurança? Será que ele tem, de fato, um 
Núcleo de Assistência Técnica que está com ele 
todo tempo para ajudá-lo na prestação 
jurisdicional?  
 Analisando as informações do próprio 
CNJ, pelo que me lembre, o CNJ informa que, 
em média, vinte por cento das ações fazem 
referências ao NAT. Eu tenho oitenta por cento 
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de decisões judiciais que alguém profere uma 
liminar sem ter um embasamento técnico que 
esteja ao lado dele para ser utilizado. Diálogo! É 
diálogo dentro do próprio Tribunal. É o Tribunal 
dizer: Olha, magistrado, você, antes de decidir, 
tente utilizar o nosso núcleo. Se o núcleo não for 
eficaz, vamos buscar melhorá-lo. 
 A reunião de ontem também foi muito 
proveitosa por outro aspecto. O secretário deu 
uma informação...  
 Todos aqui militam na área da saúde e 
eu já venho da área da saúde há muitos anos. Eu 
fiz Escola de Saúde do Exército, em 1989; fui 
profissional da área de saúde, enfermeiro do 
Exército, durante dez anos, no ambiente militar, 
e saio para a área civil, em 1991. E ainda assim a 
gente continua aprendendo muito.  
 Ele falou que o Hospital Central é 
referência no primeiro atendimento daquele 
paciente que tem um AVC. Quantas pessoas têm 
esta informação de que ir direto para o Central 
possa gerar um atendimento otimizado que 
possa lhe tirar qualquer sequela. Senhores 
deputados, falta informação. Por que a mídia, 
por que a Sesa não faz um trabalho para dizer 
isso? 

Eu tenho um colega advogado, 
presidente de uma das comissões da Ordem, 
que sofreu uma queda, no Fórum de Vila Velha, 
há uns vinte dias, e um advogado me ligou e 
falou: Alexandre Mariano, o advogado caiu, nós 
levamos ele para um hospital particular e esse 
hospital particular não tinha uma ressonância 
magnética. Não teve a ressonância magnética, o 
liberou, ele foi para casa. Isso foi em uma 
quarta-feira. Na quinta, ele se programou de 
subir para as montanhas na sexta-feira. Na 
sexta, quando ele iria pegar o carro para subir, 
ele sofreu uma segunda queda. Aí, levaram ele 
direto para outro hospital particular. Porque eu 
sou advogado, e quando a OAB soube que ele 
estava no Meridional, ligaram para mim. A OAB 
me ligou e disse: Alexandre, você pode ir lá dar 
uma assistência? Eu fui e aí, conversando com 
um dos presidentes da OAB que me ligou, ele 
disse: Alexandre, ele sofreu, primeiro, a queda 
na quarta-feira, já é sexta. O médico disse o 
seguinte: Olha, o nosso protocolo para AVC e ele 
tem um AVC é de seis horas.  

Então, qual é o quadro? O risco que se 
corre é desse profissional adquirir uma sequela, 

entrar no estado crônico. Ele até tem condições, 
e muita, de pagar no hospital particular, mas se 
é uma pessoa carente, essa pessoa vai ocupar 
um leito no hospital que poderia estar gerando 
para atender pessoas que precisam de um 
atendimento mais emergencial.  

Falta informação. Ninguém sabe que o 
Central tem uma estrutura de excelência para 
AVC. Por que a mídia não faz isso?  

Aí, nós estamos pensando, como 
comissão, de procurar A Gazeta, de procurar A 
Tribuna, de procurar esses grandes e relevantes 
órgãos de mídia que nós temos aqui no estado 
para poder ver se eles não fazem, de uma forma 
gratuita, algumas informações de curto prazo 
para dizer, em algumas situações, o que a 
pessoa que passa por uma dificuldade possa 
fazer para evitar uma sequela ou evitar o 
agravamento do seu quadro de saúde.  

Então, nós estamos mais preocupados, 
deputado Hércules e deputado Hudson, com 
informação. Gerando informações, como nós 
conseguimos ontem do subsecretário, doutor 
Tadeu, nós precisamos dialogar com esta Casa e 
saber desta Casa o que a OAB, o que a Comissão 
de Saúde pode fazer para ajudar esta comissão. 
Na verdade, nós estamos aqui para nos colocar, 
como advogados, à disposição de V. Ex.as, para 
lhes ouvir. Se for possível, nós podemos vir uma 
segunda vez ou receber a comissão lá na Ordem 
para poder ouvir a experiência que V. Ex.as têm, 
para poder ouvir toda a experiência que V. Ex.as 
têm adquirido ao longo desse brilhante trabalho 
que esta comissão vem desenvolvendo, 
aprendendo com V. Ex.as, ouvindo.  

Nós queremos ouvir também o CRM; 
queremos ouvir a Fehofes, que é a Federação 
dos Hospitais Filantrópicos; queremos ouvir o 
Sindhes, que é o sindicato dos hospitais 
privados. Queremos ouvir as entidades sindicais, 
Sindicato dos Médicos, Sindicato dos 
Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem, o 
Sintrasades. Queremos ouvir o Conselho 
Estadual de Saúde. Queremos ouvir o Tribunal 
de Justiça, a Defensoria Pública. Nós queremos 
ouvir todas aquelas pessoas que possam 
colaborar de alguma forma para que os seus 
interesses sejam atendidos, mas, no conjunto, 
que a gente possa reduzir a judicialização, que a 
gente possa fazer com que o sistema dê fôlego a 
quem, de fato, precisa trabalhar, quem precisa 
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trabalhar na assistência. Porque, vamos 
reconhecer, não é fácil fazer uma regulação, 
hoje, no nosso estado. Não é fácil para o médico 
trabalhar como ele vem trabalhando. Não é fácil 
o paciente buscar um atendimento e não ter 
com a qualidade que a Constituição Federal lhe 
garante.  

Eu não vou me delongar mais. De regra, 
o que nós queríamos compartilhar com esta 
Casa, primeiro, fazer uma menção ao doutor 
Hudson e Doutor Hércules, de satisfação, de 
parabéns, pelo trabalho que V. Ex.as, 
brilhantemente, vêm desenvolvendo. Segundo, 
para dizer que nós estamos aqui mais para ouvir 
a experiência, para aprender com V. Ex.as que 
conhecem mais o assunto do que nós, para que 
a gente possa, num determinado momento, 
reunir todas as partes e dizer: nós ouvimos 
todos individualmente e temos uma proposta. 
Não é uma proposta de solução, mas uma 
proposta que possa ajudar a melhorar o 
sistema.  
 Como eu fiz uma referência à relação 
dentro do próprio Estado, que pode envolver a 
Procuradoria-Geral do Estado, com a 
Defensoria, a Sesa, e eu sou um admirador 
também, excelências, da mediação, das 
soluções alternativas de conflito, eu tenho ao 
meu lado a vice-presidente da comissão, 
doutora Sabrina, que faz parte, também, da 
comissão de mediação e arbitragem. Eu gostaria 
que ela falasse uns cinco minutinhos sobre isso 
para dar um exemplo, deputados, só do que nós 
podemos fazer após ouvir. Se eu tenho a 
Defensoria manejando o maior volume de 
ações, o que a gente pode fazer para ajustar? Eu 
acho que a doutora Sabrina, viu doutor, se 
puder falar um pouco sobre a questão da 
mediação.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Antes, eu gostaria, para não perder o 
time, eu queria só fazer algumas respostas do 
seu questionamento. Essa questão dos NATs, a 
gente tem nesse congresso que eu ajudo fazer 
todo ano, eu espero até que vocês possam 
participar desse congresso, estamos fazendo o 
sétimo. Nesse congresso eu faço parte da 
comunicação com as instituições, OAB, 
Ministério Público Estadual, Federal, Tribunal de 
Justiça, Tribunal de Contas e outros. Nós 

teremos aqui Arnaldo Hossepian Junior, que é 
do Conselho Nacional de Justiça; doutor Pedro 
Gebran Neto, que é presidente do congresso, é 
da 4.ª turma lá de Curitiba; também o doutor 
Clenio Schutz, que é juiz federal do Paraná; 
nosso Carlos Manato é o presidente estadual e 
doutora Clenir organiza o congresso. Então, eu 
queria até... Leila, passa para ele, por gentileza, 
para olhar.  
 Eu participei do congresso, o único 
deputado que participou do congresso, agora, 
na semana passada, e tive uma conversa longa 
com o doutor Saldanha, que é ministro do 
Supremo, falando sobre... Eu já dei essa ideia 
copiando, eu vou ao Rio de Janeiro para ver 
como funciona melhor. O que é? É médico e 
farmacêutico de plantão no Tribunal 
substituindo o NAT. Pouca gente conhece o 
NAT-Jus, aqui tem doutora Elizabeth Lordes, que 
trabalha um pouco, e doutora Janete Simões. 
Mas, ainda não tem, em determinados 
momentos, um médico de plantão e o 
farmacêutico de plantão quando se trata de 
medicamento, e o médico quando se trata de 
cirurgia, de transferência, internações e etc.  
 Dr. Emílio Mameri apresentou uma 
proposta com relação à câmara de mediação, 
que também é uma coisa interessante. Só, que a 
preocupação da Secretaria, neste momento, é 
de tirar o direito de o cidadão ir direto procurar 
o seu exame, a sua cirurgia, a sua consulta, e 
virar o endereço a câmara de mediação para 
que ele consiga aquilo que a Constituição deu, 
de 88: saúde é direito de todos e dever do 
Estado. Estado poder público, não é estado 
federado, é o município, estado federado e 
União. Deu direito ao cidadão que ele tem, deu 
dever para os Estados, só que Brasília não botou 
o dinheiro. Não tem dinheiro, infelizmente. 
Corte de verba da saúde, estão cortando verba 
da educação. Imagina só quanta gente que vai 
continuar analfabeta e quanta gente que vai 
morrer por corte da verba de saúde.  
 Então, falando dessa questão, eu acho 
que esse trabalho que você tem eu tenho 
também. Foi o doutor Edson, da Secretaria de 
Saúde, que fez. Eu tenho, inclusive, até o 
município que dá mais ações, que é Linhares. O 
campeão em ações é Linhares. Não vou falar o 
nome do juiz, porque isso não importa. Talvez 
ele faça isso também com medo. Eu vou negar a 
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ordem, e a pessoa vai morrer, eu vou para casa, 
botar a cabeça no travesseiro: Olha, eu matei 
aquele ali ou deixei morrer. Então, na verdade, o 
juiz fica numa saia justa muito grande também. 
Não é?  

Então, é preciso que haja, mesmo, um 
entrosamento entre a Justiça... porque o Estado, 
enquanto Estado, é um negócio difícil, porque 
tanto o Ministério Público, que defende o 
cidadão, a Defensoria Pública também tem que 
defender o cidadão. Ele tem o direito. O Estado 
nega, mas não nega porque quer. Tadeu foi um 
excelente secretário, Tadeu Marino.  
 Inclusive, quero até registrar que uma 
das coisas sérias neste país é isso que mostrei 
aqui: transplante de órgão. Ele é um 
transplantado renal. Ficou na fila. Esperou sete 
anos e fez o seu transplante renal igual a todo 
cidadão faz. Então, o Tadeu tenho que admirá-
lo, também, por isso. 
 No congresso que a Amages promoveu, 
eu fiz parte da Mesa, esteve presente o doutor 
Saldanha. Quem organizou foi o Carlos Simões; 
doutora Janete Simões, presidente, esteve 
presente também; Fernando Zardini Antonio 
presente também; Adalto Tristão, nesse evento 
que nós participamos da Mesa. 
 O doutor Saldanha deu esse exemplo do 
Rio de Janeiro, que eu pedi já ao governador e 
ao secretário de Saúde. O que é? Médico de 
plantão, farmacêutico de plantão para 
intermediar isso. Isso vai melhorar, vai diminuir 
muito essas demandas, porque nesse congresso 
que nós fazemos aí, o sétimo, eu pedi a todos os 
municípios. Para os setenta e oito municípios eu 
mandei, como um dos organizadores desse 
congresso, pedindo para mandar os valores que 
os municípios têm gastado com a judicialização. 
Só vinte mandaram até hoje. De setenta e oito, 
só vinte mandaram. 
 Fiz reunião em Cachoeiro, fiz reunião em 
Aracruz, fiz reunião em Vila Velha, audiência 
pública, e fiz uma, dia 8 de agosto, aqui, 
juntando todos esses dados para levar para esse 
congresso. Infelizmente, os municípios foram 
omissos não mandando as suas despesas, que 
têm furado os orçamentos municipais e o 
estadual também.   
 Já falei muito, vou ver se falo menos. 
Doutor Hudson tem que falar, vocês também 
têm que falar, mas é o seguinte: o que acontece, 

se não tiver esse entrosamento? Vai cada vez 
furar mais o orçamento. Os medicamentos que 
não estão aprovados pela Anvisa e não constam 
da lista de Rename, o juiz deveria ter o bom 
senso de não determinar uma ordem dessa. 
Esse medicamento não foi aprovado pela 
Anvisa, não consta na lista do Rename, não 
pode. Não pode! Mas aí aparece um salvador 
com um medicamento A ou B e chega lá e 
manda internar o paciente no hospital tal, no 
leito tal, na UTI tal. Não pode ser assim também. 
 Bom, então, agora quero passar a 
palavra para a doutora Sabrina; depois, em 
seguida, para o doutor Hudson também.  
 
 A SR.ª SABRINA NICOLI PIGATTI - 
Cumprimentar inicialmente. Bom dia, Doutor 
Hércules; bom dia, doutor Hudson; bom dia a 
todos os presentes. 
 Só para complementar tanto a fala do 
doutor Alexandre quanto a de V. Ex.ª, quando 
nós falamos em diálogo, nós estamos buscando 
algo que hoje está muito em voga, que se 
chama efetividade. Então, quando eu falo em 
judicialização, o que o cidadão procura? Ele 
busca efetividade e ter do Poder Judiciário 
aquilo que, naquele momento, o satisfaça, 
satisfaça o seu direito, sobretudo da saúde. 
 Então, hoje, falamos muito, dentro do 
Direito, dos métodos adequados de solução de 
conflito. Diante de um conflito, nós podemos ter 
várias formas de solução, e através do diálogo e 
dessa identificação, nós vamos poder, sim, seja 
através de uma mediação, de uma conciliação, 
de uma negociação, dar ao cidadão aquilo que 
ele busca, que é essa efetividade, porque nós 
bem sabemos das dificuldades que tanto o 
Poder Judiciário quanto o magistrado, na 
prática, têm de fazer a saúde ser, de fato, 
efetiva.  
 Nós temos essa situação que V. Ex.ª bem 
disse, que acaba gerando um volume de 
processo desse medicamento, por exemplo, não 
padronizado na lista e muito menos aprovado 
na Anvisa. Nós temos muitos casos desses 
dentro do Judiciário.   
 Então, de que forma nós podemos 
resolver? Chamou-nos, como comissão, essa 
informação da Defensoria, e, inclusive, foi um 
questionamento que eu me fiz. Por que o 
Estado, o próprio Estado não tem esse canal de 
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diálogo aberto? Porque, por vezes, em muitos 
casos concretos, um simples telefonema, um 
simples canal de diálogo aberto, ou seja, através 
de uma assessoria que possa ser criada, um 
advogado, um médico, uma comissão poderia 
resolver, de forma administrativa. Porque, se o 
objetivo é resolver e dar efetividade, por que 
não, na via administrativa, eu ter isso? Por que 
eu necessito procurar a Defensoria, judicializar 
uma ação, sabendo que, fatalmente, o juiz vai 
dar aquele medicamento, aquela cirurgia? 
 Então, imaginamos, dentro de tudo o 
que nós ouvimos, ontem, e dentro do diálogo 
que tem sido aberto pela comissão, que há, sim, 
solução. E há solução unindo forças: Poder 
Judiciário, Poder Executivo, Poder Legislativo. E 
nós contamos, também, com esse apoio, de V. 
Ex.as, e nos colocamos à disposição.  

O diálogo, hoje, é muito importante. A 
nossa sociedade perece pela falta do diálogo, 
pela falta da compreensão do problema e pela 
falta dessa efetividade.  

Obrigada.  
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Muito bem, doutora Sabrina. Obrigado.  

Realmente, os NATs, se funcionassem, 
realmente, se eles ficassem, realmente, também 
com médico e o farmacêutico de plantão, a 
gente poderia diminuir, realmente, esses 
conflitos.  

 
A SR.ª SABRINA NICOLI PIGATTI - Eu me 

permito só fazer uma observação, porque eu já 
estive dentro do Judiciário, inclusive desse outro 
lado, e pude conhecer o trabalho do NAT. E 
quando V. Ex.ª fala que o juiz fica inseguro, isso 
é uma verdade, é uma realidade. Então, muitas 
vezes, a gente vê essa falta de confiança, 
mesmo, no trabalho do NAT, diante dessa 
insegurança. Então, trabalhar o juiz para que ele 
seja um conhecedor da matéria e entenda 
aquilo que é posto à mesa, para julgamento 
dele, nessa distribuição de justiça, é muito 
importante.  

Então, o fortalecimento do NAT e, 
sobretudo, essa confiança que o magistrado tem 
que ter. Não é? E não só nele, em outros 
trabalhos que a gente possa fazer, também.       

    
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Muito bem.  

Eu vou insistir com o governador e com o 
secretário da Saúde essa questão do médico de 
plantão junto com o juiz de plantão. Além disso, 
no caso de medicamentos, o farmacêutico de 
plantão também, porque quem entende de 
medicamento é o farmacêutico. Então, com 
isso, eu tenho certeza de que vai diminuir, e 
muito, o número de ações e, também, vai 
atender muito melhor o cidadão.  

Então, nós temos que trabalhar em 
parceria. A Comissão de Saúde fica à disposição 
para, junto ao governador e secretário de 
Saúde, fazer essa intermediação.  

Deputado doutor Hudson? 
 

 O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - Bom dia. 
Cumprimentar todos aqui, na figura do 
Alexandre, presidente. Cumprimentar a Sabrina, 
vice-presidente. O doutor Marcus Luiz, doutor 
Gustavo, doutor Rafael e doutora Flávia.  
 Gostei muito da sua fala, pois você foi 
muito prático. Muito prático. E é um problema 
que a gente tem.  

A Comissão de Saúde da OAB vindo aqui, 
para nós, é muito importante. O presidente da 
OAB, o doutor José Carlos Rizk Filho, a 
importância que a OAB tem para a sociedade 
nas grandes pautas nacionais e locais. Então, 
isso muito engrandece essa Comissão de Saúde.  

Então, quando você fala alguma coisa de 
saúde, a gente tem que se preocupar. Eu, aqui, 
eu sou muito independente. Ah, o grupo dos 
independentes. Eu sou independente assim: eu 
estou aqui para representar a população. Eu não 
tenho que ser a favor e nem contra. Se eu achar 
que não é interessante algum projeto, eu vou 
questionar. Então, logo no começo, aqui, o 
Governo teve algumas dificuldades em alguns 
projetos, passou apertado. Mas o projeto para o 
secretário de Saúde, que ele mandou aqui, para 
a Assembleia, passou à unanimidade. Todos os 
deputados aprovaram, apesar de ser polêmico. 
Mas nós temos, hoje, quando vem um 
secretário de fora, a gente já fica questionando. 
A gente tem um corporativismo. Vão trazer 
gente do Espírito Santo. Isso é natural.  

Então, veio um jovem. Eu fui conversar 
com ele, meio desconfiado. Eu já milito na 
saúde há trinta e cinco anos, desde quando 
comecei, então a gente tem uma experiência. 
Fui conselheiro do CRM por dez anos, fui 
corregedor, participei da reforma do Código 
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Processual. Eu, um jovem - já tem tempo que saí 
do conselho - recém-formado voltando para o 
Espírito Santo, sendo conselheiro, vendo as 
demandas. O que falta é diálogo, é o que vocês 
estão falando. Então, parabenizar o deputado 
Emílio, que não pode estar presente. Essa 
câmara de mediação é necessária.  

Então, quando propus, que cheguei lá e 
só tinham as pessoas do jeito que estou hoje - 
mais antigo e eu jovem - que fui questionar por 
que não colocávamos conciliação na fase de 
sindicância e na fase processual, eu quase fui 
metralhado no Conselho Federal de Medicina, 
tanto que vocês fazem isso. Chegava denúncia, 
abria e daí a pessoa desistia. Não quando tem 
lesão ao paciente, mas é briga entre médicos, 
retenção de honorários. Então, assim, houve 
algumas evoluções no Conselho Federal de 
Medicina. É retrógado ainda, não é avançado. A 
gente precisa pensar em coisas novas. 

Mas, vamos aqui ao doutor Nésio. 
Quando ele veio ele falou assim: Olha, Hudson, 
o caminho, apesar de nós aqui não estarmos na 
fase terciária de assistência.  Doutor Hércules é 
ginecologista-obstetra, eu sou anestesista, mais 
assistência, o caminho, quando ele falou que ele 
ia fazer a Atenção Básica no Espírito Santo, ele 
falou assim: Vou começar pela Grande Vitória. 
Você pensa que era melhor começar pelo 
interior. Ele falou: Não, vamos começar do mais 
difícil. Falei: olha, vai ser difícil você fazer isso, 
botar a atenção básica aqui é você atender o 
paciente lá na ponta sem precisar chegar ao 
hospital. Eu questionei. Ele falou: Vou fazer em 
seis meses.  

O Nésio é prático, é diferenciado. Ele é 
médico, mas ele tem uma grande diferença: ele 
é gestor. Nós precisamos de gestores. Com 
conhecimento médico, fica melhor. Não 
necessariamente precisa ser médico. Às vezes a 
gente quer que seja um médico, mas o cara que 
não é gestor, só atrapalha. É preferível que seja 
um gestor; se for médico, melhor ainda. 

Ele falou: Vou colocar em seis meses. Ele 
foi e foi a maior evolução que teve. Quando deu 
seis meses, ele me mandou uma mensagem: 
Não falei que fazia em seis meses? Tive que 
ouvir calado e é verdade. Então, ele trouxe 
trezentos e oito estratégias de saúde da família, 
vai fazer a maioria aqui na Grande Vitória e vai 
resolver o problema. 

Respeito muito os outros secretários; eu, 
estando deputado, tive problemas com todos os 
secretários de Saúde, porque a gente quer levar 
o que a gente conhece como médico.  

Já fui dono de hospital do SUS que 
quebrou. Então a gente tem que se mirar na 
experiência de quem já fez errado. Por exemplo, 
você citou um ex-secretário que foi secretário 
durante muito tempo e só ia na assistência. Com 
todo respeito, é um colega médico, não sei se 
todo foi, mas ele foi levado pelo secretário de 
Saúde para lá. Então ele está fazendo tudo o 
que tem que fazer. 

 Não adianta questionar o que vou falar, 
não, porque falo mesmo. A gente não tem que 
ser omisso como deputado. A gente está aqui 
para representar a população e defender. Então, 
ele está mudando o estado do Espírito Santo. 

Quando você bem falou do Hospital 
Central, já fui dono de hospital, foi vendido o 
Hospital Metropolitano, posso falar muito 
tranquilo. O Hospital Central é melhor do que 
todos os hospitais privados aqui em atenção em 
neurocirurgia. Faz cirurgias que não se fazem 
em hospitais privados. Então precisa divulgar. 

Aí você fala da imprensa. A imprensa não 
vai divulgar o que o Governo faz de bem. 
Desculpa, Alexandre, a imprensa não vai. A 
imprensa quer uma coisa: dinheiro. Eles querem 
dinheiro para publicar. Sei que você é 
massacrado, daqui a pouco vai sair alguma 
matéria. É assim que funciona: se você não der 
dinheiro, eles falam mal. Então, o que coloca na 
imprensa dava para fazer quantos hospitais? 
Olha o que está acontecendo no Hospital 
Infantil hoje?  

Duvido que vocês que estão aqui, que 
estão nos assistindo, teriam coragem de operar 
em um hospital que teria um Corpo de 
Bombeiros do lado de fora para prevenir se tiver 
um incêndio! Gente, não existe isso. Não é essa 
gestão, não, é gestão antiga, que hospitais 
antigos iguais ao Hospital Infantil, cito aqui 
rapidamente: Hospital Dório Silva, que é um 
hospital que foi feito aos moldes de hospital de 
campanha de guerra e Hospital Dr.ª Rita de 
Cássia, em Barra de São Francisco, que eles não 
têm esse problema de estar pegando fogo, etc. 

Qual é o problema? Gestão, com todo 
respeito ao diretor que é meu amigo, é do 
mesmo bairro que eu. Mas está errado, tem 
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alguma coisa errada. O Dório Silva mudou vários 
diretores, mas lá não tem esse problema. Tem 
problema de ser velho, e o hospital Dr.ª Rita. 

Eu duvido, Alexandre, se você fosse ser 
operado de qualquer coisa, se você iria para um 
hospital que tem um Corpo d Bombeiros e 
poder pegar fogo a qualquer momento.  

Então, a população é sujeita a isso. Não 
podemos nos omitir, temos que falar, sim. A 
saúde tem dinheiro, tem aplicação de recursos.  

Atualmente, o secretário mudou tudo 
porque o que está aí nunca funcionou, os 
antigos, ele está só substituindo, botando um 
novo. Não adianta, um novo e bom veio para 
substituir o antigo e ineficiente.   
 Então nós precisamos mudar. 
Gostaríamos muito que você estivesse nessa 
briga com a gente. Nós precisamos. Isso aqui 
não é crítica à Secretaria de Saúde. Eu gostaria 
de parabenizar o Corpo de Bombeiros que 
sabiamente botou uma unidade ali, porque a 
gente não pode fechar o hospital. Tem que ser 
desativado esse hospital paulatinamente sem 
prejudicar a população. 
 Eu duvido, nos países de pior IDH do 
planeta, a Nigéria, se lá, tem um hospital com 
bombeiro do lado! Gente, nós somos um Estado 
rico, nós somos um Estado rico! A população 
não pode sofrer isso.  

Então, é um ponto fora da curva o 
Hospital Infantil. Eu acho que o secretário tem 
que ver com carinho aquilo ali, sem bater em 
ninguém, mas não pode. Vamos fazer um 
levantamento, vamos pedir uma auditoria, 
vamos fazer uma tomada especial de contas no 
Tribunal de Contas, ver o que foi gasto com 
reforma. Dava para construir outro hospital. 

Então, esteja com a gente, com o 
deputado Doutor Hércules aqui, que preside 
muito bem a Comissão de Saúde.  

Aqui a fala é para parabenizar a presença 
de todos vocês. Está certo? Obrigado. 

Devolvo a palavra ao deputado Doutor 
Hércules 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Doutor Alexandre, gostaria de ouvi-lo 
mais, mas a Comissão de Defesa do Consumidor 
já está pedindo que a gente possa desocupar o 
auditório, para eles fazerem a reunião deles. 
(Pausa)  

Então, tudo bem. Um minuto.  
 
 O SR. ALEXANDRE MARIANO FERREIRA - 
Menos que isso. Gostaria de agradecer a V. Ex.ª, 
ao doutor Hudson. Aprendemos muito. A OAB 
está com comissão, está com V. Ex.ª para aquilo 
que for necessário. Muito obrigado. 
  

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Muito obrigado. 

Só queria ressaltar que o Hospital Central 
é um hospital de referência, mas não é um 
hospital de porta aberta. Então não é um 
primeiro socorro que pode ir lá diretamente 
para a porta do hospital. Vai ao Hospital São 
Lucas e outros, mas o Central fica na retaguarda 
para as cirurgias eletivas, que foram dados os 
primeiros socorros, por isso que o paciente não 
vai direto para lá. 

Doutor Alexandre Mariano Ferreira, 
obrigado; doutora Sabrina Nicoli Pigatti, 
obrigado; doutor Gustavo Miguez Costa, 
obrigado; doutor Marcus Luiz Moreira Tourinho, 
muito obrigado; doutora Flavia Borges Gomes 
Lobo, obrigado; doutor Rafael Rizzi, também, 
muito obrigado.  

Nada mais havendo a tratar, dou por 
encerrada a nossa reunião, convocando todos 
para a próxima, que será aqui mesmo, terça-
feira, dia 10 de setembro, às nove da manhã. 

Está encerrada a reunião da Comissão de 
Saúde e Saneamento.  
 

(Encerra-se a reunião às 
11h06min) 
 
 

  
SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA 
COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, MINAS E 
ENERGIA, REALIZADA EM 03 DE SETEMBRO DE 
2019. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ALEXANDRE 
XAMBINHO - REDE) - Bom dia a todos.  

Havendo número legal, declaro abertos 
os trabalhos da sétima reunião ordinária, da 
primeira sessão legislativa ordinária, da décima 
nona legislatura, da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Minas e Energia. 
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Conforme disposição regimental, vamos, 
neste momento, dispensar a leitura da ata da 
reunião anterior, tendo em vista que os atos 
ocorridos na mesma já foram publicados no 
Diário do Poder Legislativo.  

Passamos para a leitura do Expediente. 
Solicito à secretária desta comissão que 

proceda à leitura do Expediente.  
 
 A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
 CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

Não houve no período.  
  
 PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 Não houve no período.  
 
 PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS: 
 Não houve no período.  
 
 PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
 Não houve no período.  
 
 PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
 Não houve.  
 É o que consta no Expediente, senhor 
presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ALEXANDRE 

XAMBINHO - REDE) - Vamos passar para a 
Ordem do Dia. (Pausa) Não há nada no 
momento.  

Vamos passar para a fase das 
Comunicações.  

Deputado Carlos Von, aqui presente, na 
última reunião, tivemos a apresentação da 
secretária de Ciência e Tecnologia, doutora 
Cristina Engel, onde ela mostrou e falou para a 
gente sobre a Fábrica de Ideias, também projeto 
do Governo do Estado.  
 Acho que nada mais justo do que a gente 
dar continuidade e estar ouvindo, agora, a 
Fábrica de Ideias, através do seu conselho 
gestor, o professor Tadeu Pissinati, que está 
aqui, nesta manhã, na Comissão de Ciência e 
Tecnologia, para falar dos projetos da Fábrica de 
Ideias e também para poder falar um pouquinho 
da área de Ciência e Tecnologia. Também um 
projeto que está sendo desenvolvido na cidade 
da Serra, que ele tem conhecimento. Está 

fazendo parte lá também e vai poder explanar 
um pouco para a gente. 
 Tadeu Pissinati é professor do Ifes, onde 
atua na área de Engenharia Mecânica do Campus 
Vitória, desde 85. É graduado em Licenciatura 
Plena para a Formação de Professores pelo Cefet 
Minas Gerais, desde 1989, e em Engenharia 
Mecânica pela Ufes, em 1990. Tem mestrado em 
Pedagogia Profissional obtido em estudo da 
Universidade de Ciências Pedagógicas, de 
Havana, Cuba. Desde 1998, participa da 
administração central do Ifes tendo exercido 
funções de assessor, gerente, diretor, pró-reitor 
nas áreas de ensino, pesquisa, extensão e 
inovação. Atualmente está vinculado ao gabinete 
do reitor como diretor da implantação do Centro 
de Referência em Educação, Empreendedorismo 
e Inovação Aberta, Creia, ou simplesmente a 
Fábrica de Ideias, em Vitória. 
 Então, passo a palavra ao professor Tadeu 
Pissinati, para que ele possa explanar e falar para 
a gente sobre a Fábrica de Ideias. 
 Algo a falar, deputado Carlos Von? 
 
 O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - 
Presidente, bom dia! Bom dia a todos os 
presentes, aos servidores da Casa, ao Tadeu 
Pissinati e àqueles que nos acompanham pela TV 
Assembleia. 
 A secretária já esteve aqui fazendo uma 
explanação na última reunião e falou de forma 
genérica, o tempo era curto, então vai ser muito 
importante a gente ter a oportunidade, agora, 
através de um especialista, o senhor Tadeu, para 
a gente conhecer melhor o funcionamento da 
Fábrica de Ideias. Então, estou curioso aqui para 
ouvir a sua explanação. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ALEXANDRE 
XAMBINHO - REDE) - Gostaria também de 
registrar a presença do Marcos Martins Ribeiro, 
da Frame You, que está aqui, presente, 
acompanhando os trabalhos e também 
cumprimentar todos os servidores da 
Assembleia que estão aqui acompanhando os 
trabalhos da comissão. 
 Passo a palavra para o professor Tadeu 
Pissinati. 
 
 O SR. TADEU PISSINATI SANT’ANNA - 
Bom dia a todos os presentes. Presidente da 
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comissão, muito obrigado pelo convite, 
deputado Xambinho, deputado Carlos Von, da 
comissão também. É um prazer poder estar 
aqui, hoje, na Assembleia Legislativa com a 
Comissão de Ciência, Tecnologia, Minas e 
Energia e compartilhar um pouco dessas 
informações relacionadas ao funcionamento da 
Fábrica de Ideias e aos projetos futuros que 
teremos em desenvolvimento a partir de novos 
arranjos que nos trazem parceiros. 
   

(São exibidas imagens 
simultaneamente ao 
pronunciamento) 
 

 Nesta apresentação, já na capa aqui a 
gente tem a foto da fachada atual da Fábrica de 
Ideias, uma parceira do Instituto Federal do 
Espírito Santo, que opera uma série de 
programas - vou explicar um pouco deles aqui - 
com a Prefeitura de Vitória, que é a proprietária 
desse patrimônio da cidade, que é conhecido 
como Fábrica de Ideias, mas que tem uma longa 
história que vou resumir uma parte dela. 
 Então, por favor. Vamos ter como 
agenda um apanhado histórico, as atividades do 
Ifes desde 2016, quando entramos lá, como 
cessionário e gestor de Programas, em parceria 
com a Prefeitura de Vitória.  

Os projetos em perspectiva, desafios e 
busca de parcerias e a proposta de visão de 
futuro. Então, é a síntese da nossa agenda hoje, 
aqui. 
 Um pouco da história da Fábrica de 
Tecidos até hoje. Essa fábrica foi fundada em 
1912, chamava-se Nicoletti e Madeira. Dois 
empresários aqui da capital que inauguraram 
inclusive o galpão. Aqui podemos ver o galpão 
que hoje está restaurado, ele é da época da 
inauguração, portanto, já com cento e sete anos 
de história, essa estrutura da cidade. 
 Esses empresários, eles vêm da origem 
do comércio da cidade. A sede da empresa do 
senhor Lisandro Nicoletti existe até hoje na 
Praça 8, na antiga rua da Alfândega, em Vitória. 
Está preservado esse prédio histórico, hoje é a 
sede de um banco, mas vejam então, que tem 
uma tradição, do comércio nasce a indústria no 
Espírito Santo, que de fato nasce aqui, com esse 
empreendimento dessa Fábrica de Fiação e 
Tecidos Victória, como se escrevia na época.  

 Então, nós temos uma história muito 
rica, que já na década de 20, passa a ser uma 
sociedade anônima, na época, chamava-se Cia 
de Fiação e Tecelagem Victória, com acréscimo 
de sócio capitalista, por meio de ações, e deu 
origem, inclusive, a várias melhorias na região, 
com a própria criação da Vila Monjardim, que 
veio a ser uma vila operária, para acomodar os 
trabalhadores da fábrica, e tinha também umas 
casas melhores para os gerentes, que hoje é o 
bairro de Jucutuquara. Então, vejam a história, 
como se desenvolve a urbanização de uma 
cidade.  

Adiante, então, nós vemos outras 
melhorias e, ao longo da década de 30, como a 
urbanização, o asfaltamento, as melhorias 
relacionadas ao método de transporte que já 
existia na época, o bonde elétrico, então, tudo 
isso foi gerando uma série de melhorias nessa 
região.   
 Adiante, nós vamos ver, então, que na 
década de 30, já no finalzinho, constitui-se um 
novo empreendimento: Jucutuquara Industrial 
Ltda., com a entrada de sócios de outros 
estados. Então, passa a ser um 
empreendimento nacional, de fato, com o nome 
Jucutuquara Industrial Ltda., inclusive, com 
ampliações das instalações, novas máquinas, 
novas tecnologias e, com o foco muito grande 
na tecelagem da juta, especialmente, para 
fabricação de sacarias, que depois viriam a ser 
empregadas em todo o país, para exportação 
dos nossos grãos. E no caso capixaba, 
especialmente, o nosso café.  

Essa empresa toma um vulto em todo o 
país, ela passa a ser uma referência. A partir da 
inauguração em 41, ela se torna uma marca de 
uma indústria muito moderna no Brasil. Passou 
a ser alvo de publicações nacionais de matérias 
de revistas e de jornais da época.  

Ali nessa foto a gente vê a sede 
administrativa à época, que hoje está 
preservada apenas a fachada ali na Avenida 
Vitória. Esse prédio já não existe mais, mas a 
fachada foi preservada como acervo histórico e 
arquitetônico.  

Então, adiante, a gente vê como esse 
empreendimento se tornou uma referência no 
bairro. Vejam que o próprio nascimento da 
Escola Técnica de Vitória, que hoje é o campus 
Vitória do Ifes, teve relação com a existência 
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dessa fábrica, porque à medida que o estado se 
industrializava e tinha uma referência industrial 
nacional ali, que era a Jucutuquara Industrial, 
passou a demandar profissionais mais 
qualificados, técnicos.  

Nasce, então, a Escola Técnica de Vitória, 
que muda do Centro de Vitória para o bairro de 
Jucutuquara, onde estamos até hoje ali.  

E também, aqui nessa imagem, na época, 
o estádio Governador Bley, à época, do Clube 
Rio Branco, que mais tarde veio a ser adquirido 
também. Hoje faz parte da área esportiva do 
campus Vitória. Então vejam a situação 
geográfica para entender bem a situação e a 
relação histórica com a Escola Técnica e, hoje, o 
Ifes. 

Então, essa empresa ganha matérias em 
várias revistas. Revistas no Rio de Janeiro, 
revistas nacionais como O Cruzeiro, na época 
era, possivelmente, a revista mais importante 
do país. E passou, então, a ser reconhecida 
como uma empresa muito avançada, com muito 
cuidado com o trabalhador, com muita 
responsabilidade social, com refeitório, 
cuidados médicos, etc.. Era uma referência, 
então todo mundo procurava se mirar, no país, 
nessa empresa. 

Adiante, nós vamos ver a mudança 
societária mais importante, eu acredito. Foi em 
46, quando ela se torna Cia. União Manufatora 
de Tecidos e se torna um grupo nacional que 
passa, inclusive, com novos sócios, a expandir, 
com fábricas em Manaus, em Pernambuco, no 
Rio de Janeiro.  

A primeira unidade dessa empresa 
nacional é exatamente a antiga Jucutuquara 
Industrial, agora chamada União Manufatora de 
Tecidos, conforme é o nome que consta na 
fachada preservada, hoje, naquele muro em 
frente à Avenida Vitória.   

Adiante, nós vemos então como já se 
desenvolve a Escola Técnica, em 
funcionamento, nos anos 50. E vocês veem ali 
onde está a fábrica, situando em relação ao 
nosso teatro atual, que está logo na esquina 
aqui, o teatro do Ifes e, ali, a fábrica está logo ao 
lado.  

Podemos ver também na próxima 
imagem, a ampliação daquela sede 
administrativa, conforme eu disse, está 
preservada a fachada hoje. Vocês estão vendo 

aqui como era a situação: ali o prédio 
administrativo; o galpão, hoje, restaurado; a 
tecelagem de juta, que hoje não existe mais. 
Hoje são prédios novos que foram construídos 
no lugar dela, e essa casa onde morava o antigo 
sócio e diretor industrial dessa unidade, aqui no 
Espírito Santo, era muito conhecido no bairro, o 
senhor Oscar.  
 

  (São exibidas imagens 
simultaneamente ao pronunciamento) 
 

 Adiante, então, vemos a evolução desse 
bairro, como é que foi passando a ter linhas de 
ônibus, os transportes. Foi crescendo e a própria 
Escola Técnica também crescendo muito na 
década de 60, e acontece um incêndio. 
 Esse incêndio destrói grande parte da 
fábrica e, nesse momento, coincidia com as 
fibras sintéticas começando a concorrer com a 
fibra de juta.  
 O que aconteceu? A fábrica, então, 
passou a receber menos investimentos e veio a 
fechar em 89. O grupo continuou a existir no 
Brasil, mas ela fecha. Esse grupo, já nessa época, 
ao longo dos anos 70, 80, passou a ser chamado 
como Brasil Juta, era o nome do grupo em todo 
o país, e esse grupo passou a ser dono de outras 
unidades no Espírito Santo, como a Braspérola, 
em Viana. 
 Em 2001, esse grupo inteiro veio à 
falência, o que gera, então, nessa localização ali, 
a fábrica, uma massa falida de um grupo 
nacional. 
 Adiante, então, a gente vê o que 
aconteceu. Essa fábrica passou a ser alugada 
para eventos, especialmente, um famoso baile 
funk, na época, que era conhecido como Fábrica 
747, gerando muitos problemas, inclusive, na 
comunidade, de relacionamento, por causa da 
situação social que envolvia esse baile funk, 
especialmente nas madrugadas.  

Não vou entrar em detalhes, mas a 
Prefeitura de Vitória desapropria a unidade da 
massa falida e estabelece um novo projeto, que 
era chamado Centro de Referência do Trabalho 
ou Fábrica do Trabalho, com esse projeto, na 
época, que era, fundamentalmente, um centro 
de formação profissional que se vislumbrava ali 
para qualificações parecidas com aquelas que o 
Senai e o Senac oferecem. Como padeiro, 
cabelereiro, marceneiro, soldador, etc. 
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Esse projeto não se sustenta, a 
prefeitura não consegue levar adiante a 
implementação desse centro de formação 
profissional, chamado Fábrica do Trabalho e, 
quando assume o atual prefeito - isso foi no 
período 2006/2012, numa gestão do antigo 
prefeito João Coser - em 2013 assume o prefeito 
atual, o Luciano Rezende, e recebe a situação de 
obras inconclusas ali e estabelece uma proposta 
nova, de converter a ideia de um centro de 
formação profissional num centro de inovação, 
num local nobre da cidade, para desenvolver as 
atividades da economia do futuro, para 
promover o turismo, a gastronomia, atividade 
de tecnologia, de inovação, de economia 
criativa, focando no desenvolvimento do futuro 
econômico de Vitória. E esse ambiente, então, 
passa a ter outras missões, que nós ficamos, 
então, hoje, mais conhecidos pelo nome de 
Fábrica de Ideias. Essa ideia desse centro de 
inovação, conforme expliquei. 

Então, essa proposta recebe algumas 
obras complementares, iniciadas atividade de 
capacitação, empreendedorismo, eventos. Nós 
vamos ver algumas imagens aqui, a seguir, 
inclusive a assinatura do termo de cessão do 
bem imóvel com gestão compartilhada entre o 
Ifes e a Prefeitura de Vitória. Aí vocês veem o 
nosso reitor assinando, na época era o professor 
Denio, que hoje preside a Fapes, e o prefeito 
Luciano. O que gerou, então, o Conselho de 
Governança.  

Esse conselho é composto por dez 
membros, são cinco da Prefeitura de Vitória e 
cinco do Ifes, sendo que, pela prefeitura, são o 
prefeito, o secretário de Educação, o presidente 
da CDV, o diretor de Novos Negócios da CDV e o 
diretor de Inovação da CDV. Pelo lado do Ifes, o 
reitor, pró-reitor de Extensão, diretor do 
campus Vitória, diretor de Extensão, também do 
campus Vitória e o diretor executivo da Fábrica 
de Ideias, nesse caso, sou eu, o primeiro diretor 
de Implantação dessa unidade do Ifes, nesse 
imóvel. 

Passamos, em 2018, a implantar o 
Centro de Referência em Educação, 
Empreendedorismo, Inovação Aberta, o Creia 
Ifes, definido como responsável por uma gestão 
de programas e também pela própria 
implantação de novas estruturas físicas, 
melhorias físicas no imóvel. 

Com isso, nós passamos a estruturar 
uma unidade de gestão com servidores, 
mobiliários, equipamentos, centro de custos, 
gestão de contratos, limpeza, segurança, 
elaboração de projetos, que é a parte mais 
física, operacional, e também os programas de 
ensino, pesquisa e extensão, que são as 
atividades do Ifes que nós passamos a executar 
em parceria com outros agentes públicos e 
privados da sociedade nesse espaço, com a 
proposta de ter aí um centro para desenvolver 
educação empreendedora. 

Passamos a ter espaços de eventos 
multiplataforma em parceria com a prefeitura, 
com a comunidade da economia criativa, 
eventos como Fábrica.Lab, eventos muitos 
grandes com n atividades, envolvendo o 
empreendedorismo, envolvendo artesãos, 
envolvendo tecnologias, games e assim por 
diante. Inclusive shows têm acontecido lá. 

E também outras atividades de educação 
empreendedora com outros parceiros, como, 

por exemplo, a JA Espírito Santo, Junior 
Achievement, a gente tem uma parceria 
enorme lá de programa chamado Mini 
Empresa, um programa de educação 
empreendedora em escolas públicas e 
privadas em todo estado, que tem aqui o 
evento de formatura. 

Então, vocês vejam que a gente chega a 
formar aí grupos de vinte e seis, vinte e sete, 
grupos empreendedores em todo o estado. 
Nessa formatura aí, tinha cerca de duas mil 
pessoas só para vocês terem uma ideia de como 
isso envolve a nossa comunidade nessa 
educação empreendedora.   

A seguir nós vemos também o nosso 
espaço chamado: AceleraVix, que são as 
atividades de empreendedorismo. Essas 
atividades são atividades de apoio aos 
empreendedores e inovadores, estão criando 
negócios. Isso começa com cursos de 
competências empreendedoras, depois de 
gestão empresarial, pré-incubação e incubação 
de empreendimentos e já estamos avançando 
pós-incubação, que são parcerias com empresas 
que foram graduadas na incubadora para 
projetos tecnológicos mais avançados. 

A nossa incubadora funciona também 
nesses espaços, a incubadora do Ifes, o núcleo 
incubador de Vitória. Vemos também aqui os 
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nossos incubados atuais, lá, nós estamos com 
cerca de dez empresas incubadas.  

É a lista de empresas, essa é a 
classificação no nosso edital de seleção de 
empresas. Estamos com cinco vagas abertas, 
inclusive neste momento, para incubados não 
residentes. São empresas que já têm sede, mas 
que precisam do apoio, do suporte tecnológico 
e gerencial da incubadora. 

Temos lá outro escritório que é a área de 
inovação. A área de inovação do Ifes é baseada 
em pesquisa aplicada. Nós chamamos de polo 
de inovação Vitória, funciona lá o escritório de 
relacionamento com a comunidade industrial, 
por meio do qual nós fazemos projetos em 
parceria com empresas para resolver problemas 
da indústria. 

A nossa competência credenciada lá é 
em metalurgia e materiais nessa entidade aqui, 
Embrapii - Empresa Brasileira de Pesquisa e 
Inovação Industrial. É uma condição muito 
especial de apoio a empresas e industriais, que 
trazem os seus problemas e nós negociamos em 
condições muito vantajosas, inclusive com 
recursos de subvenção econômica, recurso do 
Governo doado aos projetos, em contrapartida 
financeira também da própria empresa, a gente 
consegue resolver problemas industriais.  

Exemplos de parceiros na área de 
inovação, nós podemos ver aqui, projetos como, 
por exemplo: implantação de processo 
hidrometalúrgico sustentável de reciclagem de 
pasta de bateria chumbo-ácido em planta piloto 
não comercial. Vou traduzir para vocês. É uma 
tecnologia inovadora no mundo de reciclagem 
de ácido e de chumbo de baterias veiculares. 

A planta piloto está sendo projetada e 
implantada em Governador Valadares, pela 
Baterias Tudor. Então, a gente não atende só o 
Espírito Santo, a gente atende o Brasil, com o 
polo Embrapii.  

Outro projeto: o desenvolvimento de 
material resistente ao desgaste para aplicação 
de placas de chutes de transferência com uso de 
tribômetro de tambor impulsor. Tradução, 
estamos ajudando a Vale a resolver problemas 
de logística nos seus equipamentos de 
transferência de minério que tem muito 
desgaste. Estamos trabalhando para diminuir o 
desgaste nesses equipamentos e com isso 
aumentar a eficiência operacional na 

transferência de minério que a Vale faz por 
meio de seus equipamentos. São chamados de 
correias transportadores e chutes. 

Bom, isso é só uma base, aqui, do que a 
gente faz na área de inovação tecnológica, com 
empresas locais e nacionais. 

Adiante, nós vemos uma pequena lista 
de nossos parceiros, tem empresas como a 
Antares Reciclagem; Vale; Aurelius 
Environmental, essa é uma empresa da 
Inglaterra - a gente tem parcerias internacionais 
também que são atendidas pelo polo Embrapii; 
o Newton Fund é um fundo que nos financia em 
projetos, é um fundo da Grã-Bretanha; Baterias 
Tudor, eu contei já, o caso do chumbo; a nossa 

fundação de apoio, a Factor, que é 
fundamental nessas parcerias; o Embrapii; o 
BNDES, o nosso Banco Nacional de 
Desenvolvimento, nos ajuda bastante; a 
ArcelorMittal é uma grande parceira, temos 
uma dúzia de projetos lá, com a nossa 
siderúrgica; Sebrae e outros. 

Projetos em perspectiva, isso 
envolvendo, especialmente, a prefeitura e o 
Ifes. Nós temos o Laboratório Vivo, é uma horta 
educacional, já induzindo o programa de hortas 
comunitárias na cidade de Vitória, está em fase 
de implantação, já bem adiantado. Nós 
deveremos ter uma horta laboratório e nós 
vamos trabalhar inclusive com estudantes da 
rede municipal de ensino nesse projeto. 

Também junto com as empresas juniores 
do Espírito Santo, a gente está discutindo um 
programa de educação empreendedora, onde 
os próprios estudantes pertencentes às 
empresas juniores, de faculdades públicas e 
privadas, participem, então, dessa mobilização 
para que a gente aumente nosso esforço na 
educação empreendedora em todo o estado. 

Temos também a implantação da rádio 
Ifes FM. Nós obtivemos a concessão de uma 
rádio educativa pelo MCTIC. Estamos 
implantando o estúdio central de produção e de 
radiação de programas dessa rádio do Ifes, vai 
ser na Fábrica de Ideias e a antena de 
transmissão para o estado vai ficar em Santa 
Teresa, numa parceria que nós estabelecemos lá 
com o Instituto Nacional da Mata Atlântica, por 
causa da localização de uma montanha, tem 
uma torre muito adequada para posicionar uma 
antena que alcance todo o estado. 
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Adiante nós temos também a criação do 
curso de graduação em Economia. A Fábrica de 
Ideias vai ter o laboratório voltado ao 
desenvolvimento regional, inovação e 
sustentabilidade. É um laboratório que a gente 
está criando para promover projetos em todo o 
território capixaba, por meio de todos os campi 
do Ifes, os vinte e dois campi, resolvendo 
problemas no entorno da área de influência de 
cada campus. E o laboratório central desse 
curso de Economia vai ser também aqui na 
Fábrica de Ideias. 

A ocupação dos edifícios Ala Norte e da 
Casa, depois vou mostrar uma maquete 
eletrônica, ali a gente tem uma deliberação do 
Conselho de Gestão, aquele conselho que 
apresentei, que definiu que esses dois edifícios 
serão ocupados por programas do Ifes. São 
laboratórios de pesquisa e desenvolvimento e 
incubadoras voltadas ao apoio a 
empreendedores inovadores. Depois vou 
detalhar a ocupação desses edifícios.  

Temos lá também a construção da 
subestação elétrica. Neste momento a 
Prefeitura de Vitória está conduzindo um 
processo licitatório para implantar lá uma 
subestação com capacidade de abastecer todo o 
complexo de edifícios da Fábrica de Ideias. É um 
projeto do Finisa, um financiamento junto à 
Caixa Econômica Federal, conseguido pela 
prefeitura. 

Também temos, em curso, manutenção 
de instalações atuais. O Ifes tem o compromisso 
de fazer melhorias naquelas instalações atuais. E 
ainda estamos negociando com a Secretaria de 
Cultura do Estado e o Sebrae a sede do 
programa ES+Criativo, também lá na Fábrica de 
Ideias, que temos lá um hub da economia 
criativa capixaba. 

Adiante uma maquete eletrônica, só 
para entender como vai ser essa ocupação. Os 
edifícios que o Ifes vai ocupar com programas 
são esses aqui: o Ala Norte, que hoje nós já 
ocupamos, a Incubadora já funciona aqui, o Polo 
Embrapii já funciona aqui, alguns eventos já 
funcionam nesse edifício. 

Aqui é a Casa com garagem. A gente já 
deve soltar uma licitação em breve, vai ser um 
centro de gestão e também um espaço maker 
para que criadores, inventores possam ir lá 
materializar suas ideias. Essa questão é 

importante porque do desenvolvimento de 
produtos, de protótipos, se viabiliza a incubação 
de empreendimentos. Então, a gente faz esse 
encadeamento do protótipo, que gera a 
oportunidade de uma empresa nova, de uma 
startup.  

Depois, os edifícios Ala Leste e Ala Sul 
estão disponíveis para ocupação em parceria 
com o Governo do Estado. A secretária esteve 
aqui semana passada e apresentou as propostas 
de ocupação que a gente está discutindo com a 
governança. Existe um grupo de trabalho e nós 
estamos discutindo como ocupar esse espaço. É 
a maior área disponível. 

Ainda temos o galpão restaurado. Hoje 
ele fica aqui envolvido por esses prédios novos, 
são prédios modernos de estrutura metálica, 
muito fáceis de serem, inclusive, reformulados, 
à medida que evoluírem os programas. Esse 
galpão restaurado nós chamamos de centro de 
eventos, é onde a gente faz a maior parte das 
atividades atuais na Fábrica. 

Vamos detalhar um pouco mais isso, 
encerrando aqui, e depois a gente poder 
conversar um pouco. 

Aqui é aquele edifício que o Ifes vai 
ocupar. O térreo já tem o AceleraVix, que é esse 
espaço de empreendedorismo. O mezanino é a 
Incubadora do Ifes, então, a parte de 
empreendedorismo, os laboratórios do Ifes vão 
ficar no primeiro, segundo e terceiro andares. 
São o Polo de Inovação Vitória, aquele Embrapii, 
que já expliquei, os laboratórios do próprio 
Creia, que são laboratórios de desenvolvimento 
de novos projetos. A gente chama isso de 
laboratório de criatividade ou de design 
thinking, ali onde a gente engendra novos 
projetos, então vai ter uma série de espaços 
próprios para esse desenvolvimento de novos 
projetos. E no terceiro andar vai ser o 
laboratório do programa Telessaúde do Espírito 
Santo, que é uma parceria que envolve a 
Secretaria de Saúde do Estado e todos os 
municípios do Espírito Santo, com mais de dez 
mil profissionais de saúde no Espírito Santo já 
cadastrados na plataforma e levando melhorias 
na saúde via soluções digitais. E o terraço a 
gente ainda está discutindo. É possível que a 
gente consiga aproveitar ali no terraço desse 
edifício um espaço multiuso, talvez um espaço 
para um happy hour da comunidade inovadora.  
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 Aqui é a entrada do galpão onde a gente 
tem o centro de eventos. Adiante, nós temos a 
Casa, que deve ser a nossa primeira licitação do 
Ifes nesse caso aqui, sendo que, no andar 
superior, vai ser o centro de gestão de todo esse 
complexo, que a gente chama de Creia, o Centro 
de Referência em Educação, Empreendedorismo 
e Inovação Aberta, e um centro de 
internacionalização, inclusive com uma 
incubadora para facilitar processos de 
internacionalização de empresas capixabas e da 
entrada de empresas estrangeiras também no 
Espírito Santo, startups. E o térreo vai ser uma 
garagem maker. São vários laboratórios para 
que os inventores, os criadores da nossa cidade, 
do nosso estado possam levar as suas ideias e 
materializar protótipos gerando oportunidades 
de criar empresas. 
 A seguir, o Edifício Ala Leste. É onde a 
gente tem lá já uma ideia de fazer um centro 
voltado a TICs, tecnologias de informação e 
comunicação. Isso ainda está em discussão com 
o Estado, é uma das verticais sugeridas pela 
Mobilização Capixaba pela Inovação, área de TI 
e comunicações, também a área de logística, 
área de economia criativa e a área de química 
em materiais. 
 Vamos ver o próximo prédio. Então, esse 
daqui é o Edifício Ala Sul. A parte do térreo já 
está comprometida com auditórios, data center, 
salas de reunião, biblioteca e também uma área 
de convivência com restaurante, cafeteria, área 
de jogos etc. 
 E os andares superiores são dezoito 
salões onde nós estamos discutindo lá como 
fomentar essas verticais tecnológicas que nós 
falamos aqui - economia criativa, logística, 
tecnologia de informação e comunicação e 
química em novos materiais. Nós estamos 
discutindo numa perspectiva inclusive de 
trabalhar com grandes empresas na modalidade 
de parceria de grandes com pequenas e médias 
e também com startups, que é chamada de 
inovação aberta. E onde também os laboratórios 
da academia, os pesquisadores de grupo de 
pesquisa colaboram com as empresas para 
desenvolver novas soluções tecnológicas. 
 Então, aqui, podemos ver na próxima a 
lista de desafios. Eu só escrevi aqui, mas eu vou 
é conversar com vocês para eu lembrar, porque 
são muitos.  

Primeiro é construir um edifício-
garagem. A gente tem um gargalo ali, que é de 
quantidade de gente. Aquele espaço todo 
ocupado vai nos gerar uma demanda. Nós não 
temos vagas de garagem para a demanda 
estimada. A gente tem hoje sessenta vagas e 
precisaríamos de cerca de quatrocentas vagas. 
Nós estamos discutindo como viabilizar um 
novo prédio ali, que seria um edifício-garagem. 
 Outro é equacionar inúmeras demandas 
legítimas da comunidade. Na minha agenda, eu 
tenho que falar noventa por cento de nãos para 
dizer dez por cento de sins, ou seja, os sins são 
os pedidos da comunidade que convergem com 
a missão - educação, empreendedorismo e 
inovação. Tudo que não é alinhado com 

educação, empreendedorismo e inovação a 
gente é obrigado a dizer não, porque a 
governança nos deu uma missão de tornar 
esse espaço um local com uma missão bem 
clara e específica e que tenha uma imagem 
construída, uma identidade na comunidade. 
Que a comunidade entenda que ali é um 
espaço de empreendedores e inovadores. 
 Tem a ideia de ampliar a participação 
de parceiros mantenedores, inclusive havendo 
já esse interesse manifesto do Estado, 
inclusive já com comprometimento prometido 
de investimentos bem significativos, que vão 
nos permitir ampliar bastante a ocupação de 
espaços lá. Estamos aguardando a finalização 
de questões jurídicas para poder fazer esse 
aporte, inclusive em obras, em equipamentos 
na Fábrica de Ideias.  

Com isso, é claro que buscando outros 
mantenedores estratégicos, possivelmente 
grandes empresas do nosso estado e até de 
fora, a gente vai ter que definir um formato 
jurídico para essa governança ampliada, porque, 
hoje, aquela governança está muito simples. 
Tem o Ifes e a Prefeitura, um conselho com dez 
membros. Como vai ficar a partir do momento 
em que entram novos parceiros grandes tanto 
da iniciativa pública quanto da privada, vamos 
ter que redesenhar esse arranjo aí da 
governança, possivelmente criando uma 
entidade própria com conselho adequado e 
assim por diante. Com isso, também ampliar a 
composição desse conselho com as partes que 
realmente contribuírem para efetivar esse 
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empreendimento da nossa cidade e do nosso 
estado. 
 Avançar nas definições de ocupação 
daqueles edifícios que eu mostrei ali, que ainda 
estão vagos. São áreas bem grandes. Isso aí 
exige então já um trabalho de pré-governança. 
Nós precisamos desenhar juntos, já que a 
parceria está se ampliando, como esses espaços 
serão ocupados. E é o que nós estamos fazendo 
nesse momento: dialogando.  

E configurar a Fábrica de Ideias, enfim, 
como polo aglutinador - aquilo que a gente 
chama de um hub - do ecossistema capixaba de 
inovação. Isso, inclusive, está definido pela 
Mobilização Capixaba pela Inovação, deputado 
Xambinho, que é um movimento da sociedade 
que junta Governo, instituições, academia, 
empresas, todos alinhando propósitos e ações 
para ter o Espírito Santo mais inovador. E 
construir, também, as operações do Marco Zero 
do Parque Tecnológico.   

O Parque Tecnológico está previsto para 
a área de Goiabeiras, na capital. Está se 
encaminhando a resolução de problemas 
jurídicos lá, que vão definir como aquela área 
vai ser ocupada, e enquanto isso a gente acelera 
já algumas atividades, que a gente está 
chamando de Marco Zero do Parque 
Tecnológico, nessa região aqui. O que não quer 
dizer que quando o parque funcionar, se 
abandona a Fábrica. Não. Na verdade, nós 
podemos entender que Vitória inteira seja uma 
cidade inovadora. É um território muito 
pequeno, com uma organização adequada, com 
fomentos adequados, incentivos fiscais 
adequados. É possível que Vitória inteira seja 
uma capital inovadora.  Então, quanto mais 
distribuir no território da capital centros de 
inovação, melhor para todos. 
  Inclusive, aproveito até para parabenizar 
a Findes, que está inaugurando, nesta semana, o 
Findeslab, que é mais um hub de inovação, e na 
região da Reta da Penha. 

Então, vejam, é possível ocupar toda a 
cidade com essa perspectiva de ambiente de 
inovação. 

 Encerro por aqui, então, dizendo para 
vocês a nossa ideia de visão de futuro: é que a 
Fábrica de Ideias venha a ser reconhecida como 
centro nacional e internacional de 
empreendedorismo inovador até o final de 

2021. Nós temos pouco tempo, para fazer muita 
coisa. 

Por que estou colocando essa missão aí?  
É porque isso converge com o tempo do 
mandato do meu chefe, que é o reitor, 
professor Jadir, que mandou um grande abraço 
aqui aos amigos deputados e agradece também 
essa oportunidade de a gente compartilhar 
essas informações.  

Nós queremos, até o final do mandato 
do nosso atual reitor no Ifes, já deixar muito 
desses programas avançados. Já funcionam 
vários, como eu pude mostrar, e queremos 
aumentar a intensidade dessas ações junto ao 
nosso ecossistema de inovação. 

Então, com essa visão de futuro, nós 
deixamos aí o nosso agradecimento por esta 
oportunidade e ficamos à disposição para 
esclarecer quaisquer dúvidas que os senhores, 
por ventura, tenham. Obrigado. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ALEXANDRE 

XAMBINHO - REDE) - Obrigado professor Tadeu.  
Vou passar a palavra ao deputado Carlos 

Von, que tem algum questionamento a fazer. 
 
  O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - Quero 

parabenizar Tadeu Pissinati pela explanação.  
Na verdade, é uma dúvida que eu tenho 

em relação às incubadoras. Você disse que lá 
tem quinze incubadoras.  Como é que funciona 
esse processo de incubação? Quanto tempo a 
empresa fica ali? Quais são os benefícios que ela 
recebe?  

 
O SR. TADEU PISSINATI SANT’ANNA - 

Obrigado pela pergunta, deputado Carlos Von.  
É muito importante divulgar esse 

trabalho. Ali, na Fábrica de Ideias, funciona o 
Núcleo Incubador de Vitória, que é um dos 
núcleos da incubadora do Ifes. O Ifes tem, hoje, 
doze incubadoras, uma dúzia em todo o estado.  
São incubadoras descentralizadas. 

 Aquele núcleo ali está caminhando 
agora para ter entre quatorze e quinze 
empresas apoiadas. Em que estágios? A gente 
trabalha dois estágios fundamentais. A pré-
incubação, que é quando você ainda está no 
início de uma ideia, criando um produto 
mínimo, testando conceitos, verificando 
viabilidade de mercado. Nessa etapa, a gente 
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apoia o empreendedor com alguns tipos de 
serviços, inclusive com capacitações para se 
tornar de um empreendedor, um empresário.  

 
O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - Nessa 

etapa não precisa nem, necessariamente, ter 
um CNPJ, ter uma empresa, basta ter uma ideia.  

 
O SR. TADEU PISSINATI SANT’ANNA - 

Nessa etapa, para incubação, não precisa ter 
CNPJ, pode ser uma ideia. Claro, tem que ser 
consistente, porque vai ter que passar por uma 
banca de seleção. Nós fazemos seleção pública 
por meio de edital. 

Na outra seleção pública, também por 
meio de edital, já é incubação. Pode ser 
residente, ou seja, a empresa existe fisicamente, 
inclusive com o seu CNPJ, na Fabrica de Ideias, 
tem o espaço para isso; ou incubação não 
residente.  A empresa já tem uma sede própria, 
não precisa de espaço da fábrica, mas precisa 
dos serviços de apoio da incubadora. Nesse 
estágio, a empresa continua sendo apoiada, 
recebe inclusive mentorias, apoio de 
laboratórios de pesquisa para desenvolver o seu 
produto, recebe consultoria jurídica, apoio 
muito forte do Sebrae, que é um parceiro 
importantíssimo nosso nesse processo também, 
e entra em contato com investidores, inclusive, 
que eventualmente podem se interessar por 
aportar capital à startup. Então, são várias 
etapas.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ALEXANDRE 

XAMBINHO - REDE) - Professor, existem prazos?  

 
O SR. TADEU PISSINATI SANT’ANNA - 

Sim.  O período de pré-incubação, ele tem uma 
duração bem específica, porque os programas 
são baseados quase que num programa de 
capacitação. É como se fosse um curso, mas não 
é exatamente nessa lógica da pedagogia 
tradicional. É muito uma formação baseada em 
oficinas, com a mão na massa, porque o projeto 
é a própria empresa que está sendo 
desenvolvida ali pelos empreendedores.  

Depois, no período de incubação, 
também tem um prazo. Esse prazo é flexível, ele 
pode ser reavaliado e pode ser estendido. 
Depende de quê? Fundamentalmente da 
complexidade da tecnologia apoiada. Por 

exemplo, uma tecnologia baseada em 
smartphones, os apps. Isso aí, se você não 
prototipar em três meses e em seis meses já 
não tiver ganhando escala, já não é muito viável, 
quer dizer, você já teve tempo para testar esse 
conceito no mercado. Agora, um projeto 
baseado, digamos, em mecatrônica, você tem 
que desenvolver engenharias combinadas de 
eletrônica, mecânica, materiais e assim por 
diante, já tem mais tempo. A gente dá mais 
tempo porque a complexidade do 
desenvolvimento tecnológico é maior e requer 
mais tempo para o desenvolvimento do 
produto.  

Nós temos empresas dos dois tipos na 
incubadora. E não somente empresas. Nós 
apoiamos cooperativas, apoiamos associações 
de produtores, para desenvolver, por exemplo, 
indicações geográficas. O socol de Venda Nova 
do Imigrante, foi apoiado pelo nosso núcleo de 
Venda Nova do Imigrante; hoje, é indicação 
geográfica capixaba. E também trabalhamos 
com organizações da sociedade civil do terceiro 
setor. Nós temos as chamadas antigas ONGs. 
Temos ONGs incubadas também.  

 
O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - 

Obrigado, Tadeu.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ALEXANDRE 
XAMBINHO - REDE) - Algo a falar, deputado 
Fabrício Gandini?  

 

O SR. GANDINI - (CIDADANIA) - 
Primeiro, agradecer a presença do professor. Foi 
meu professor na Mecânica. Sempre à frente do 
nosso tempo, o professor Tadeu Pissinati.  

Uma conversa que a gente teve na 
reunião passada com a Cristina Engel, foi sobre 
o que o Estado poderia fazer, talvez, de 
legislação. O que a gente poderia construir aqui, 
a Assembleia, no caso a legislação seria o 
importante, mesmo que não seja de iniciativa 
do próprio deputado. Mas o que a gente 
poderia construir de ambiente em relação à 
legislação? Se existe algo que existe em outros 
estados e que aqui ainda carece de um avanço?  

Lembro que a gente tinha, por exemplo, 
na questão da energia, uma lei que aqui faltava, 
no estado Espírito Santo. Três estados que não 
tinham e parece que foi resolvido no final do 
ano passado.  

Identificador: 330038003700300035003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



140 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 10 de setembro de 2019 

Existe algo que a gente possa aqui, como 
comissão, propor para que esse ambiente fique 
mais... Que possa avançar com mais velocidade?   

 

O SR. TADEU PISSINATI SANT’ANNA - 
Sem dúvida nenhuma.  

Primeiro, é uma satisfação enorme 
reencontrar o deputado Gandini, meu amigo 
Fabrício, desde os tempos em que tivemos uma 
convivência como estudante e professor. É uma 
satisfação vê-lo numa carreira tão brilhante. 
Parabéns, Gandini!  

 A gente tem uma busca por essa 
construção desse ambiente, que a gente chama 
do ambiente de negócios.  

Quando a gente fala em ambiente de 
inovação, o fundamento é o ambiente de 
negócio. Ele tem que ser atrativo para o 
investidor, para o empreendedor que já vai 
correr muitos riscos para por um negócio para 
funcionar, especialmente numa condição 
adversa, com a economia atual que nós temos 
no nosso país. Há um momento econômico 
difícil. Então, empreender nesse cenário já não é 
fácil, os riscos já são muito altos. Se o ambiente 
for adverso, isso praticamente inviabiliza o 
nascimento de startups, onde o risco 
normalmente é muito alto.  

Investir em tecnologia custa caro. O 
Marcos está aqui, da Frameyou, por exemplo, 
pode dizer quanto custa investir em tecnologia. 
Se abrir um empreendimento tradicional, tem 
um custo; em tecnologia, você aumenta o risco, 
porque o custo do desenvolvimento em 
laboratórios, a pesquisa, é caro.  

Então, esse ambiente de negócio, 
deputado Gandini, é fundamental. E é claro que 
ele é impactado por legislações. Começa, 
inclusive, com a segurança jurídica. O 
empreendedor tem que se sentir seguro, pelo 
menos, num ambiente jurídico, de que ele pode 
correr aqueles riscos, que esses riscos não serão 
aumentados por instabilidades jurídicas. Então, 
a lei mais importante e que precisa ser 
reformada é uma lei de 2012, uma lei estadual 
chamada Lei de Inovação. Acho que a 
Assembleia tem uma tarefa importante aí para 
reformar a Lei de Inovação. 
 Foi construído um processo de debate, 
uma comunidade, ao longo do ano passado, 
sobre a reforma dessa lei, e isso ficou como 
legado de um PL para a atual gestão na 

Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação. A 
professora Cristina Engel tem essa minuta. 
Nesses primeiros meses de Governo 
Casagrande, essa minuta já foi trabalhada 
novamente, ela está sendo melhorada para que 
volte a ser discutida, inclusive, em audiências 
públicas e, finalmente, apresentada aos 
senhores aqui, creio que como projeto de lei do 
gabinete do governador.  Então, seu eu 
puder sugerir, priorizar melhorias que essa lei 
pode trazer para facilitar o ambiente do 
empreendedor. Fundamentalmente, isso é o 
mais importante. Segundo, aportar mais 
recursos daquilo que é papel do Estado, 
promover um ambiente de inovação. É o 
recurso que a gente chama de fomento, de 
subvenção econômica. Isso é um papel do 
Estado. O que não prescinde do papel do 
empreendedor. O empreendedor também vai 
entrar com recursos e correr seus riscos, mas 
isso tem que ser uma parceria, especialmente 
nesse momento de nascimento da empresa, que 
a gente chama de startup. Se não houver essa 
parceria, é muito difícil que uma empresa 
sobreviva nas condições atuais. 
 

 O SR. GANDINI - (CIDADANIA) - Só mais 
uma dúvida: essa decisão do Governo Federal 
de cortar alguns recursos afetou, em alguma 
questão, o planejamento em relação à Fábrica 
de Ideias? 
 

O SR. TADEU PISSINATI SANT’ANNA - 
Sim, sem dúvida estamos enfrentando um corte 
de recursos orçamentários. Não estamos tendo 
como executar muito do que tínhamos 
planejado. A gente está, na verdade, 
redesenhando um cronograma dentro das 
possibilidades que o nosso orçamento, e não o 
orçamento, mas a execução financeira, na 
verdade, nos permite. Porque, às vezes, tem um 
valor no orçamento lá, mas o que é liberado 
para a execução financeira está bem abaixo do 
que está previsto no orçamento. Este momento, 
então, nos traz dificuldades, mas, apesar dessa 
situação, o Ifes tem um compromisso, inclusive, 
firmou um termo com a Prefeitura de Vitória, de 
fazer investimentos ali na Fábrica de Ideias. E o 
Ifes mantém esse compromisso.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ALEXANDRE 

XAMBINHO - REDE) - Professor Tadeu, quando o 
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senhor se refere à Lei de Inovação, uma 
informação que temos através da comissão é 
que a Secti, com a PGE, já está trabalhando a 
revisão da lei e é bem provável que eles devam 
marcar com a gente, Fabrício e Carlos Von, para 
estarem apresentando para a gente antes de 
estarem protocolando na Casa, até mesmo para 
a gente iniciar a discussão e a votação desse 
projeto de lei. 

Referente ao Inova Serra, sei que o 
senhor tem conhecimento, o senhor tem 
trabalhado lá junto ao secretário José Eduardo o 
projeto Inova Serra, que também cria um 
corredor de inovação na cidade de Serra. 
Gostaria que o senhor falasse um pouco para a 
gente como que está sendo feito esse trabalho 
lá. 

 
 O SR. TADEU PISSINATI SANT’ANNA - 

Ok. Bom, no caso, além de trabalhar nos 
projetos aqui do ambiente de inovação de 
Vitória, especialmente a Fábrica de Ideias - até 
porque estou como diretor de implantação de 
uma unidade lá, então, a responsabilidade é 
muito grande -, ainda tiro um pouco do tempo 
da minha agenda para ajudar outros ambientes 
de inovação no estado. Um deles, e o mais 
avançado neste momento, é o Polo de Inovação 
Tecnológica da Serra e o programa Inova Serra, 
que é um programa de incentivos fiscais e 
apoios que a prefeitura pretende oferecer à 
comunidade empreendedora para desenvolver, 
dentro de um perímetro urbano que está sendo 
desenhado pela Secretaria de Desenvolvimento 
com o secretário José Eduardo e equipe; está 
sendo desenhado um perímetro da cidade onde 
esses incentivos serão aplicados... 

O formato jurídico desse pacote de 
incentivos e da delimitação desse território e 
também a formação de um conselho gestor 
desse programa Inova Serra, está sendo 
definido exatamente neste momento por conta 
de uma Lei de Inovação Municipal, que é de 
2014, e que, agora, neste ano de 2019, nós 
temos a previsão de que o prefeito Audifax 
assine o decreto que põe a funcionar esse 
conjunto de incentivos. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ALEXANDRE 

XAMBINHO - REDE) - Esse perímetro vem do 
Ifes de Serra, eu não lembro muito bem, vem do 

Ifes de Serra até a entrada do bairro José de 
Anchieta, ali, que você pega a região de 
Laranjeiras toda, até, hoje vamos dizer assim, 
Shopping Montserrat, até, vamos dizer assim, a 
região do Carone, que é um perímetro onde vai 
se delimitar como uma área de incentivo.  
 
 O SR. TADEU PISSINATI SANT’ANNA - 
Por enquanto, prefiro que o secretário da 
cidade fale sobre o perímetro, porque aí 
envolve vários interesses e acho que isso está 
sendo negociado com a liderança do prefeito e 
do secretário José Eduardo.  
 O que posso dizer é que, na nossa ação 
lá de consultoria, de apoio, de incentivo 
também para que isso acontecesse - e, 
felizmente, finalmente vai sair esse decreto e a 
previsão é que saia a assinatura para este mês; 
tomara que ainda saia em setembro -, 
procuramos sugerir o quê? Que o território que 
delimita, então, esse polo de inovação 
tecnológica de Serra contemplasse as 
instituições que têm muita base de 
conhecimento. Então, o campus do Ifes Serra; o 
campus da UCL, que é um centro universitário 
privado; a unidade Civit do Senai; hospitais, e 
tem três hospitais dentro da área;...   
 
 O SR. PRESIDENTE - (ALEXANDRE 
XAMBINHO - REDE) - Naquele trecho ali.  
 

 O SR. TADEU PISSINATI SANT’ANNA - 
Exatamente. Então, fomos definindo. É 
Laranjeiras inteira? Não. Mas, uma parte.  
 

 O SR. PRESIDENTE - (ALEXANDRE 
XAMBINHO - REDE) - É aquele corredor.  
 
 O SR. TADEU PISSINATI SANT’ANNA - 
Tem um corredor.  

Na verdade, posso dizer assim: a 
estratégia definida lá pela prefeitura foi escolher 
avenidas estratégicas para delimitar este 
perímetro. E tem uma área com grande 
potencial lá, que é o Cercado da Pedra, que é 
uma área do Estado que está sendo demandada 
para implantar um polo tecnológico para atrair 
empresas que ainda não estão lá, empresas 
maiores e não apenas startups. E aí, é uma área 
bem significativa que pode gerar, ali, um 
condomínio industrial de tecnologia bem 
importante para o estado.  
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 O SR. PRESIDENTE - (ALEXANDRE 
XAMBINHO - REDE) - Até mesmo no projeto do 
Corredor de Inovação, que a secretária 
apresentou para a gente semana passada, ela 
comentava do comprometimento  que os 
municípios têm que ter com o Corredor de 
Inovação. Então, a Serra sai na frente em cima 
desse projeto do Corredor de Inovação, onde a 
Fábrica de Ideias seria o coração, o centro do 
Corredor de Inovação do Estado.  
 
 O SR. TADEU PISSINATI SANT’ANNA - 
Deputado Xambinho, prefiro não dizer que 
alguém sai na frente. Acho que Vitória caminha 
pari passu com Serra, com Cariacica...  
 
 O SR. PRESIDENTE - (ALEXANDRE 
XAMBINHO - REDE) - Não! Não digo que sai na 
frente. Digo na questão da delimitação da área, 
porque tem que prever dentro do PDM, tudo 
dentro do... 
 
 O SR. TADEU PISSINATI SANT’ANNA - 
Sim. Nesse aspecto, de fato Vitória foi pioneira 
quando já definiu algumas áreas do território da 
capital, inclusive na época em que o atual 
deputado Gandini era vereador, com incentivos 
fiscais. O Centro de Vitória já tem um pacote de 
incentivos. Inclusive, estamos discutindo algo 
similar para todo o entorno de Jucutuquara para 
exatamente criar ali um território tecnológico 
em torno da Fábrica de Ideias, nessa ideia de 
que toda capital, se bem articulados os 
programas e os territórios, pode ter diversas 
vocações para inovação.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (ALEXANDRE 
XAMBINHO - REDE) - Passar a palavra para o 
Marcos, da Frameyou. 
 
 O SR. MARCOS MARTINS RIBEIRO - Bom 
dia! Bom dia aos deputados Gandini, Xambinho 
e Carlos Von. Saudar o professor Tadeu, 
expoente nosso aqui da área de inovação, 
sempre, como o Gandini mesmo falou, há 
muitos anos à nossa frente.  
 Estou recente nessa discussão, há no 
máximo quatro anos nessa discussão. Gostaria 
que tivesse alguém da prefeitura aqui para 
parabenizar a iniciativa, diante da 
impossibilidade financeira e da situação que se 

encontrava a gestão, de ter feito essa parceria 
com o Ifes. Infelizmente, né Gandini, como o 
professor realmente comentou aqui, o Governo 
Federal não contribuiu muito com a questão dos 
planos financeiros ali para pode auxiliar nesse 
contexto.  

Por ora eu ainda estou no Espírito Santo, 
mas já estou de mudança, professor Tadeu, para 
São Paulo. Vou estar buscando novos desafios e 
fazer a sorte lá. Não foi problema de ambiência 
no Espírito Santo, nada, como algumas pessoas 
estão até comentando: Ah, Marcos, aqui não 
está dando certo? Não, foi uma decisão de 
família, uma decisão, para mim, muito difícil 
porque agora as coisas estão começando a 
acontecer, deputado Von, aqui no estado com a 
nova gestão, vindo aí o Fundo Soberano, a 
destinação de vários orçamentos para os 
programas de subvenção, de incentivo. 

Fizemos parte de um grupo de trabalho, 
deputado Xambinho, sobre a questão da Lei de 
Inovação. Isso já vem sendo conversado há 
muito tempo. Foi feito um grupo de trabalho 
pelo estado inteiro, em vários encontros. E só 
pude participar do de Cariacica. E, sem sombra 
de dúvida, acho que a pergunta crucial daqui, 
hoje, foi justamente a que o deputado Gandini 
fez ao professor Tadeu: o que esta Casa de Leis, 
o que cada um de vocês podem fazer por isso. 
Eu fico muito feliz de estar vindo aqui, 
infelizmente, pela primeira vez. Eu cobrei muito 
desta Casa, desde quando comecei nessa 
discussão. Tenho um pouco de política correndo 
na veia e fico vendo os três primeiros mandatos 
aqui dirigindo aqui esta comissão. 
 Na gestão anterior, era um participante 
da comissão, que era fantástico, o chamado 
suplente. Era o que estava em todas as 
reuniões, era o que mais constava nas 
repetições. E nas tentativas de vir aqui 
conversar com os demais deputados, não se via 
essa questão. Então, a mensagem que deixo, 
hoje, é que o Espírito Santo precisa muito desse 
envolvimento, de perguntas como essa que o 
deputado Gandini fez para o professor Tadeu, 
de como vocês podem ajudar. 
 Estive aqui, há umas semanas, junto à 
comissão, para me colocar à disposição. Até 
então, não sabia se iria mesmo para São Paulo 
ou não, mas deixo uma gratidão muito grande 
pelo que vocês estão fazendo, começando a 
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fazer pelo nosso estado.  Antes tarde do que 
mais tarde, melhor agora do que nunca, enfim 
esses chavões vamos deixar de lado e olhar para 
a frente. 
 E mais recentemente, gostaria, também, 
de complementar, Gandini, sobre a sua 
pergunta, porque o Estado está vindo com 
diversos programas de subvenção vindos pela 
Fapes.  
Infelizmente, a Cristina não está aqui nem o 
professor Denio, mas já tive essa reunião com 
eles e percebo que, diante dessa configuração 
da Fapes, ela tem muitas competências, mas 
infelizmente, ela não tem a legislação e nem a 
sensibilidade do que é uma startup, do que é 
um projeto nascente.  
 Pelo core business dela e pelo próprio 
nome Fundação de Amparo à Pesquisa, ali não 
tem nada de empreendedorismo. A lei e os 
decretos que regem a subvenção estadual estão 
completamente ultrapassados, completamente 
desfalcados do que é a realidade do 
empreendedorismo de impacto e do que é uma 
pivotagem, do que é realmente. Professor 
Tadeu aqui, realmente, comentou: O que é uma 
startup? Uma empresa, normalmente, com base 
tecnológica, num ambiente incerto e duvidoso, 
com base num ambiente de extrema incerteza. 
E ambientes de extrema incerteza, muitas vezes, 
exigem que tomemos atitudes emergenciais. 
 Então uma coisa é planejarmos um 
socorro a alguém que venha a sofrer um 
acidente aqui na frente da Assembleia, uma 
outra coisa é a gente ter que agir fora de um 
protocolo. Deixarmos de agir por conta de um 
protocolo não está no sangue do 
empreendedor, principalmente do de hoje. O 
Espírito Santo tem um potencial violento. É um 
extremo exportador de tecnologia e mão de 
obra. Minha esposa está indo para São Paulo, 
que é da área de tecnologia. 
 Então, fica essa mensagem. Estamos 
passando agora por uma situação, fomos 
subvencionados pelo Sinapse da Inovação, que 
foi um programa piloto e, em meio de muita 
polêmica desse programa, diversas ações que 
aconteceram de bom e de não tão bom assim, 
hoje, nós estamos num momento crucial, que é 
a prestação de contas. E eu falo que, diante da 
execução do meu projeto, professor Tadeu, já 
fui notificado que vou ter que devolver 

dezenove mil reais dos quarenta e dois mil que 
foram subvencionados, e uma promessa de 
cinquenta mil que não se concretizou para 
ninguém. A Fapes se defende em alguns 
contextos, mas a grande realidade é que a Fapes 
não teve a sensibilidade, a gestão anterior nos 
desfalcou em diversos aspectos, tanto que o 
programa ainda não se compensou. 
 Então, fica a mensagem de grande 
aprendizado para os próximos e para quem ficar 
aqui e que possa legislar sobre isso, que tenha 
essa sensibilidade. Ainda alimento, professor 
Tadeu, uma expectativa de sensibilizar a Fapes, 
de sensibilizar, talvez, a Assembleia, o próprio 
Governo - já estive conversando com o Governo 
-, o TCU, o TCE, enfim a Procuradoria, para que a 
gente tenha um ambiente de inovação mais 
flexível para essas ações. 
 Não estou nem um pouco animado. Se 
alguém chegar para mim e falar: Vou entrar na 
subvenção da Fapes. Eu: Pula fora que é fria! 
Pula fora que é fria! Porque, diante do que o 
mercado, hoje, exige, a dureza daquela lei é 
complicado. Investi, nos últimos três anos, mais 
de trezentos mil reais no meu projeto, do bolso.  
 

O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - Qual 
seria o seu projeto? 

 

O SR. MARCOS MARTINS RIBEIRO - O 
meu projeto é um projeto chamado Frame You. 
Nós surgimos da necessidade de uma aplicação 
de marketing de forma instantânea. E, depois 
desse momento, dessa aplicação dessa 
ferramenta, nós resolvemos seguir a linha do 
marketing político eleitoral, onde seria, no caso, 
para os concorrentes, um gerador de imagens 
instantâneas personalizadas com o tema de 
campanha de cada um de vocês, e postagem nas 
redes sociais. Ao invés de você ter uma equipe 
de duzentas pessoas, você tem duas, três, 
pessoas. Você conseguiria resolver muita coisa.  

E, no ano passado, eu pivotei para a 
eleição de 2018. E eu precisei tomar algumas 
decisões muito fortes. Muito fortes. Tanto que 
eu não consegui lançar o produto. Eu estou indo 
para São Paulo, muito animado, por conta de 
algumas questões, que o meu mercado exige. 
Então, eu estou indo para lá, também nesse 
contexto.  

Mas, diante da minha execução, 
deputado... Eu não vou ficar fazendo muito jabá, 
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porque pode mudar para a próxima eleição. Tá? 
Como o professor... Realmente... O professor 
Tadeu.  

Eu ainda sou... Eu já sou um dinossauro 
na minha ideia. Mas eu tenho algumas cartas na 
manga, ainda.  

É que tenham essa sensibilidade. Esse 
ambiente, dos quarenta e seis que foram 
subvencionados... A Fapes poderia falar melhor, 
eu não tenho dados precisos. Mas eu estimo 
que em torno de quarenta projetos não estarão 
aptos para poder pegar as novas subvenções. 
Então, dentro de um corredor da inovação, a 
gente também fala sobre a esteira, não é? O 
que é uma esteira? São as sequências do que 
tem. Então, seria a gente pegar esse projeto de 
cinquenta mil; o próximo, de trezentos; e ir 
evoluindo dentro deste contexto, da subvenção. 
Certo? 

Então, infelizmente nós temos aí, 
aproximadamente, quarenta empresários que 
foram selecionados no meio de mil, duzentas e 
setenta e duas ideias. Então, eu acredito que 
fomos vendidos como a nata dos melhores 
projetos do Espírito Santo. Infelizmente, com 
um problema de governança, nossa: nós não 
podemos isentar a nossa culpa, diante desse 
cenário. Certo? Mas existem evidências. E eu já 
tomei conhecimento de que existem soluções 
para isso.  

Fica o convite, caso vocês queiram 
estender a mão para esses... Vamos botar assim: 
para esses subvencionados. O Tec-E-Inova 02. 
Houve um rebote na gestão passada, e vai ter, 
agora, a terceira edição. E também houve uma 
prorrogação, uma série de questões. Depois, em 
outro momento, eu posso explicar para vocês, e 
fora aqui, do ambiente, que é a Fábrica de 
Ideias.  

Então, assim: desculpem me adentrar 
num assunto que não era a Fábrica de Ideias. 
Mas eu acho que... Acredito que tudo o que está 
sendo feito pelo professor Tadeu, realmente, é 
o que há de melhor para o que o Espírito Santo 
está precisando neste momento. Eu acho que 
não poderia ter ninguém melhor do que ele 
para explanar.  

E, mais uma vez, Gandini, ouvindo... A 
gente, muitas vezes, critica muito. Mas, 
também... Eu ouvi na semana passada, também, 
um agradecimento. Tenho que... Realmente, em 

um primeiro momento, eu critiquei muito essa 
parceria. E, hoje, eu agradeço. Eu não consegui 
enxergar que, talvez, o Ifes tivesse tanta 
competência para crescer nessa parceria.  

Então, eu torço para que a prefeitura de 
Vitória continue dando andamento nisso daí. 
Que esta Casa de Leis, junto com o Governo do 
Estado, possa ter uma atenção para isso. 
Porque, nos cinco pilares que o nosso 
governador tem falado em todos os discursos, 
ciência e tecnologia é um dos dedos. Então, para 
que nós possamos estar alinhados, eu acredito 
que essa acessibilidade seja muito importante.  

Não cansem de fazer essa pergunta, 
Gandini. Para quem está, realmente, nas 
discussões políticas. Hoje eu estou aqui, mas 
você pode ver que, infelizmente, quem está à 
frente de um negócio como esse, muitas vezes 
não vê muito retorno em conversas políticas 
como essa.  

Podemos, Mirela, como a gente 
conversou, trazer essas pessoas para cá num 
horário que, talvez, seja mais conveniente. O 
professor Tadeu até brincou: Ah, o que é que 
nós vamos fazer lá no roof? Lá no teto lá, da 
Fábrica de Ideias? Um ambiente de happy hour. 
Se não tiver happy hour, quase ninguém vem. 
Porque todo mundo, aí, tem um tal do clube das 
cinco da manhã, que acorda às 5h e vai para o 
pau. Então, para falar a nossa língua, 
infelizmente tem que estar um pouco junto com 
a gente.  

E tenham essa sensibilidade com a 
gente. A gente precisa. O estado precisa. Nós é 
que vamos fazer a diferença. E muito mais do 
que um mandato. A gente precisa falar de coisa 
muito mais além.  

Estamos falando de uma Vale do Rio 
Doce que, daqui a vinte, vinte e cinco anos, vai 
parar de prover o que provê para a cidade de 
Vitória. Temos uma Arcelor, que também vai 
estar comprometida, por conta dessa questão. 
Temos, aí, uma série de questões relacionadas, 
de grandes empresas sendo adquiridas por 
empresas fora daqui.  

E, muito melhor do que a gente 
desenvolver internamente é sermos atrativos 
para quem vem. 
 Não tem a lei lá da questão do ICM da 
energia? É fundamental para esse segmento. E 
agora quantos outros segmentos? Perdemos a 
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Accenture, uma das maiores empresas de 
fornecimento de mão de obra do Porto Digital 
de Recife por questão de ambiência. 

  Então, por mais que os prefeitos, os 
municípios tenham a legislação sobre ISS e 
IPTU e os seus planos diretores urbanos, mas 
pode ter certeza, a Findes hoje está aí 
exercendo um protagonismo e boa parte dos 
impostos que são gerados e pagos por eles 
está no âmbito estadual e federal. Então, sem 
sombra de dúvidas, o trabalho de vocês é de 
extrema importância. 
 Muito obrigado. Desculpa estar 
adentrando muito nesses assuntos. Estou à 
disposição de todos vocês. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (ALEXANDRE 
XAMBINHO - REDE) - Obrigado, Marcos. 

 Para finalizar, gostaria de informar aos 
deputados que na semana do dia 21 a 27 de 
outubro será realizada a Semana de Ciência e 
Tecnologia. A Assembleia Legislativa, que tem 
assento no Conselho Estadual de Ciência e 
Tecnologia, teremos direito a voto para 
eleição dos homenageados. Já solicitei à 
secretaria da comissão que, assim que a 
relação dos homenageados chegar, seja 
encaminhada para o gabinete de cada um dos 
deputados para que possamos, em conjunto, 
apresentar os votos aqui ou onde a gente de 
consenso vai escolher os nossos 
homenageados. 
 As categorias serão: Destaque de 
Ciência e Tecnologia, Instituição Pública, 
Instituição Privada, Personalidade Pública, 
Personalidade Privada, Jovem Cientista e 
Menção Honrosa. 
 Lembrando que a votação finaliza no 
dia 19 e a próxima reunião nossa ocorrerá no 
dia 17. Então, chagando, vou estar 
encaminhando para o gabinete dos deputados 
para a gente, no dia 17, estar aqui já 
deliberando essa votação entre nós 
deputados. 
 Algo a falar, deputado Von? (Pausa) 

Gandini? (Pausa) 
Nada mais havendo a tratar, declaro 

encerrada a reunião. Antes, porém, convido 
os pares para a próxima reunião desta 

comissão, que será ordinária, no dia e hora 
regimental.  

Obrigado a todos.  
 

(Encerra-se a reunião às 
12h18min) 
 
 

 
VIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA, 

DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
DA COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO, 
REALIZADA EM 03 DE SETEMBRO DE 2019. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Bom dia a todos. 

Invocando a proteção de Deus, declaro 
abertos os trabalhos da Comissão de Saúde e 
Saneamento. 

Hoje, nós estamos recebendo a visita do 
doutor Valério Soares Heringer, Procurador-
Chefe do Ministério Público do Trabalho, que 
vem falar sobre o Reconecta, que é um 
programa muito interessante de reintegração, 
de inclusão, e tem tido um trabalho muito 
importante. 

Lembrar também ao doutor Valério que 
eu sou autor de uma representação ao 
Ministério Público estadual, federal e também 
ao Tribunal de Contas do Estado, recomendando 
para que, no caso, o Tribunal de Contas, as 
contas dos gestores cujos prédios não tenham 
acessibilidade, que o Tribunal de Contas rejeite 
as contas desses gestores.  

Evidentemente que tem que ter um 
prazo, uma tolerância, porque alguns pegaram 
os prédios desse jeito; outros não. A Receita 
Federal de Vila Velha, por exemplo, não me 
recordo de ter elevador ou ter rampa para 
usuários de cadeira de rodas. Então, nós temos 
que trabalhar com a inclusão. 

Aqui, na Assembleia, uma luta muito 
grande nossa também. Esse ano parece que o 
presidente Erick já deu um sinal positivo para 
que as sessões sejam transmitidas em sinais de 
Libras. Porque durante as campanhas eleitorais, 
doutor Valério, a gente vê os discursos e as 
promessas de que o Brasil vai virar um paraíso. 
O Brasil, o estado, enfim. E depois, acabou a 
eleição, ninguém tem mais transmissão, a não 
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ser da Câmara Federal e do Senado. Mas as 
Assembleias têm que ter transmissão em sinais 
de Libras. É uma luta muito grande nossa, aqui, 
e o presidente deverá, este ano, concretizar 
essa luta. 

Bom, além do doutor Valério, que tem 
feito um trabalho imensurável neste mister, nós 
estamos recebendo a visita de Carlos Ajur. 
Carlos Ajur é um amigo, lá da União dos Cegos 
de Vila Velha, e tem um trabalho maravilhoso, 
também, de inclusão. Temos várias pessoas que 
a União dos Cegos ensina. Inclusive um colega, o 
doutor Wolmar, que é médico, que trabalhava 
como médico e hoje está impedido de fazê-lo 
porque também não tem inclusão para essa 
atividade médica no nosso meio. Então, 
também o Carlos Ajur está conseguindo com o 
xará dele, com nosso querido Carlos Geraldo, a 
reforma da quadra para que o cego possa jogar 
futebol de salão. 

O Dr. Emílio chegou. 
Para quem não sabe, a bola com guizo 

foi inventada em Vila Velha, que roda o mundo 
hoje. E futebol lá, nós vamos inaugurar a quadra 
e vamos jogar futebol. Todos os jogadores 
jogam com uma venda, mesmo quem é cego 
total. Não é, Carlos? Só os dois goleiros que 
jogam sem venda porque têm que ver a bola. 

Estamos recebendo também a visita de 
Wendell Luiz Táboas, assessor de Relações 
Públicas do Ministério Público do Trabalho. 
Muito obrigado, Wendell! E Liege Nunes 
Nogueira Labuto, também assessor de 
Comunicação do Ministério Público do Trabalho. 
Muito obrigado pela sua presença! 

Estamos recebendo também aqui, com 
muita satisfação, a visita do meu amigo, é um 
cachoeirense, mas que veio de Cachoeiro para 
trazer a televisão para Vila Velha, meu querido 
Marcel Carone, que está aqui presente. Marcel 
é neto de um saudoso amigo, Idalécio Carone, e 
também filho de outro também muito amigo, 
hoje é o representante, é o dono da Rede TV no 
estado, Idalécio Carone Filho. E temos também, 
que não veio hoje aqui, Idalécio Carone Netto, 
que é o nosso amigo Barãozinho, mais 
conhecido como Barãozinho lá em Cachoeiro. A 
família Carone não só na área de supermercado, 
de comércio, mas também da comunicação. A 
Rede TV poderia ter ido para a Serra, mas ele fez 
questão que ficasse a sede em Vila Velha. Serra, 

na época, ofereceu até o terreno gratuitamente 
para se instalar a TV lá, mas eles preferiram Vila 
Velha porque é a cidade pioneira, ali que 
começou o Espírito Santo. Obrigado, Marcel! 
Um abraço para o Barãozinho e um abraço 
também para o seu pai, grande amigo Idalécio 
Carone. 

Estamos com a presença também de 
Maria de Fátima Pinto Vulpe, coordenadora 
pedagógica da União dos Cegos. Está ali a nossa 
querida Maria de Fátima, que a gente está 
sempre junto lá na União de Cegos de Vila 
Velha. 

Antes de começar a fala do nosso 
procurador, quero aproveitar, estamos com a 
presença de Ricardo Ewald, que é relações 
institucionais do Hospital Evangélico, Jayme 
Santos Neves e Maternidade Municipal de 
Cariacica, ou seja, da Aebes. A Aebes é a 
associação que administra esses três hospitais 
que têm sido um orgulho para o nosso estado e 
para o Brasil. 

Dê um take, por gentileza. Ele veio trazer 
esta camisa e fazer um convite. (Pausa) 

Dia 27 é dia do Doador de Órgãos. Dia 28 
a Aebes estará fazendo na Praia da Costa, às 
15h, a 10.ª Caminhada de Doação de Órgãos. É 
importante a doação de órgãos porque a vida 
continua, conforme fala aqui a camisa. 

Então, nós vamos deixar para ler a ata e 
o expediente depois ou em outra reunião. Nós 
teremos, 10h, o doutor Valério. Nós temos que 
encerrar porque vai começar outra reunião, 
uma reunião extraordinária, aqui mesmo. 

Com a palavra o doutor Valério para falar 
sobre o Reconecta. 
 
 O SR. VALÉRIO SOARES HERINGER - Bom 
dia a todos. Minha saudação inicial ao Doutor 
Hércules, ao Dr. Emílio, ao doutor Hudson, 
nossos dignos deputados estaduais. 
 Sou Valério Heringer, procurador-chefe 
do Ministério Público do Trabalho aqui no 
estado do Espírito Santo. E vale uma 
apresentação da minha instituição: o Ministério 
Público do Trabalho é um ramo do Ministério 
Público da União. Somos o Ministério Público da 
União dividido em quatro ramos, e um deles é o 
nosso, o Ministério Público do Trabalho. Junto 
conosco temos o Ministério Público Federal, o 
Ministério Público do Distrito Federal e 
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Territórios e o Ministério Público Militar, que 
trata dos assuntos relacionados às Forças 
Armadas.  

E é nessa condição de membro do 
Ministério Público do Trabalho que viemos aqui 
apresentar um dos nossos projetos. Temos 
vários projetos interessantes e vou ter 
oportunidade de mencionar rapidamente alguns 
deles aqui, mas o que me cabe apresentar a 
vocês é o nosso projeto Reconecta, que já entra 
na sua segunda edição. 

Então, vou pedir para passar os slides. 
 
 (São exibidas imagens 

simultaneamente ao pronunciamento) 
 
Não sei se todos sabem, mas no mundo 

temos cerca de um bilhão de pessoas com 
algum tipo de descapacitação, com alguma 
deficiência. E, aqui, podemos aprofundar um 
pouco mais: no Brasil, temos um universo de 
49,8 milhões de pessoas com algum tipo de 
incapacidade ou alguma descapacitação. 

E, ali, podemos dar uma olhadinha, que a 
deficiência visual - está em azul ali -, responde 
por 58,3%. Temos ali a deficiência motora com 
21.6; a deficiência auditiva com 15.8; e a 
deficiência mental e intelectual respondendo 
por 4,3, atingindo vinte e três por cento da 
nossa população. 

Pessoas que têm uma condição de saúde 
com o decorrer do tempo vão adquirindo, vão 
sofrendo algum tipo de descapacitação em 
algum sentido. E isso é uma decorrência que 
pode, evidentemente, ser adquirida, como pode 
ser congênita. Enfim, temos essa diversidade de 
cidadãos, aos quais devemos reconectar. 

Vejam vocês aqui que em termos de 
deficiência severa temos dezessete milhões de 
pessoas, número extremamente significativo em 
termos de população, em termos de 
contingente, considerada a população brasileira. 
Temos ali sete milhões de pessoas com 
deficiência visual; quatro milhões e oitocentas 
pessoas com deficiência motora; dois milhões e 
trezentas mil pessoas com deficiência auditiva; 
dois milhões e novecentas mil pessoas com 
algum tipo de deficiência mental ou intelectual. 
E desses, vejam bem, há um percentual 
bastante importante de pessoas com deficiência 
severa. Deficiência severa vai exigir de toda a 

sociedade uma capacidade de inclusão muito 
maior. Temos que nos esforçar como nação para 
poder fazer com que essas pessoas que tenham 
uma deficiência severa se reconectem com a 
nossa sociedade. 

No Espírito Santo, nossa população é de 
três milhões e novecentas mil pessoas, 
aproximadamente. E temos os 23,9%, que é a 
média nacional, que nos leva a um número de 
novecentas e quarenta e nove mil pessoas com 
algum tipo de deficiência. E lembrando que, 
dessas, temos, aqui no estado do Espírito Santo, 
trezentas e trinta mil, cento e cinco pessoas, 
aproximadamente, com alguma deficiência 
severa.  

E, aí, nós, do Ministério Público do 
Trabalho, assim como o Ministério Público do 
Estado do Espírito Santo e os demais ministérios 
públicos estaduais e também o Ministério 
Público Federal, trabalhamos nesta área, neste 
segmento importante de atuação promocional; 
temos um foco mais voltado para o trabalho, 
um foco voltado para a inclusão da pessoa com 
deficiência no mercado de trabalho, na medida 
em que há vagas para essas pessoas. E os 
demais ramos do Ministério Público, como o 
Doutor Hércules mencionou na abertura desta 
sessão, no sentido da acessibilidade estrutural 
dos prédios, da acessibilidade dos 
equipamentos públicos. O Ministério Público 
Federal também trabalha dentro daquilo que é 
inerente a uma política pública da União Federal 
diretamente. Então, todos os ramos, de todas as 
esferas do MP brasileiro trabalham no sentido 
de promover a inclusão da pessoa com 
deficiência.  

Temos uma coordenadoria que é a cor 
de igualdade. Nós, do Ministério Público do 
Trabalho, trabalhamos dividindo a nossa 
atuação em oito grandes campos. Um desses 
campos é o meio ambiente do trabalho; o outro 
campo é o trabalho escravo e o trabalho 
indígena; o outro é a fraude trabalhista; um 
quarto campo é o trabalho na Administração 
Pública; o quinto campo é o portuário e o 
aquaviário; o sexto campo é a igualdade da 
oportunidade. Aqui combatemos todo tipo de 
desigualdade, de desequiparação, de 
preconceitos, de discriminações em geral. E 
temos muitas, não pensem que não. Temos 
discriminações. Temos um observatório, o 
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observatório do Ministério Público do Trabalho, 
do trabalho descente. E, agora, lançamos um 
observatório que mostra, exatamente, essa 
desigualdade que há no nosso país. 

As desigualdades se apresentam em 
todos os campos, deputados, sobretudo no 
campo da pessoa que tem uma deficiência, mas 
pode, perfeitamente, desempenhar suas 
funções, trabalhar sem nenhum tipo de 
empecilho de natureza mental, intelectual ou no 
próprio fazer dessa pessoa. O que precisamos é 
trabalhar pela inclusão.  

E a nossa Coordenadoria, criada em 
2002, essa aqui, opera no país inteiro. Temos 
vinte e quatro unidades estaduais e mais a 
nossa procuradoria-geral em Brasília. Temos 
como um dos nossos compromissos na 
igualdade, na inclusão e na criação de 
oportunidades, a inclusão das pessoas com 
deficiência ou reabilitadas nos ambientes de 
trabalho. 

 Nós atuamos... O Ministério Público, 
vejam bem, tem uma função investigativa. E, 
normalmente, as pessoas nos associam com 
essa atividade de investigação. Essa atividade de 
investigação é, obviamente, a nossa atividade 
original, sobretudo o Ministério Público Federal 
e o Ministério Público Estadual que têm 
também aquela função de acusador, no júri. 
Todos aqui sabem do que estou falando. Agora, 
não se enganem, temos hoje uma atuação 
extrajudicial que, se não é igual, chega próxima 
daquela atividade nossa em processos judiciais. 
É a nossa atividade promocional, na medida em 
que a Constituição da República diz que cabe ao 
Ministério Público promover os direitos difusos, 
coletivos, direitos individuais que são 
indisponíveis, aqueles que não são trocados por 
um pagamento, por dinheiro; 
patrimonializáveis, dessa maneira. 

 Então, prosseguindo, instauramos 
diversos procedimentos promocionais e 
atuamos no sentido de fomentar políticas 
públicas e de fazer um trabalho no sentido de 
mostrar algum caminho novo, alguma 
possibilidade nova.   

Neste momento mesmo, temos diversos 
projetos. Inclusive, um deles - os senhores serão 
apresentados a ele, trouxe aqui um material 
promocional para apresentar - é o nosso 
cadastro unificado da pessoa com deficiência, o 

Cadef. Estamos construindo com o Estado do 
Espírito Santo um cadastro unificado; todas as 
pessoas com deficiência vão se cadastrar nele. E 
esse cadastro vai ser utilizado para busca do 
emprego; as empresas terão acesso direto a 
esses trabalhadores que poderão, por meio 
deste cadastro, ter a gratuidade no transporte 
coletivo. Tudo num só cadastro.  

Estamos firmando um termo de 
cooperação técnica com o Estado do Espírito 
Santo e com a Prodest, no sentido de 
desenvolvermos este trabalho que será um 
marco aqui no Estado do Espírito Santo, porque 
não há trabalho semelhante a esse no Brasil 
hoje.   
 Mas avançando na apresentação do 
nosso projeto Reconecta, nós temos aqui a Lei 
n.º 8.213/91, ela estabelece que as empresas 
que têm mais de cem trabalhadores devem 
reservar vagas para as pessoas com deficiência, 
naqueles percentuais que estão ali na tela: de 
cem a duzentos empregados, dois por cento; de 
duzentos e um a quinhentos, três; de 
quinhentos e um a mil, quatro e de mil e um, 
cinco por cento.  

Então reparem bem vocês que hoje há 
vagas de trabalho sobrando, há vagas de 
trabalho para pessoas com deficiência em 
número até superior àquelas pessoas com 
deficiência que se apresentam para essas vagas.  

Então é um trabalho importante fazer 
com que nós possamos trazer essas pessoas. 
Nós podemos fazer com que essas pessoas com 
deficiência tenham um emprego. E vejam vocês 
que será um emprego formal, será um emprego 
que trará dignidade para aquela pessoa e para a 
família daquele trabalhador. Isso é 
importantíssimo.   

Vamos avançar um pouco mais. Esse 
processo então é um processo de inclusão, de 
maneira que nós tenhamos uma plena 
participação das pessoas com deficiência no 
debate, na produção de conteúdo, na exposição 
de assuntos e na construção de eventos.  

Inclusive o Reconecta é e o Cadef 
também. Nós temos a participação das pessoas 
com deficiência na própria formulação desse 
trabalho. Afinal de contas, nós trabalhamos com 
o lema que diz: Nada sobre nós sem nós. 
Significa dizer: tudo aquilo que nós fazemos que 
envolva a pessoa com deficiência, nós 
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debatemos com elas antes de nós darmos um 
passo e outro passo e outro passo. Por quê? 
Porque isso nos legitima.  

Hoje eu digo, Doutor Hércules, Dr. 
Emílio, sinceramente o Ministério Público do 
Trabalho conseguiu com o Reconecta fazer algo 
que até então nós não tínhamos visto aqui no 
estado, que é conseguir uma união, uma 
interlocução, uma harmonia com todas as 
associações não governamentais e até atores 
governamentais que tratam da temática da 
inclusão da pessoa com deficiência.  

Então nós buscamos realmente uma 
sociedade inclusiva, uma sociedade aberta a 
todos, que estimula a participação de cada 
pessoa, de cada um em diferentes experiências 
humanas, reconhecendo o potencial de todo 
cidadão e, obviamente, esse todo cidadão, 
necessariamente, tem que incluir a pessoa com 
deficiência.  

Eis, então, o nosso projeto, projeto 
Reconecta, que é um orgulho para nós todos. O 
projeto Reconecta... E por que Reconecta? 
Vejam só: porque quando falamos de 
acessibilidade, nós não falamos em minorias.  

Segundo o IBGE, em cada quatro 
brasileiros, um tem algum tipo de deficiência, 
das mais simples às mais severas. E, 
obviamente, essas pessoas, ou vinte e cinco por 
cento dos brasileiros, se deparam com algum 
produto, algum ambiente, alguma tecnologia ou 
serviço que falha no seu papel, que falha no 
papel realmente de incluir.  

Então, essas falhas em equipamentos, 
em serviços, enfim, elas inviabilizam a plena 
participação das pessoas com deficiência. E, 
nesse sentido, é necessário reconectar os 
brasileiros; daí o nome: Reconecta.  

 

(São exibidas imagens 
simultaneamente ao pronunciamento) 
 

Esse nosso projeto Reconecta - vamos 
avançando um pouquinho, este ano, vou 
mostrar a vocês -, será realizado no Boulevard, 
eu vou mostrar como é que vai funcionar tudo.  

Essas são algumas fotos, personalidades 
do mundo esportivo, do paraesporte. Ali nós 
temos o Cadef, que já funcionou na versão do 
ano passado.  

Nós tivemos uma exposição de mídia 
bastante importante no ano passado e neste 

ano nós iremos incluir ainda mais veículos e 
canais de comunicação no sentido de fazer a 
divulgação desse nosso trabalho.  

Esses são mais recortes, mais matérias 
jornalísticas publicadas pelo município de 
Vitória, publicadas pela Findes, enfim, 
publicadas por organismos que, realmente, têm 
um compromisso com a temática da pessoa com 
deficiência. Então, essa exposição de mídia foi 
muito importante para nós.  

Vejam, os números são estes, do ano 
passado: nós recebemos cinco mil pessoas, no 
ano passado, nesse evento Reconecta 2018. Nós 
lançamos ali as bases do Cadef, que já recolheu 
dados das pessoas que lá foram e se 
cadastraram. Nós tivemos quarenta horas e 
mais de sessenta atrações entre palestras, entre 
shows, entre apresentações teatrais. E, de 
acordo com informações obtidas junto ao Sine, 
nós conseguimos encaminhar cento e dez 
pessoas com deficiência para o mercado de 
trabalho, com o evento do ano passado. E este 
ano nós queremos fazer mais, nós queremos 
incluir muito mais trabalhadores no mercado de 
trabalho.  
 Aí está o Reconecta 2019. Nós estivemos 
com o governador Casagrande apresentando 
esse projeto. Mostramos também, além desse, 
todo o nosso portfólio de projetos ao 
governador. O governador, realmente, se 
interessou; o governador viu o potencial de 
transformação desse projeto e de outros mais. 
Apresentamos o Cadef também. 
 Aqui, nós temos o nosso Comitê 
Consultivo, que é incluído por entidades que 
tratam de assuntos relacionados com as pessoas 
com deficiência, e nós nos reunimos sempre que 
necessário para ouvi-los e tomar decisões que 
são importantes.  
 Aqui, nós temos a nossa coordenadora 
do projeto. Aquela que está no meio é a doutora 
Sueli, ela é a coordenadora-geral desse projeto, 
que muito nos orgulha no Ministério Público do 
Trabalho, juntamente com a doutora Thais e a 
nossa equipe. 
 Nós iniciávamos o nosso trabalho e nós 
queríamos fazer um evento realmente bem 
grande, mas quando você começa a examinar a 
sua disponibilidade orçamentária, as suas 
limitações, nós, então, buscamos, num primeiro 
momento, o Centro de Convenções de Vitória, 
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aliás, ali é o pavilhão de Carapina. Nós fizemos 
uma visita e gostaríamos de ter levado o evento 
para lá, dado o tamanho, porque nós queríamos 
algo maior. Nós queríamos trazer mais 
organizações, inclusive aquelas que pudessem 
apresentar às pessoas com deficiência 
equipamentos novos, que pudessem oferecer a 
essas pessoas um test drive, pudessem oferecer 
a experiência a essas pessoas de usar uma 
cadeira de rodas motorizada, de usar um veículo 
adaptado, de poder subir numa rampa no seu 
próprio veículo, de ter equipamentos que 
facilitassem a sua vida.  

Evidentemente, isso é proposta para o 
futuro e nós vamos chegar a esse futuro, mas, 
neste ano de 2019, nós avaliamos outras 
possibilidades também, nós avaliamos os 
imóveis do Sesi, nós avaliamos os imóveis onde 
está localizado o Senac. São equipamentos 
excelentes, vejam só.  

E a opção a que nós chegamos, ouvidos 
todos os interessados, foi fazermos o evento 
novamente no Boulevard Shopping Vila Velha, 
por uma razão simples: nós temos ali uma 
estrutura que é inclusiva, e mais do que isso. E 
vai aqui um agradecimento ao Boulevard 
Shopping Vila Velha, que nos ofereceu, sem 
nenhum custo, o espaço para realizarmos o 
trabalho, pela segunda vez. 
 Então, é um diferencial muito grande 
quando você não tem que pagar um aluguel - 
muitas vezes o aluguel é caríssimo -, ou, se não 
tem que pagar aluguel, tem que refrigerar o 
ambiente, o que é igualmente caro. Lá, a 
estrutura nos foi ofertada sem custo, eu repito, 
e nos permitiu, então, fazer a segunda edição 
desse nosso evento. 
 Esse é o espaço, nós estamos agora 
customizando esse espaço. É um espaço que foi 
usado no ano passado, mas nós vamos ter um 
espaço acrescido, nós vamos usar parte agora 
da Praça de Alimentação, e ali nós estamos 
construindo um auditório para noventa pessoas. 
Então, o mapa do evento agora inclui essa área, 
que será o nosso auditório.  

No ano passado, fizemos daqui para cá, 
agora tiramos o auditório dos fundos e estamos 
trazendo aqui para fora. Nós ganhamos, então, 
uma capacidade maior. Nós teremos ali 
quarenta stands, e foi muito difícil compor, 
porque havia mais interessados, organizações 

interessadas nos stands, do que stands a 
oferecer. Então, nós tivemos que partir para 
uma solução que o Ministério Público do 
Trabalho usa nas suas unidades aqui no Espírito 
Santo, que é compartilhar suas unidades com 
outros órgãos. Nós compartilhamos três das 
nossas unidades com o Ministério Público 
Federal e, nesse sentido, reduzimos as nossas 
despesas de custeio em cinquenta por cento.  
 Em Colatina, temos um 
compartilhamento trilateral, no mesmo prédio 
estamos o MPT, o MPF e a Justiça Federal. 
Vamos inaugurar em dezembro e vamos, então, 
reduzir ainda mais as despesas de custeio 
compartilhando prédios públicos. E estamos 
compartilhando serviços também, e essa 
solução, nós apresentamos a algumas entidades 
que vão compartilhar seus espaços. 
 Nós, então, temos ali o nosso mapa com 
todas as entidades que vão se apresentar no 
Reconecta ao longo dos seus quatro dias. Nós 
temos o nosso evento, que se inicia no dia 19 de 
setembro, quinta-feira, às 18h. Nós vamos fazer 
ali uma abertura solene, uma abertura com as 
autoridades da inclusão, sejam as associações, 
as organizações não governamentais, o Governo 
do Estado, o Poder Legislativo Estadual sempre 
presente nos apoiando, o Ministério Público, o 
Poder Judiciário, enfim, vamos abrir esse 
evento. Ele terá a sua continuidade na sexta-
feira, dia 20, no sábado, 21, e se encerra no dia 
22, no domingo. Ao longo desse período, nós 
teremos uma série de apresentações. Nós 
teremos uma riqueza muito grande de eventos 
que vão ser colocados à disposição daquele 
público para, vamos dizer assim, o 
aproveitamento máximo desse evento. 
 Ali é o nosso calendário. Depois, vocês 
terão acesso às páginas onde poderão acessar 
essas informações. Nós dividimos o nosso 
trabalho em três eixos. Nós vamos ter atividades 
de natureza cultural, social e de paradesporto. 
Ali, nós temos os integrantes que organizam 
esse eixo. O segundo eixo, que é a saúde, 
tecnologia, inovação e comunicação e também 
um eixo acadêmico. Nesse sentido, temos um 
grupo cuidando dessa temática, e um eixo de 
trabalho e cidadania. Então, nós vamos cuidar 
dessas três frentes e haverá palestras de todos 
esses assuntos e os stands também trarão para 
nós uma série de funcionalidades, digamos 
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assim, serviços que serão apresentados, 
inclusive, um balcão de empregos. Nós teremos 
o Senac com uma capacitação nos cursos que 
ele apresenta que as pessoas com deficiência 
mais buscam. Enfim, nós temos um conjunto 
grande de serviços que serão prestados durante 
esse evento. 
 Os direitos, todos eles, sejam de 
natureza relacionada ao transporte, à 
qualificação, educação, trabalho, acessibilidade, 
esporte, saúde e cultura, todos esses direitos 
têm como ponto comum, como área de 
conexão, a informação. Então, nós 
consideramos que a informação é a nossa maior 
riqueza, informar a população, mostrar à 
população o que há em termos de normas de 
inclusão e o que há em termos de informação 
possível para que a vida de todos nós, e delas 
principalmente, possa ser tornada melhor. 
 Então, nós vamos avançar aqui. Nós 
temos, enfim, o nosso calendário, a nossa 
programação de atividades. Nós trabalhamos 
pesado desde julho, pesado mesmo, para poder 
realizar esse evento e entregar isso para a 
população capixaba com a melhor qualidade 
que nós pudermos fazer, sempre melhorando 
ano a ano. Não é isso? 
 Ali, nós temos, então, todo o material 
disponível para quem, evidentemente, desejar 
se conectar conosco e se reconectar dentro 
desse âmbito do nosso evento.  

Eu não sei se temos tempo para 
apresentarmos um pequeno vídeo que mostra 
como foi o evento do ano passado. Nosso 
telefone é 2125-4500, falo para toda a 
população aqui do estado do Espírito Santo. Nós 
somos o Ministério Público do Trabalho e, nesse 
sentido, estamos abertos, abertos a toda a 
população, não apenas àquelas pessoas com 
deficiência, mas a todos os trabalhadores do 
estado do Espírito Santo. Nós somos aqueles 
que podem fazer uma representação, fazer a 
tutela dos direitos que são direitos de uma 
coletividade, direitos de pessoas difusas ligadas 
ao trabalho. Podem nos procurar, nossa página 
na internet, nosso telefone. 

Nós, então, vamos passar esse pequeno 
vídeo para mostrar como foi o evento do ano 
passado.  
 
  (É exibido o vídeo) 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Doutor Valério, parabéns. Nós 
estivemos o ano passado e vi a grandiosidade do 
evento. Eu apareci em alguns cenários ali, mas é 
importante que a Assembleia participe com 
mais efetividade, porque esse trabalho de 
inclusão do senhor é uma coisa muito grande. O 
senhor está de parabéns em se preocupar com 
aquele que realmente está precisando de 
atenção. Então, o senhor é um missionário, que 
temos muito orgulho de receber aqui.  

A maioria das pessoas que estão com 
seus problemas resolvidos, a sua família, o seu 
emprego, não se preocupa, às vezes, com 
aquele que precisa. Então, quero dar os 
parabéns ao senhor.   

Nós temos também, aqui, um trabalho 
grande, há bastante tempo. Eu criei, aqui, a 
Frente Parlamentar do Terceiro Setor. Eu sou o 
presidente. Esse Terceiro Setor movimenta 
cinco por cento do PIB brasileiro. E a maioria 
dessas pessoas trabalha como voluntária.  

O senhor também trabalha como 
voluntário. O senhor poderia estar lá na sua 
sala, com ar condicionado, tranquilo; mas está 
aí, lutando pela inclusão. Isso é muito 
importante.  

Eu vi, ali, a Rosilda dar uma declaração. 
Rosilda tem uma história conosco aqui, na 
Assembleia. Ela veio participar da audiência 
pública que eu promovi, lá no Plenário Dirceu 
Cardoso, e ela reclamou que a mulher usuária 
de cadeira de roda não pode fazer mamografia. 
Eu, como ginecologista, aquilo me incomodou 
muito.  

Como ela é lá de Vila Velha, eu também 
moro em Vila Velha, eu já sou canela-verde, há 
tantos anos em Vila Velha, eu conversei com o 
prefeito Max Filho e com o doutor Jarbas, que é 
o secretário de Saúde, e eles providenciaram um 
adaptador para o mamógrafo. Então, esse 
aparelho desce, e ela, sentada na cadeira de 
rodas, faz a mamografia. Assim como o anão 
também. Homem também tem câncer de 
mama; embora raro, mas tem. Então, Vila Velha 
já tem. Por que foi feita essa inclusão? Porque 
ela veio reclamar. Ela veio mostrar que esse 
problema existe. Muito bem.  

Agora, a nossa luta com a Rosilda é pela 
prevenção de câncer de colo do útero. Porque é 
muita dificuldade uma mulher, numa cadeira de 
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rodas, fazer o preventivo. Nós estamos nessa 
luta também, para a inclusão.  

Lembrar, também, o senhor mostrou o 
basquete. O governador Casagrande, eu vinha 
pedindo isso ao ex-governador Paulo Hartung, e, 
infelizmente, não fui atendido: a quadra de 
basquete do Crefes. Aí, no outro mandato, o 
governador Casagrande tomou posse e ele 
chama deputado - todos os governadores fazem 
isso -, deputado por deputado. Chegou lá, ele 
pediu. O Casagrande falou: O que você precisa? - 
Eu preciso da quadra do Crefes.  

Aí ele ligou, na hora, para o secretário 
Tadeu Marino, que era o secretário e, hoje, é o 

subsecretário, e falou: Hércules está pedindo a 
quadra, e eu quero que seja feita. Não foi feita 
até hoje. Passou o Governo Paulo Hartung e 
também pedi novamente a quadra de 
cadeirantes lá. A quadra coberta lá no Crefes. 
Hoje, é uma garagem para van, para 
ambulância, que vem do interior. 
Infelizmente, nenhum deles ainda fez a 
quadra. Segundo o governador Casagrande, 
agora, prometeu que, neste Governo, vai sair. 
Então, nós esperamos, assim como a reforma, 
também, da piscina do Crefes.  

Outra coisa é o futebol de inclusão de 
surdo. Tem uma menina que eu acompanho 
há dez anos, se chama Thalita, ela foi 
convocada para a Seleção Brasileira de 
Futebol de Salão para Deficiente. A mãe dela é 
a Lourdilene. E a gente está conseguindo. 
Também, agora, ela virá aqui, não sei se 
amanhã ou se na outra quarta-feira, para 
fazer um agradecimento aqui, na Assembleia.  

Bem. Eu vou passar para o senhor essa 
luta nossa, com relação à inclusão.  

Já falei aqui, para quem não ouviu ainda 
ou não viu: eu fiz uma representação - desculpa 
falar na primeira pessoa, mas eu que fiz - ao 
Tribunal de Contas pedindo para que não 
aprove as contas dos gestores, cujos prédios 
não têm acessibilidade. Essa mesma 
representação foi feita para o Ministério Público 
Estadual e para o Ministério Público Federal 
também. Nós temos que trabalhar com relação 
à inclusão. Então, eu vou passar para o senhor.  

Leila, por favor: entregue ao doutor 
Valério esses documentos e essas leis que 
fizemos, também.  

Outra lei que fiz aqui também, doutor 
Valério, foi para o deficiente, ou melhor, para o 
renal crônico. A pessoa com dependência de ter 
que fazer hemodiálise, ela fica quatro horas na 
máquina, segunda, quarta e sexta.  
 Geralmente, algumas pessoas pobres 
que não têm veículo vão de ônibus. Então ela 
pega um ônibus da sua casa até a clínica de 
hemodiálise e fica quatro horas na máquina. 
Depois, ela sai daí e volta para a sua casa. Essa 
pessoa não pode ser considerada como eu, 
como o senhor. É uma pessoa com deficiência. E 
a lei tem que dar prioridade a essa pessoa que 
não pode entrar na fila do supermercado, do 
banco; tem que ter o passe livre também. Então, 
não só o deficiente, mas também, o 
transplantado.  

E uma das coisas mais sérias que temos 
neste país é com relação ao transplante de 
órgãos. Mais uma vez vou mostrar aqui, 
especialmente agora para a Rede TV, o Ricardo 
Ewald está aqui, veio trazer este convite mais 
uma vez. Eu quero mostrar e lembrar a 
importância da oação de órgãos porque 
podemos ajudar até dez pessoas. Só córnea são 
duas; rim são mais duas.  

Este mês a gente faz três movimentos: o 
Setembro Dourado, que é a luta contra o câncer 
infanto-juvenil, da Acacci, que é um trabalho 
maravilhoso; a prevenção do suicídio, que é o 
Setembro Amarelo, que estamos também 
recebendo não só uma pessoa que o Dr. Emílio 
requisitou, mas também a doutora Telma, que 
todo ano vem aqui, do CRM, falar sobre a 
prevenção do suicídio; e também, que já disse 
que o Ricardo trouxe aqui, 27 de setembro é Dia 
do Doador de Órgãos. Nós fazemos esse 
movimento também. 
 Estamos recebendo aqui... Também é 
bom que a moçada veja isso: a importância da 
doação de órgãos. Conversem com seus pais em 
casa, porque mais de cinquenta, sessenta por 
cento dos órgãos são consumidos pela terra 
porque você não conversou com seus pais em 
vida. Não podemos ser tão egoístas, que a gente 
já teve um tempo na vida aqui neste mundo e 
poder ajudar outra pessoa que pode ficar.  

Então, estamos recebendo o Colégio 
Americano Batista, de Vitória, alunos do 8.º ano 
do ensino fundamental. O professor Guilherme 
e o monitor, o nosso querido Ricardo Patrick, 
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que está aqui. É o futuro deputado estadual que 
tem mostrado à meninada como funciona a 
nossa Casa. 
 Registar também, com satisfação, a 
presença de Vitor Eduardo Simões Lima, que é 
estagiário da nossa querida Rede TV, que tem a 
sede em Vila Velha, onde o Espírito Santo 
começou. 
 Estaremos, com certeza, mais uma vez. 
Vi a minha foto e também a minha presença no 
vídeo. Muito me orgulhou de participar e tenho 
certeza que este ano o evento será muito maior. 
 Vou passar a palavra para o Dr. Emílio, se 
quiser fazer alguma consideração sobre o 
assunto. 
 

 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 
Bom dia a todos. Saudar o nosso presidente, 
Doutor Hércules, o deputado estadual doutor 
Hudson, o doutor Valério e outras autoridades 
que estão aqui presentes, que já foram 
mencionadas pelo Doutor Hércules, e dizer 
primeiro, antes de tocar no tema do Ministério 
Público do Trabalho, da importância da 
prevenção. Estamos aí imbuídos de fazer um 
trabalho constante na prevenção. 
 A melhor maneira de você tratar alguma 
coisa, primeiro é evitar que ela apareça, e uma 
vez aparecendo, fazendo uma prevenção 
secundária no primeiro nível, a ponto de 
podermos ter um resultado excelente no 
tratamento dessas doenças.  

Então não é porque o indivíduo está 
doente que ele está fadado ao fim. Ele tem um 
futuro brilhante, desde que se faça o 
diagnóstico precoce. E também até na fase 
terciária, temos condições de trabalhar no 
intuito de diminuir as perdas. A partir daí, 
reaproveitá-los em segmentos de trabalho, 
reincluí-los na sociedade, que é uma função de 
todos nós. 
 Temos aí a prevenção do suicídio, do 
câncer infanto-juvenil, temos a prevenção do 
câncer colorretal; participei de uma caminhada, 
no domingo, no intuito de fazer a divulgação da 
importância e teremos agora, na sexta-feira, o 
evento científico, onde iremos tratar também 
desse tema. Eu digo iremos porque sou 
gastroenterologista e faço parte desse grupo. E 
a doença do colorretal está incluída dentro da 
área da especialidade da gastroenterologia, da 
endoscopia.  

 Queria também aproveitar a 
oportunidade para agradecer a presença do 
doutor Valério. Trabalho brilhante, maravilhoso, 
sensibilizou-me, porque a importância dos 
órgãos, como o Ministério Público está fazendo, 
de sair dos seus gabinetes e promover uma 
inclusão sobre a forma de uma educação. É 
mostrar para as pessoas que é possível, que elas 
têm sim direitos, e que nós devemos defendê-
los. Têm também deveres, que devem ser 
cumpridos por todo cidadão, independente da 
sua situação, como foi muito bem colocado por 
um dos palestrantes do primeiro Reconecta. 

Então, eu estou feliz. Acho que esse é o 
caminho e estarei lá presente. Nós temos sim 
que reconectar, porque a população de 
deficientes é muito grande. E essas pessoas têm 
condições e, às vezes, são melhores do que 
quem não tem deficiência.  

Então, empresas que têm aberto suas 
portas, e isso é uma lei para a inclusão dos 
deficientes, a maioria, a grande maioria, está 
muito feliz, muito satisfeita, porque o 
desempenho, na maior parte das vezes, é 
superior àqueles que não têm deficiência. 
Então, isso é importante. 

Como ele falou, não é só prejuízo, o 
deficiente gera também lucro e ele é uma 
pessoa como outra qualquer dentro da 
sociedade. E nós, como brasileiros, temos que 
lutar muito por essa inclusão.  

Parabéns! Muito obrigado! Vamos 
divulgar! Abraço a todos vocês.  

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Doutor Hudson.  

 
O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - Bom dia a 

todos! 
Cumprimentar o presidente da Comissão 

de Saúde, deputado Doutor Hércules, deputado 
Emílio Mameri, e parabenizar, Valério, a 
apresentação. 

Desculpe, cheguei atrasado. Sou médico, 
a gente programa uma cirurgia acabar num 
tempo, mas, cirurgião não tem como prever o 
tempo de cirurgia. Mas deu para acompanhar. 

Doutor Hércules já falou algumas coisas, 
mas, na apresentação do primeiro Reconecta 
que vocês fizeram, esta Casa de Leis é a casa 
que mais avança em relação à proximidade da 
população, nós temos aqui a delegacia, a 
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Procuradoria da Mulher, com núcleo da 
Defensoria aqui dentro, e estamos avançando.  

O avanço, que é uma briga de Doutor 
Hércules e de todos os deputados, a gente cobra 
do presidente desta Casa, é a inclusão de Libras, 
nós precisamos. 

E parabenizar, porque você colocou 
Libras ali muito bem. (Pausa) 

Eu vi. Já te passei a mensagem com meu 
número. Eu vi sim. 

Então, parabenizar. Isso é importante. 
Foi como o deputado Doutor Hércules disse, isso 
é uma missão. Você está indo além. 

Então, aproveitar aqui esse canal e 
convidar todos para o dia 19 de setembro, 
quinta-feira - estou convidando, mas vou pedir à 
minha assessoria para confirmar -, no Boulevard 
Shopping Vila Velha. Às 18h. 

A lei de Doutor Hércules que ele falou, 
que está em tramitação nesta Casa, de 
acessibilidade, nesse momento, a imprensa 
ontem trouxe uma matéria sobre o Hospital 
Infantil, que a gente tanto estima. Todos os 
hospitais da rede precisam ter acessibilidade, 
você cobra nos privados, mas você tem que ter 
no público também. 

Então, não é hora de tacar pedra em 
ninguém, mas vai vir um representante da 
Comissão de Saúde da OAB, a gente tem que 
pedir para ver, porque hospitais com a mesma 
característica de serem antigos. Não é só o 
Hospital Infantil, o Hospital Dório Silva é um 
hospital de campanha, hospital de guerra, mas 
lá está bem conservado, está funcionando. 

Então, o presidente do Conselho 
Regional de Medicina - quem pôde assistir hoje 
pela Rede Gazeta - foi muito feliz quando ele 
disse que aquilo ali é uma bomba-relógio e que 
corre risco tudo que está em volta. É muito 
perigoso. 

Eu sou anestesista, a gente mexe com 
gases, qualquer curto-circuito é normal em 
hospital de altíssimo padrão, você imagina num 
lugar onde tem aquele risco iminente. Então, 
onde já se viu? Você vai operar num hospital 
com bombeiro ali. Se pegar fogo no hospital não 
dá tempo. Não dá tempo.  

É um problema crônico que a gente tem 
que discutir. Esta Comissão de Saúde tem que 
discutir. A Secretaria da Saúde avança muito e o 
Hospital Infantil é um ponto fora da curva. Aqui, 

a gente tem que falar por ter relação de 
amizade com o diretor, mas a gente não tem 
que se omitir de falar. Imagina, você vai operar, 
vai fazer uma cirurgia cardíaca, tem um 
bombeiro ali. É igual a um vulcão, você morar 
embaixo de um vulcão, vai explodir a qualquer 
momento, você sabe do risco iminente.  

Então, esta Comissão de Saúde tem que 
tratar isso, já liguei para o secretário de Saúde 
hoje cedo, a gente tem que ter preocupação. A 
inclusão é importante, a rampa de 
acessibilidade. Mas a população não pode 
correr esse risco. 

No momento, esse hospital não tinha 
que estar funcionando, mas isso é antigo. É um 
Governo, dois Governos, três Governos, e o 
bombeiro não pode, a gente sabe, não tem 
alvará. Onde já se viu um hospital não ter 
alvará? Então, assim, o bombeiro está sendo 
muito assim... Para onde vão os pacientes? A 
gente não pode fechar o hospital, mas a gente 
também não pode fechar os olhos. 

Mais uma vez, parabéns! Vou tentar 
estar presente nesse evento. 

Obrigado, Doutor Hércules! 
 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Doutor Valério, nós queremos lembrar, 
também, que por um TAC do hospital que não 
cumpriu a legislação do percentual de 
funcionários com deficiência, ele foi penalizado, 
aliás, não foi penalizado, foi feito um acordo e 
foram feitas algumas cirurgias de implante 
coclear. 

Infelizmente, a manutenção dessas doze 
cirurgias não foi concretizada. Então, essas 
pessoas estão com dificuldade ainda. O que 
acontece? Essas cirurgias são feitas em 
Campinas, algumas são feitas ainda, depois o 
aparelho dá defeito, tem que mandar o 
aparelho ou a pessoa à Campinas. É um 
transtorno muito grande.  

Então, nós estamos na luta para que 
esses implantes sejam feitos aqui. Está bem 
encaminhado, mas depende de decisão, não só 
do secretário da Saúde, mas também do 
Ministério da Saúde. 

Com relação à fenda palatina e lábio 
leporino, estamos nessa luta há muito tempo. 
Domingo retrasado mesmo, encontrei uma 
menina com um ano e meio, num bairro que fui 
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em Vila Velha, com hidrocefalia, fenda palatina 
e lábio leporino também. Coisa terrível.  

Nós estamos numa luta com a Afilpa 
porque esteve aqui a Profis, que roubaram até o 
carro, infelizmente, na época, aqui em Vitória, 
no bairro de Lourdes. Hoje, nós estamos 
reerguendo a Afilpa. Inclusive, estou fazendo a 
lei de utilidade pública dessa associação.  

Nós temos lá o menino Iarley, que foi 
operado dezoito vezes, e tem o Guguinha 
também, filho da Daniela, que também já foi 
operado várias vezes. É uma luta muito grande 
pela inclusão. 

Então, na verdade, o que acontece com o 
serviço público? Está devendo muito. Devendo 
muito mesmo a essas pessoas. Nós já chegamos 
ao nosso limite, mas eu gostaria de ouvir, pelo 
menos, o Carlos Ajur, um pouquinho, da União 
de Cegos de Vila Velha. 

Carlos, uma palavrinha sobre o seu 
trabalho de inclusão, também, na União de 
Cegos de Vila Velha. 

Antes disso, eu queria só mostrar, Carlos, 
só um minutinho mais, mostrar a camisa do 
Reconecta. 

Então, agora, com Carlos Ajur. Por 
gentileza. 

 
O SR. CARLOS AJUR CARDOSO COSTA - 

Bom dia a todas as pessoas presentes neste 
auditório.  

Quero cumprimentar o deputado Doutor 
Hércules, presidente desta comissão, obrigado, 
deputado, por esse aparte. E dizer que o 
deputado Hércules é um deputado 
comprometido, não só com a política de saúde, 
mas com todas as políticas sociais que se 
referem à melhor condição de vida da 
comunidade, inclusive defendendo os direitos 
da pessoa com deficiência.  

E tenho certeza que o deputado Emílio, 
cumprimento o deputado Hudson, também, faz 
coro a essas ações aqui nesta Casa, em defesa 
da população que vive em vulnerabilidade social 
em nosso estado, dando exemplo para o 
restante do país. 

Quero cumprimentar o doutor Valério, 
com toda a sua equipe, e dizer, doutor Valério, 
que o Reconecta, hoje, não é só um espaço de 
divulgação do Ministério do Trabalho, mas o 
Reconecta, hoje, é um espaço de promoção e de 

inclusão das pessoas com deficiência, neste 
estado, já sendo uma referência para o resto do 
país. 

Parabenizo o Ministério Público do 
Trabalho, na sua pessoa, como procurador-
chefe, por esta ação. Leve os nossos 
agradecimentos à doutora Sueli e a doutora 
Thais, também. Duas pessoas que trabalharam e 
se desdobraram, juntamente com toda a 
equipe. E aí está o Wendell, que é o técnico do 
ministério, com toda a equipe do Ministério do 
Trabalho, para o sucesso do primeiro Reconecta. 
Tivemos a visita de pessoas de vários estados do 
país. 

E parabenizo, também, doutor Valério, 
pela escolha do local, a continuidade no 

Boulevard. A praticidade, a acessibilidade, o 
acesso, o carinho dos comerciantes do 
Boulevard na receptividade às pessoas com 
deficiência que lá transitaram. Então, 
parabéns. E nós estaremos lá presentes.   

Estou aqui acompanhado da nossa 
coordenadora do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos, da Unicep, a 
professora Fátima, que já está se 
empenhando para que a história da União de 
Cegos Dom Pedro II seja um sucesso no 
Reconecta 2019.  

Doutor Hércules, eu trago também uma 
informação, aliás, duas, não é? O Dom Pedro II, 
por que a Unicep tem Dom Pedro II em seu 
nome? Dom Pedro II, enquanto mandatário 
deste país, no Brasil Império, foi quem fundou a 
primeira escola para pessoas cegas na América, 
que é o Instituto Benjamin Constant, no Rio de 
Janeiro, uma referência continental na educação 
e na reabilitação da pessoa cega. 

Dizer que a Unicep, neste ano, 
comemora quarenta anos de trabalhos, servidos 
à sociedade capixaba na reabilitação, na 
educação da pessoa cega no estado. Esperamos 
a visita do Doutor Hércules, com certeza, do 
deputado Emílio, do deputado Hudson, que é 
canela verde, do doutor Valério, na 
comemoração que vai ser no dia 1.º de 
dezembro. Antes, teremos a inauguração da 
reforma da nossa quadra, patrocínio de uma 
empresa privada, aqui, do estado, a Perfil 
Alumínios, que está investindo mais de duzentos 
mil reais na reforma da quadra de esportes da 
Unicep. 
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Esperamos, também, doutor Valério, que 
o senhor, o deputado Emílio e o deputado 
Hudson estejam presentes acompanhando o 
deputado Hércules, grande baluarte na defesa 
das pessoas com deficiência, volto a dizer, no 
estado. 

Outra informação, é que encerrou 
domingo, em Lima, no Peru, os jogos, a etapa 
paralímpica do Parapan 2019. E nessa etapa 
paralímpica, as modalidades que são 
coordenadas pela Confederação Brasileira de 
Desporto de Deficiência Visual, a qual eu estou 
diretor desta confederação, nós conseguimos, 
no judô, quatro medalhas de ouro, três 
medalhas de prata e quatro medalhas de 
bronze. 

No futebol de cinco, B1, que é o futebol 
de salão, tetracampeão, medalha de ouro e com 
um sabor bem agradável, que foi em cima, na 
final, dos los hermanos argentinos, ganhamos 
de dois a zero, com gol de dois atletas baianos, 
o Jefinho e o Cássio.  

Eu falo que a Copa América, em junho, 
que foi disputada aqui no Brasil, nós disputamos 
o final da Copa América, também, com los 
hermanos e ganhamos de dois a zero, então, 
está se tornando cliente. 

No goalball, que é um esporte praticado 
só por pessoas cegas, é um esporte que foi 
criado na Alemanha, também temos um sabor 
especial, porque ele é praticado por atletas 
cegos femininos e masculinos, e as duas 
disputas da medalha de ouro foram com as 
equipes masculina e feminina dos Estados 
Unidos. E ganhamos de doze a oito, no 
masculino, medalha de ouro, e no feminino, 
quatro a três, também medalha de ouro. 

Então, as nossas equipes de paralímpicas 
coordenadas pela CBDV, trouxemos as 
medalhas e representamos muito bem o Brasil. 
Um abraço a todos e muito obrigado, deputado. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Carlos Ajur, muito bem. 
Agora, o senhor não precisava sapatear 

tanto em cima dos argentinos, assim, não. 
Todos os brasileiros gostam de tirar uma 
casquinha com los Hermanos. 

Carlos Ajur, lembrar, essa quadra está 
sendo reformada pelo Geraldo, o seu xará, o 
Carlos Geraldo. E ele, sem nenhum incentivo, a 

empresa dele, a Perfil, que inclusive vende para 
o Brasil inteiro, agora está vendendo para o 
exterior. E ele, sem incentivo nenhum, sem 
abatimento de imposto de renda, sem nada.  

Nós vamos marcar a nossa inauguração 
da quadra, não é Carlos? E que o nosso 
presidente da federação, o Gustavo, já 
combinou comigo, o dia em que for fazer o jogo, 
ele vai levar os juízes da federação para marcar 
esse futebol entre os cegos. 

O Carlos Ajur quer falar mais, não é?  
 

O SR. CARLOS AJUR CARDOSO COSTA - 
Eu ia me esquecendo, deputado. A gente tem 
um grande problema de saúde relativo às 
pessoas com deficiência no estado. É notório 
que muitas pessoas que moram em interior - e 
aí está o deputado Emílio, que é do interior - 
vêm à capital, à Região Metropolitana, em busca 
de seu tratamento de saúde, sejam as pessoas 
cegas, pessoas com deficiência física, autistas, 
enfim. E o que acontece? Essas pessoas vêm nos 
transportes ofertados pelos municípios. Isso 
representa que uma viagem que poderia durar 
quatro horas, acaba durando vinte e quatro 
horas. Vou dar um exemplo: a gente atende 
uma criança que vem lá de Vila Pavão; ela pega 
o ônibus para vir para cá, em Nova Venécia, 
uma hora da manhã; ela chega pela manhã à 
Unicep com a mãe dela, tem seu trabalho de 
reabilitação e depois espera até dezessete, 
dezoito horas, porque esse ônibus fica 
esperando outras pessoas atendidas, e acaba 
chegando em Nova Venécia novamente por 
volta de vinte e duas, vinte e três e até vinte e 
quatro horas; ela vai chegar à zona rural, lá em 
Vila Pavão, só no outro dia. 

E nós já temos a lei aqui, que a origem 
dela foi até um projeto do deputado Hércules, 
do passe livre intermunicipal, onde essas 
pessoas poderiam vir em ônibus de linha e 
voltar, e não ficar vinte e quatro horas numa 
viagem que poderia durar oito horas, seis horas. 
Poderia esta comissão sensibilizar o governador 
Casagrande, que no evento do Reconecta ele 
anunciasse a regulamentação dessa lei, que já 
foi aprovada por esta Casa, para que as pessoas 
com deficiência possam usar essa lei e possam 
ter mais conforto no seu tratamento. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Muito bem. Nós vamos pedir também 
auxílio ao doutor Valério nesse sentido. 
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Nós estamos chegando ao final, vamos 
começar outra extraordinária, mas o Dr. Emílio 
está pedindo aqui, porque já tinha conversado 
comigo, para deliberar aqui a divulgação sobre 
prevenção de câncer colorretal, que é da 
especialidade dele. 

Então, vou colocar em votação. 
Como vota o deputado Hudson? 
 

O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - 
Favorável. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES - MDB) - O Dr. Emílio é o 
requerente. Favorável também, né?  

Eu acompanho. Então, está aprovado.  
Eu só queria lembrar que, terça-feira 

que vem, nove horas da manhã, nós teremos 
a visita aqui, de requerimento do Dr. Emílio, 
do doutor Antônio José Nunes Faria, 
presidente da Associação de Psiquiatria do 
Espírito Santo, que vem discorrer sobre a 
situação da Psiquiatria pública no Espírito 
Santo e as propostas apresentadas à 
Secretaria de Estado da Saúde na campanha 
de prevenção ao suicídio. Ao meu convite virá 
também a doutora Telma, que todo ano trago 
aqui para falar, sobre o mesmo assunto. E o 
doutor Carlos Faroni, que é do CVV, Centro de 
Valorização da Vida, que todo ano a gente traz 
também para falar sobre essa questão de 
prevenção ao suicídio. 

Vamos encerrar nossa reunião.  
Antes, doutor Valério, quero falar com 

a máxima vênia que o senhor não é Roberto 
Carlos, mas é o cara! Então, plagiando nosso 
conterrâneo, dizer do orgulho que nós temos 
de tê-lo na nossa Comissão de Saúde. Essa 
preocupação que o senhor tem com o ser 
humano, isso não é normal. São pessoas 
diferenciadas, são as pessoas das quais o 
Brasil precisa muito à frente de várias 
atividades, especialmente dessas, de inclusão. 
Parabéns e nosso respeito da Comissão de 
Saúde e admiração ao senhor. Muito 
obrigado! 

Nada mais havendo a tratar, dou por 
encerrada a nossa reunião, convocando a 
todos para daqui a dois minutos, uma reunião 
extraordinária. 

Muito obrigado! Bom dia! Vamos com 
Deus! 

 
(Encerra-se a reunião 

10h12min) 
 

_______________________________________ 
 
DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO 

ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, DA COMISSÃO PARLAMENTAR 
DE INQUÉRITO DAS LICENÇAS, REALIZADA EM 
09 DE SETEMBRO DE 2019. 

 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Havendo número legal, declaro abertos 
os trabalhos da comissão parlamentar de 
inquérito, CPI das Licenças, e solicito à 
secretária que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior. 

 
(A senhora secretária procede à 
leitura da ata da décima primeira 
reunião ordinária, realizada em 2 
de setembro de 2019) 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Em discussão a ata. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 
 Como vota o deputado Euclério 
Sampaio? 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Pela aprovação. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Deputado Sergio Majeski? 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Pela 
aprovação. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Deputado Enivaldo Euzébio dos Anjos? 
(Pausa)  

Pela aprovação. 
 Eu também, pela aprovação. 
 Ata aprovada como lida. 
 Leitura do Expediente. 
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 A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
 EXPEDIENTE: 
 
 CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

Requerimento do excelentíssimo senhor 
deputado Sergio Majeski, solicitando a 
convocação da professora Jane Meri 
Santos, membro do Núcleo de Qualidade 
do Ar da Ufes. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Eu coloco a proposta do deputado 
Sergio Majeski em votação para que nós 
possamos, administrativamente, deliberar a 
data.  

Pergunto ao deputado Sergio Majeski se 
ele quer fazer alguma consideração para 
encaminhar a votação com relação ao seu 
requerimento. 
 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 
Presidente, é a presença da Jane Meri Santos, 
que é membro do Núcleo de Qualidade do Ar, 
então, é fundamental que a gente tenha dela 
alguns esclarecimentos, porque ela, inclusive, 
foi citada por outras pessoas que vieram aqui 
prestar esclarecimentos. Então, se puder, de 
repente, na próxima reunião. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Tá. Eu vou só observar com o assessor 
do Enivaldo, o Miguel, como é que vai estar a 
nossa agenda, e, administrativamente, nós 
deliberamos. 

Então, pergunto ao deputado Euclério 
Sampaio se concorda com a proposta. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 

partido) - Concordo, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Concorda. 
Deputado Enivaldo dos Anjos? (Pausa) 
Também concorda. 
Eu também concordo. 
Fica, assim, convocada a senhora Jane 

Meri Santos, que é membro do Núcleo de 
Qualidade do Ar da Universidade Federal do 
Espírito Santo, para estar presente na data que 

nós estaremos deliberando 
administrativamente. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 

partido) - Pela ordem, senhor presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Pela ordem, deputado Euclério de 
Azevedo Sampaio Junior. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 

partido) - Bom dia a todos os deputados. 
Deputado Marcelo, presidente; deputado 
Majeski, vice-presidente; deputado Enivaldo; 
servidores; procuradores e aos demais 
presentes, um bom dia.  

Eu quero fazer um requerimento, senhor 
presidente, de quebra de sigilo fiscal, bancário, 
telefônico e de correspondência da Fundação 
Renova e seus diretores e presidente, e eu 
quero fundamentá-lo:  

 
Considerando que chegou 

ao conhecimento desta CPI, que a 
Samarco está pleiteando 
renovação de suas licenças 
ambientais objetivando a 
retomada de suas atividades; e 

 
Considerando que a 

Samarco é responsável pelo maior 
desastre ambiental já ocorrido no 
mundo que poluiu o Rio Doce e 
causou graves prejuízos ao meio 
ambiente e milhares de vítimas 
neste Estado do Espírito Santo; e  

 

Considerando que de 
acordo com a ação penal 
proposta pelo Ministério Público 
Federal, na folha 161 que pode 
ser verificado no site do MPF (...), 
fica provado que a Vale também 
despejava rejeitos de sua 
mineração na barragem da 
Samarco, e sem autorização dos 
órgãos ambientais, o que 
caracteriza a responsabilidade 
direta da Vale pelo desastre; e  

 
Considerando que em 

consequência do desastre, a 
Identificador: 330038003700300035003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



Vitória-ES, terça-feira, 10 de setembro de 2019 Diário do Poder Legislativo - 159 

SAMARCO teve cassação de suas 
licenças ambientais, todavia a 
Vale que também tem 
responsabilidade direta e 
solidaria pela maior tragédia 
ambiental do mundo não teve 
nenhuma punição, como por 
exemplo aplicação de multas 
pelos órgãos ambientais e 
cassação de suas licenças de 
atuação, como ocorreu com a 
Samarco, o que merece a devida 
averiguação para possível 
aplicação de penalidades, pois 
justamente pela omissão 
caracterizada na ausência de 
cassação de licenças da Vale, 
ocorreu o desastre em 
Brumadinho deixando centenas 
de mortos, poluindo diversos rios, 
inclusive o Rio São Francisco, e 
existem outras barragens da Vale 
com tragédia praticamente 
anunciada conforme se verifica 
nos noticiários recentes; e  

 
Considerando que nos 

preocupa e nos parece deve ser 
negado a renovação de licenças 
ambientais da Samarco, devendo 
a mesma ser impedida de 
retomar as suas atividades 
enquanto houver 
descumprimento das clausulas e 
obrigações assumidas no TTAC; e  

 
Considerando que foi 

verificado que a Samarco 
descumpre o TTAC ao ser omissa 
na fiscalização da Fundação 
Renova da qual é mantenedora, 
haja vista que esta CPI tem fortes 
indícios e até provas do 
descumprimento das obrigações 
assumidas pelo TTAC por parte da 
Fundação Renova, o que pode 
tornar evidente o 
desmerecimento de renovação de 
licenças da Samarco por sua 
omissão na fiscalização e pela 
responsabilidade no desastre; e  

Considerando que 
chegaram denúncias a esta CPI de 
que a Fundação Renova está 
desviando recursos, 
superfaturando obras, firmando 
contratos em valores vultuosos 
com empresas que tem em seu 
quadro societário ex-funcionários 
da Samarco/Vale, e contratando 
ex funcionários da Samarco e 
Diretores em valores 
exorbitantes, em prejuízo das 
vítimas do desastre que 
aguardam a quase 4 anos para 
serem indenizadas, deixando 
suspeitas de que o interesse das 
empresas mantenedoras através 
da sua Fundação, é de fazer com 
que o recurso destinado à 
reparação que tem finalidade 
publica devido a origem 
proveniente de Acordo em Ação 
Civil Publica e pela finalidade na 
reparação do meio ambiente e 
suas vítimas, circule e gere 
vantagens às próprias empresas 
mantenedoras da Fundação e 
pessoas a ela ligadas; e  

  
Considerando que o TTAC 

em sua Cláusula 7, item ‘p’ dispõe 
que: 

  
CLÁUSULA 07: A 
elaboração e a 
execução dos 
PROGRAMAS 
previstos no 
presente Acordo 
deverão considerar 
os seguintes 
princípios: 

[...] 
p) 
acompanhamento, 
monitoramento e 
fiscalização pelo 
PODER PÚBLICO e 
pela auditoria 
independente 
contratada;  
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Considerando que esta 
Assembleia Legislativa do Estado 
do Espírito Santo, por meio da 
Comissão Parlamentar de 
Inquérito das Licenças, colheu 
depoimento do Sr. ROBERTO 
SILVA WAACK, CPF n. 029.327-
158-52, com endereços na 
Alameda Macuco, n. 252, (...) 
Aldeia da Serra, Mansão dos 
Pássaros, Barueri/(...), (...) ou na 
Av. Getúlio Vargas, n. 671, 4o 
andar, bairro Funcionários, Belo 
Horizonte/(...), (...), no intuito de 
dirimir e apurar a forma de 
atuação do mesmo como 
Presidente da Fundação Renova, 
bem como da Fundação que é 
responsável pela reparação do 
meio ambiente e das vítimas do 
crime ambiental causado pela 
Samarco Mineração e suas Vale 
S/A e BHP Biliton em decorrência 
do rompimento da barragem de 
rejeitos de minério em 
Mariana/MG; e 

 
Considerando que pela 

finalidade de interesse público da 
Fundação que visa e busca a 
reparação do meio ambiente, e 
que neste caso é necessária a 
observância moralidade e 
transparência, e o cumprimento 
das obrigações contidas no TTAC 
e da legislação em vigor; e 

 
Considerando que em 

depoimento pelo Sr. Roberto Silva 
Waack - Presidente da Fundação 
Renova - perante esta CPI sob 
juramento de dizer a verdade, foi 
afirmado que ainda não 
indenizaram as vítimas da 
tragédia; e 

 
Considerando que o prazo 

para a Fundação Renova ir em 
busca dos atingidos, realizar 
levantamento e indenizar os 
danos venceu desde o mês de 

março de 2017, demonstrando o 
descumprimento das clausulas 19 
e 38 do TTAC há cerca de dois 
anos e meio; 

  
Considerando que 

conforme a Claúsula 5, inciso III 
do TTAC, as empresas Samarco, 
Vale e BHP, mantenedoras da 
Fundação Renova na condição de 
compromitentes, assumiram a 
obrigação de fiscalizar as 
atividades da Fundação no 
cumprimento do TTAC, e que há 
comprovação de descumprimento 
das clausulas 19 e 38, bem como 
houve descumprimento da 
Clausula 5, inciso III, pela 
ineficiência das empresas 
compromitentes em fiscalizar a 
Fundação da qual são 
mantenedoras no cumprimento 
das obrigações assumidas no 
TTAC, sendo necessário apurar se 
há descumprimento de outras 
clausulas do TTAC além das já 
citadas; 

 
Considerando a 

necessidade de se averiguar se o 
descumprimento das cláusulas 5, 
inciso III, 19 e 38 do TTAC e de 
possivelmente outras, 
caracterizam rescisão unilateral 
do acordo por parte das empresas 
compromitentes no acordo e 
mantenedoras da Fundação, com 
o consequente retorno de 
tramitação processual das Ações 
Civis Públicas suspensas, e a 
manutenção da cassação de 
licenças ambientais da Samarco; 
e 

 
Considerando que mesmo 

em depoimento prestado sob 
juramento perante esta CPI, o 
Presidente da Fundação Renova 
se negou a informar o valor de 
sua remuneração mensal na 
Fundação, evidenciando 
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possivelmente uma tentativa de 
acobertar sonegação de 
impostos, ou uma remuneração 
exorbitante e incompatível 
conforme denúncias neste sentido 
recebidas por esta CPI; e 

 
Considerando que o 

Presidente da Fundação mesmo 
sob juramento e em oficio 
encaminhado à esta casa de leis, 
também se negou a prestar 
informações sobre valores de 
contratos de seus fornecedores e 
prestadores de serviço, violando 
frontalmente a prerrogativa 
prevista na clausula 7, item ‘P’ do 
TTAC, que dispõe que o Poder 
Público irá monitorar, 
acompanhar e fiscalizar o 
cumprimento do TTAC; e 

 
Considerando que chegou 

ao conhecimento desta CPI que a 
Fundação tem firmado contratos 
desnecessários com finalidades 
supostamente espúrias, como por 
exemplo no Barramento de 
Linhares onde há três geradores 
de energia contratados de 
empresas terceirizadas a um 
elevadíssimo custo mensal, 
mesmo estando os geradores 
alocados abaixo de rede de alta 
tensão às margens da Rodovia, 
demonstrando destinação 
imprópria dos recursos que 
deveriam ser destinados para 
reparação mais rápida e eficaz do 
meio ambiente e suas vítimas, 
podendo possivelmente se 
caracterizar improbidade 
administrativa; e 

  

Considerando a 
prerrogativa prevista na Clausula 
7, item ‘P’ do TTAC retro citada, e 
a resistência indevida por parte 
do Presidente da Fundação 
Renova em relação a tal clausula, 
bem como, a necessidade de se 
apurar as denuncias de 

superfaturamento de contratos, 
desvios de verba, remuneração 
incompatível e exorbitante dos 
diretores, parcialidade nas 
contratações, contratação 
privilegiada de empresas que 
tenham em seus quadros de 
colaboradores ou societário 
pessoas que sejam ex-
funcionários da Samarco/Vale, 
contratos firmados em situação 
desnecessária como no caso dos 
geradores na cidade de Linhares, 
bem como que tais questões 
devem influenciar diretamente no 
merecimento da Samarco em 
conseguir renovação de suas 
licenças ambientais para 
retomada de atividade, pois seria 
inadimissivel permitir a retomada 
sem o devido cumprimento das 
obrigações assumidas no TTAC, 
em especial a de manter e 
fiscalizar a Fundação Renova na 
forma da clausula 5, III do TTAC. 
  

Proponho a quebra do 
sigilo fiscal, bancário, telefônico, 
e de correspondência eletrônica 
(e-mails funcionais) da Fundação 
Renova, e dos seus diretores e 
presidente, pois somente assim, 
será possível proceder com as 
devidas apurações. 
  

 É o meu requerimento, 
senhor presidente. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Coloco o requerimento do deputado 
Euclério Sampaio em votação.  
 Passo a colher os votos. 
 Deputado Sergio Majeski? 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Pela 
aprovação, senhor presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Pela aprovação. 
 Deputado Enivaldo Euzébio dos Anjos? 
(Pausa) 
 Pela aprovação. 
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 Eu também voto favorável. 
 Fica, então, assim, aprovada a quebra de 
sigilo proposto pelo deputado Euclério, e 
parabenizá-lo pelos considerandos acostados no 
seu requerimento. 
  
 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 
Presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Pela ordem, deputado Sergio Majeski. 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Pela 
ordem! Presidente, só gostaria de ler uma nota 
vinda da ONG Juntos SOS Espírito Santo 
Ambiental: 
 

No dia 10 de julho, a ONG 
JUNTOS SOS ES AMBIENTAL fez 
uma denúncia durante a 
apresentação do inventário de 
fontes realizada pelo diretor 
Presidente do Instituto Estadual 
de Meio Ambiente - IEMA, Sr 
Alaimar Fiuza no LAB PETRO da 
UFES, a qual afirmava o 
descumprimento do Estudo de 
Impacto Ambiental - EIA pela 
empresa VALE S.A. que por sua 
vez, está emitindo 11,8 % de NOX, 
quantitativo maior do que o 
estabelecido no documento. 
 
O EIA foi usado como referência 
para liberar as licenças para 
expansão e implantação da 
oitava usina. 
 
Este é um fato gravíssimo que 
pode determinar a perda das 
licenças ambientais, além de ser 
um crime ambiental. A empresa 
VALE S.A. emite de forma 
contínua, 24h por dia, números de 
NOX superiores aos liberados na 
licença. 
 
Até a presente data, a referida 
ONG não recebeu resposta do 
IEMA sobre as providências 
solicitadas que foram: a 

interdição das oito usinas e que 
as mesmas somente retornassem 
a operar quando atendessem os 
números estabelecidos no EIA. 
 

 Esta é uma nota da ONG Juntos SOS 
Espírito Santo Ambiental. 
 Obrigado, presidente. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Não por isso. 
 Consulto o deputado Enivaldo se ele 
quer faz alguma consideração. 
 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Presidente, gostaria de manter minha posição 
permanente contra as atividades da Vale aqui 
no Espírito Santo, especialmente com relação à 
poluição. 
 Estou pesquisando porque, de acordo 
com o andamento desta própria comissão aqui 
e de alguma coisa que tenho lido, acho que 
existe um conluio entre os órgãos de fiscalização 
se submetendo a ingestões da própria Vale e da 
Arcelor para falsear documentos e, com isso, 
manter o nível de corrupção com a permissão 
de quem deveria, na verdade, tomar as 
decisões. 
 Recentemente, se não me falha a 
memória, na semana passada, a própria 
televisão, TV Gazeta, publicou uma matéria 
onde demonstrou que nenhuma das multas 
feitas contra essas operadoras foi paga e foi 
dada nenhuma satisfação. E me parece que, 
aproximadamente, quase, cem milhões. 
 Então, a empresa não dá importância 
para multa. Não paga nenhuma delas, 
recorrendo para essa Justiça tartaruga que nós 
temos no Brasil. Na verdade, me surpreendi até, 
semana passada, do desembargador Manoel 
Rabelo deu um habeas corpus favorável à 
Fundação Renova, que recorreu a esse 
desembargador para não ter o seu sigilo 
quebrado. E a gente não entende por que a Justiça 
funciona sempre contra o povo. Eu não sei qual foi 
o argumento, porque ele não consultou a CPI, ele 
não encaminhou um pedido de informação para a 
CPI sobre o habeas corpus. Aliás, o 
desembargador, apressadamente, decidiu, 
inclusive, errado, porque nós não tínhamos nem 
quebrado o sigilo ainda. Quer dizer, ele deu 
habeas corpus antes de o sigilo ser, oficialmente, 
quebrado.  
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Então, a gente não entende por que esses 
escritórios de advocacia famosos conseguem 

tanta coisa nesses tribunais, nessas comarcas, 
que a pessoa simples, que está presa... E nós 
temos agora, recentemente, também divulgado 
que nós temos aí uns três mil presos no Espírito 
Santo já presos sem prisão preventiva, sem 
inquérito andando. Presos lá. Esquecidos lá. 
Esse pessoal não consegue decisão tão rápida 
da Justiça capixaba como conseguem os grandes 
escritórios de advocacia.  

E todo mundo sabe que a Fundação 
Renova está usando o dinheiro que foi feito de um 
acordo judicial. E o senhor deve lembrar que a 
Justiça chegou a bloquear vinte bilhões. E a Vale, 
espertamente, com seus escritórios de advocacia, 
conseguiu criar essa fundação para repassar para 
essa fundação dois bi e meio. Quer dizer, ela 
desbloqueou dezessete bi e meio para a sua 
atividade, deixando dois e meio, alegando, 
inclusive, que esses dois e meio não seriam gastos 
em três, quatro anos. E esse conselho, essa 
composição da Renova, todo mundo da Vale e da 
Samarco. Inclusive o presidente da fundação 
esteve aqui e declarou, claramente, que equipes 
do conselho, que passam ordens para a fundação 
cumprir - porque a fundação é uma instituição 
apenas para cumprir o que o conselho decide -, 
esse conselho é composto por gente da Vale. A 
Vale tem controle nesse conselho.  

E, aí, a fundação está usando o dinheiro 
com contratos milionários de advogados, com 
viagens, com todas as atividades, menos o 
atendimento às populações que necessitam desse 
dinheiro. Os produtores de Linhares, que foram 
altamente prejudicados, inclusive essa situação 
dizimou produção inteira, além dos pescadores, 
por exemplo, porque aqui, inclusive, esses 
pescadores da Enseada do Suá, todos eles tiveram 
os seus redutos de pescaria totalmente 
prejudicados e não recebem. A Fundação Renova 
não recebe os pescadores.  

Quer dizer, eu estou já começando a achar 
que está faltando macho aqui na Assembleia para 
poder tomar decisão contra essas coisas. Porque é 
impossível que você, quando toma uma decisão, o 
Judiciário vem e socorre os caras. E eles 
continuam jogando poeira na nossa cara, 
continuam pegando o dinheiro e não pagando os 
produtores. Quer dizer, o que é que falta? Por que 
é que tem delegacia para apurar isso, e ninguém 
apura? Por que é que tem Ministério Público para 
apurar isso, e ninguém apura? Por que é que tem 

deputado aqui, na Assembleia, e nós não 
conseguimos fazer uma pressão forte em cima 
disso?  

Nós acabamos de aprovar agora, aqui, a 
quebra do sigilo da Fundação Renova pela 
Comissão das Licenças, eu duvido e aposto que, 
semana que vem, tem um habeas corpus 
impedindo. Então, quer dizer, a própria Justiça 
não tem interesse. Eles ficam dormindo.  

É igualzinha à questão da propaganda que 
está na TV Gazeta. Um troço ridículo, que a Justiça 
assiste, que é essa questão da Eco171. Que, agora, 
está dizendo que está cumprindo. Presidente, no 
contrato, era para estarem prontos duzentos 
quilômetros. Eles estão na TV o dia inteiro 
divulgando que eles estão completando dez, em 
Viana. O que eu acho que é até influência de V. 
Ex.ª. Com o prestígio que V. Ex.ª tem, conseguiu 
duplicar lá.  

Então, as pessoas não respeitam o Espírito 
Santo, não respeitam as autoridades. Uma 
empresa que tinha que estar já entregando 
duzentos quilômetros, está fazendo mídia. E estão 
fazendo essa mídia porque a Assembleia está 
batendo aqui, alguns deputados estão batendo 
neles. Quer dizer, a Justiça não toma nenhuma 
providência, os caras ainda vêm gozar.  

A Vale, recentemente, está cheia de 
propaganda na televisão. Está dizendo que está 
resolvendo não sei o que de Brumadinho, que já 
está... que o rio, o rio lá, Paraopeba, já está... Tudo 
mentira! Como o Rio Doce, por exemplo, é tudo 
mentira. O Rio Doce está contaminado, e as 
pessoas estão usando a água.  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Tanfloc eles usaram. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Vão morrer, muita gente! 
Então, eu acho que, a minha opinião é 

que a gente fosse mais duro. Que a gente 
arranjasse um jeito, aqui, de fazer diligência. A 
CPI, ir todo o mundo lá, fazer diligência, abrir a 
porta desse pessoal, já que eles correm aqui, da 
CPI, e a gente usar do que a gente deve usar, 
que é a representação popular. Nós temos que 
pelo menos dar uma satisfação ao povo. Ir para 
cima desse pessoal, porque chamar eles aqui, 
eles não vêm. Eles usam o Tribunal de Justiça 
nosso, aqui, acomodado como é, para não virem 
aqui. Então, nós todos temos que ir para cima 
deles, até, se for preciso, sentar a mão na cara 
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desses vagabundos, que eles estão matando a 
população, estão esculhambando a autoridade 
do Espírito Santo, e ninguém toma providência. 

Então, a minha posição é essa, e estou 
bastante calmo hoje. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 
Presidente, pela ordem! 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Pela ordem, deputado Sergio Majeski. 
Registrar a presença do deputado 

Alexandre Xambinho, também membro desta 
comissão. 

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

eu acho que, assim, em parte, a questão do 
deputado Euclério hoje ter pedido a quebra de 
sigilo, eu acho que é um adiantamento, vamos 
ver o resultado disso, como o deputado Enivaldo 
já levanta uma possibilidade de que eles 
consigam um habeas corpus ou seja lá que tipo 
de instrumento, para não virem aqui e para que 
isso não ocorra. 

É aquilo que eu sempre digo. É 
lamentável, né. Assim, a gente sabe que a lei, 
ela não é matemática, mas é impressionante 
como a lei tende a ser interpretada sempre em 
desfavor do interesse da sociedade, em 
desfavor do interesse público, que deveria vir 
em primeiro lugar. Então é realmente 
preocupante toda essa questão. Há, sim, uma 
elasticidade na interpretação daquilo que 
deveria ser colocado em prática. 

Essas empresas, elas, nem sei mais de 
quanto tempo é que vem essa luta contra a 
poluição. Aí você junta a questão quanto tempo 
nós estamos aqui, no Espírito Santo, fazendo 
CPI, fazendo investigação, denunciando, e pouca 
coisa muda, na verdade. Porque hoje às vezes as 
pessoas: Ah, porque essas empresas trazem 
muito benefício, trazem muito emprego, etc. A 
questão, poucos países no mundo fazem isso, 
mas alguns já fazem, por exemplo, qual é a 
consequência do excesso de poluição em 
termos de gastos para os cofres públicos? 
Então, hoje nós não temos esse estudo aqui no 
estado. Mas, por exemplo, quantas pessoas 
adoecem anualmente e estão internadas ou 
estão em tratamento a expensas dos municípios 
da Grande Vitória, do Estado e o que isso 
significa de custo para a sociedade? Nós não 

temos, mas provavelmente é altíssimo. E, assim, 
quantas pessoas morrem decorrentes de 
problemas, se não causados, mas agravados 
pela poluição?  

Aí, não bastasse essa questão, aí vem a 
confirmação da irresponsabilidade dessas 
empresas com os acidentes de Mariana e de 
Brumadinho e com ameaça de outros usinas se 
romperem em outras questões. Quer dizer, isso 
é a prova máxima do descaso absoluto que 
existe com o cuidado da saúde e da vida 
humana, né? Porque o que aconteceu 
principalmente ali em Brumadinho, mas 
também já antes ali em Mariana, é um negócio 
tão catastrófico, assim, porque...  

Recentemente eu estava observando, 
estava vendo um documentário sobre essa 
questão de rompimento de barragens, por 
exemplo, que ocorrem em outros países. Não 
faz muito tempo que ocorreu nos Estados 
Unidos, mas não afetou ninguém, não matou 
ninguém, não causou prejuízo porque todos os 
cuidados são tomados para que, se um acidente 
assim ocorrer, que isso não prejudique nem o 
meio ambiente e que isso principalmente não 
signifique perder vidas ou causar prejuízo à 
sociedade. 

Então, eu concordo em grande parte 
com o que o deputado Enivaldo disse, e há, sim, 
uma complacência dos órgãos públicos, tanto de 
fiscalização quanto de Judiciário, quanto de 
Ministério Público, em relação a todas essas 
questões.  

Muito obrigado, presidente 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Bom, estamos terminado então a CPI. 
Nós temos agora uma agenda às 11h. 

Deputado Xambinho, V. Ex.ª quer fazer 
algum comentário? (Pausa) 

Obrigado.  
Deputado Euclério, encerrado? (Pausa)  
Também, deputado Enivaldo? (Pausa) 
Nada mais havendo a tratar, encerro a 

reunião da CPI. Antes, porém, convoco as 
senhoras e os senhores para a próxima, 
conforme deliberação feita na constituição da 
comissão.  

Encerrada. 
 

(Encerra-se a reunião às 
10h29min) 
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