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ATOS LEGISLATIVOS
RESOLUÇÕES
RESOLUÇÃO Nº 6.884
Autoriza a transposição do
prazo de funcionamento
da Comissão Parlamentar
de Inquérito, criada pela
Resolução nº 5.919, de
26.02.2019.
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo
17, XXVI, combinado com o artigo 59, § 12 do
Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº
2.700, de 15 de julho de 2009, de acordo com a
aprovação do Requerimento nº 12/2020, na
Sessão Ordinária Híbrida (Virtual e Presencial)
do dia 08 de dezembro de 2020, promulga a
seguinte Resolução:
Art. 1º Fica autorizada a transposição do prazo
de funcionamento da Comissão Parlamentar de
Inquérito, criada pela Resolução nº 5.919, de
26.02.2019, para a Sessão Legislativa de 2021
(Terceira Sessão Legislativa Ordinária da Décima
Nona Legislatura), para apurar denúncias de
existência de Crimes Cibernéticos.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08
de dezembro de 2020.
ERICK MUSSO
Presidente
RESOLUÇÃO Nº 6.885
Autoriza a transposição do
prazo de funcionamento
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da Comissão Parlamentar
de Inquérito, para apurar
denúncias e possíveis
irregularidades
na
situação
das
Obras
Públicas
e
Privadas,
investigar se as Políticas
de desenvolvimento da
Infraestrutura e Logística
do Estado do Espírito
Santo
estão
se
desenvolvendo na forma
da legislação que regula
esta matéria, investigar o
tráfego de veículos com
documentações
irregulares/adulteradas
em vias públicas, o
cumprimento efetivo pelo
DETRAN/ES das instruções
de Serviços, Resoluções e
Portarias do DENATRAN e
CONTRAN, a análise da
regularidade de processos
de credenciamentos de
empresas prestadoras de
serviços credenciados pelo
DETRAN/ES e o vazamento
de
publicidade,
informações confidenciais
feitas por servidores do
órgão.
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo
17, XXVI, combinado com o artigo 59, § 12 do
Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº
2.700, de 15 de julho de 2009, de acordo com a
aprovação do Requerimento nº 13/2020, na
Sessão Ordinária Híbrida (Virtual e Presencial)
do dia 09 de dezembro de 2020, promulga a
seguinte Resolução:
Art. 1º Fica autorizada a transposição do prazo
de funcionamento da Comissão Parlamentar de
Inquérito, criada pela Resolução nº 5.916, de
20.02.2019, e Aditada pela Resolução nº 5.920,
26.02.2019, para a Sessão Legislativa de 2021
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(Terceira Sessão Legislativa Ordinária da Décima
Nona Legislatura), para apurar denúncias e
possíveis irregularidades na situação das Obras
Públicas e Privadas, investigar se as Políticas de
desenvolvimento da Infraestrutura e Logística
do Estado do Espírito Santo estão se
desenvolvendo na forma da legislação que
regula esta matéria, investigar o tráfego de
veículos
com
documentações
irregulares/adulteradas em vias públicas, o
cumprimento efetivo pelo DETRAN/ES das
instruções de Serviços, Resoluções e Portarias
do DENATRAN e CONTRAN, a análise da
regularidade de processos de credenciamentos
de empresas prestadoras de serviços
credenciados pelo DETRAN/ES e o vazamento de
publicidade, informações confidenciais feitas
por servidores do órgão.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 09
de dezembro de 2020.
ERICK MUSSO
Presidente
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17, XXVI, combinado com o artigo 59, § 12 do
Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº
2.700, de 15 de julho de 2009, de acordo com a
aprovação do Requerimento nº 14/2020, na
Sessão Ordinária Híbrida (Virtual e Presencial)
do dia 09 de dezembro de 2020, promulga a
seguinte Resolução:
Art. 1º Fica autorizada a transposição do prazo
de funcionamento da Comissão Especial, criada
pela Resolução nº 5.910, de 12.02.2019, para a
Sessão Legislativa de 2021 (Terceira Sessão
Legislativa Ordinária da Décima Nona
Legislatura), para entre outras prerrogativas,
debater e propor sugestões sobre a prospecção,
exploração e produção de Petróleo e Gás, bem
como sobre as mais diversas fontes de energia,
classificadas em renováveis e não-renováveis no
Estado do Espírito Santo.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 09
de dezembro de 2020.
ERICK MUSSO
Presidente

RESOLUÇÃO Nº 6.886
RESOLUÇÃO Nº 6.887
Autoriza a transposição do
prazo de funcionamento
da Comissão Especial de
Petróleo, Gás e Energia,
para
entre
outras
prerrogativas, debater e
propor sugestões sobre a
prospecção, exploração e
produção de Petróleo e
Gás, bem como sobre as
mais diversas fontes de
energia, classificadas em
renováveis
e
nãorenováveis no Estado do
Espírito Santo.
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo

Prorroga
prazo
da
Comissão Parlamentar de
Inquérito, criada pela
Resolução nº 5.917, de
25.02.2019, e aditado pela
Resolução nº 5.954, de
19.03.2019.
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo
30, inciso II e art. 59 do Regimento Interno,
aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de
julho de 2009, de acordo com a aprovação do
Requerimento nº 15/2020, na Sessão Ordinária
Híbrida (Virtual e Presencial) do dia 09 de
dezembro de 2020, promulga a seguinte
Resolução:
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Art. 1º Fica prorrogado o prazo dos trabalhos
desta Comissão Parlamentar de Inquérito,
criada pela Resolução nº 5.917, de 25.02.2019, e
aditado pela Resolução nº 5.954 de 19.03.2019,
para apurar e investigar denúncias a respeito da
legalidade dos TCA 035/2018 – VALE S.A, TCA
036/2018 – ArcelorMittal e da Licença de
Operação 123/2018 – VALE S.A, e se atendem
ao interesse público e aos princípios de
proteção ao meio ambiente, bem como
investigar a forma como o Instituto Estadual de
Meio Ambiente (IEMA) libera projetos a serem
executados e também investigar irregularidades
na emissão dos chamados Documentos de
Origem Florestal (DOF) e a possível inexistência
de regular fiscalização do órgão responsável por
isso, o Instituto de Defesa Agropecuária e
Florestal (IDAF), até o final da 19ª legislatura.
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Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 1º Fica autorizada a transposição do prazo
de funcionamento da Comissão Parlamentar de
Inquérito, criada pela Resolução nº 5.917, de
25.02.2019, e aditado pela Resolução nº 5.954,
de 19. 3.2019, para a Sessão Legislativa de 2021
(Terceira Sessão Legislativa Ordinária da Décima
Nona Legislatura), para apurar e investigar
denúncias a respeito da legalidade dos TCA
035/2018 – VALE S.A, TCA 036/2018 –
ArcelorMittal e da Licença de Operação
123/2018 – VALE S.A, e se atendem ao interesse
público e aos princípios de proteção ao meio
ambiente, bem como investigar a forma como o
Instituto Estadual de Meio Ambiente (IEMA)
libera projetos a serem executados e também
investigar irregularidades na emissão dos
chamados Documentos de Origem Florestal
(DOF) e a possível inexistência de regular
fiscalização do órgão responsável por isso, o
Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal
(IDAF).

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 09
de dezembro de 2020.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

ERICK MUSSO
Presidente

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 09
de dezembro de 2020.

RESOLUÇÃO Nº 6.888
Autoriza a transposição do
prazo de funcionamento
da Comissão Parlamentar
de Inquérito, criada pela
Resolução nº 5.917, de
25.02.2019, e aditado pela
Resolução nº 5.954, de
19.3.2019.
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo
17, XXVI, combinado com o artigo 59, § 12 do
Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº
2.700, de 15 de julho de 2009, de acordo com a
aprovação do Requerimento nº 16/2020, na
Sessão Ordinária Híbrida (Virtual e Presencial)
do dia 09 de dezembro de 2020, promulga a
seguinte Resolução:

ERICK MUSSO
Presidente
RESOLUÇÃO Nº 6.889
Autoriza a transposição do
prazo de funcionamento
da Comissão Parlamentar
de Inquérito, criada pela
Resolução nº 5.918, de
25.02 2019.
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo
17, XXVI, combinado com o artigo 59, § 12 do
Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº
2.700, de 15 de julho de 2009, de acordo com a
aprovação do Requerimento nº 17/2020, na
Sessão Ordinária Híbrida (Virtual e Presencial)
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do dia 09 de dezembro de 2020, promulga a
seguinte Resolução:
Art. 1º Fica autorizada a transposição do prazo
de funcionamento da Comissão Parlamentar de
Inquérito, criada pela Resolução nº 5.918, de
25.02.2019, para a Sessão Legislativa de 2021
(Terceira Sessão Legislativa Ordinária da Décima
Nona Legislatura), para apurar denúncias de
irregularidades nos contratos de remoção
(guincho) e guarda/depósito de veículos,
firmados pelo Estado do Espírito Santo, por
meio do DETRAN/ES, bem como pelos
municípios em que o trânsito esteja
municipalizado; avaliar os procedimentos
relativos à contratação e operação de radares
de fiscalização de velocidade em vias públicas:
apurar os procedimentos de licenciamento
ambiental; e investigar a existência de ardil
criminoso e deficiência na prestação de serviços;
poluição do meio ambiente e sonegação fiscal
em detrimento do Estado do Espírito Santo.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 09
de dezembro de 2020.
ERICK MUSSO
Presidente
COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA,
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E
TOMADA DE CONTAS
RELATÓRIO
A Mensagem Governamental nº 174/20
encaminha o Projeto de Lei nº 522/20, que
estima a Receita e fixa a Despesa do Estado para
o exercício financeiro de 2021. Essa mensagem
foi lida e incluída na Ata da Sessão Ordinária do
dia 09/11 e publicada no Diário do Poder
Legislativo do dia 10.11.2020.
O Projeto chegou a esta Comissão para
exame e parecer no dia 13.11.2020, sendo
avocado por mim para relatar na presente data.
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PARECER
Antes de relatarmos o Projeto de Lei
522/2020, é importante fazermos algumas
considerações. O Estado do Espírito Santo tem
hoje, para o exercício de 2021, uma estimativa
de receita de R$ 19.679.146.293 (dezenove
bilhões, seiscentos e setenta e nove milhões,
cento e quarenta e seis mil e duzentos e
noventa
e
três
reais),
sendo
R$15.185.363.757,00 (quinze bilhões, cento e
oitenta e cinco milhões, trezentos e sessenta e
três mil, setecentos e cinquenta e sete reais)
Receita
do
Tesouro.
Garantindo
em
investimentos o montante de R$ 776.853.827
(setecentos e setenta e seis milhões, oitocentos
e cinquenta e três mil e oitocentos e vinte e sete
reais).
Sobre os recursos, destacamos que a
pasta com maior incremento orçamentário foi a
da Secretaria de Estado da Educação, com
14,20%, referente ao total de recursos
orçamentários e a segunda pasta com maior
incremento foi à pasta de Secretaria de Estado
da Saúde, com 14,19%.
De
acordo
com
a
Mensagem
Governamental
174/20,
a
Proposta
Orçamentária ora apresentada foi elaborada
tendo em conta as restrições que o cenário
econômico impõe, mantendo o controle de
gastos públicos, racionalizando e modernizando
a política de gestão e suas ferramentas,
buscando sempre fazer mais com menos
recursos, com a garantia da qualidade dos
serviços ofertados.
Em conformidade com o artigo 150, 5 5“,
da Constituição Estadual, esta proposta
orçamentária contempla os orçamentos Fiscal,
da Seguridade Social e de Investimento,
abrangendo todos os poderes do Estado,
Órgãos, Entidades da Administração Direta e
Indireta.
Cumpre registrar que as propostas
orçamentárias dos órgãos e entidades dos
Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério
Público e da Defensoria Pública estão
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apresentadas de modo a respeitar o disposto no
artigo 19 da Lei nº 11.168/2020 (LDO 2021),
bem como, o 54º do artigo 99 e o 52º do artigo
134 da Constituição Federal.
A partir de 2017 a recuperação
econômica ocorreu em ritmo lento, inferior ao
esperado para a economia brasileira e capixaba.
Finalizamos o ano de 2018 com crescimento de
+1,5% no Produto Interno bruto (PIB). Em 2019,
seguindo
tendência
de
desaceleração
econômica, finalizamos com estabilidade (0,0%)
no nível de atividade econômica. Nesse último
ano, a economia estadual sofreu os impactos
decorrentes do rompimento da barragem em
Brumadinho—MG, que ocorreu em janeiro.
Todavia, 2019 finalizou lançando boas
expectativas para o ano seguinte, sobretudo, no
que tange os indicadores do mercado de
trabalho formal. O saldo de emprego em
dezembro daquele ano foi de aproximadamente
+19_500 vagas, o que configurou o melhor
resultado dos últimos seus anos.
Em 2020, o mundo se viu às voltas com
uma pandemia sem precedentes: o novo corona
vírus (COVID—19)“, cujos impactos na saúde e
na economia são visíveis até os dias atuais. Uma
das ações de combate a pandemia consistiu no
distanciamento social. Para que se mantivesse o
distanciamento, evitando assim a propagação
do vírus, governos estaduais decretaram
restrições de atividades comerciais, mantendo
apenas
as
atividades
essenciais
em
funcionamento. No estado do Espírito Santo,
essas medidas, necessárias para mitigar e
controlar a pandemia, tiveram início mais
precisamente a partir da segunda quinzena de
março.
Houve uma queda acentuada de
demanda por muitos produtos não essenciais, a
reduzida circulação de pessoas provocou
declínio na demanda por combustíveis e
transporte público e muitos estabelecimentos
não tiveram como permanecer com seus
funcionários, o que influenciou o desemprego.
Medidas mitigadoras foram aplicadas, mas a
pandemia impactou fortemente a atividade
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econômica. Isso foi constatado no mundo e nas
Unidades Federais (UFS) brasileiras.
As expectativas de mercado, segundo o
relatório semanal do Banco Central do Brasil
(BCB)2, apontam para uma queda da economia
brasileira de —6,0% em 2020 e um crescimento
de +3,5% em 2021. A economia capixaba tende
a apresentar comportamento semelhante, a
saber: queda em 2020, com recuperação no ano
seguinte, mas não o suficiente para compensar
as perdas registradas com a pandemia.
Neste
cenário,
o
planejamento
orçamentário e financeiro deve continuar a
manter o foco no equilíbrio fiscal, e estar atento
a geração de capacidade de investimento, para
que o poder público estadual possa exercer seu
relevante papel no desenvolvimento econômico
do Espírito Santo e no bem-estar da sociedade
capixaba.
A economia brasileira em 2019 (Produto
Interno Bruto - PIB) apresentou crescimento de
+1,1% no ano, resultante da expansão de +1,1%
do Valor Adicionado a preços básicos e da alta
de +1,5% no volume dos Impostos sobre
Produtos líquidos de Subsídios, O avanço dos
impostos
refletiu,
principalmente,
o
crescimento em volume do ICMS (Imposto
Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) de
+1,4% e de +1,2% em Outros Impostos líquidos
de subsídios. lnfluenciaram positivamente
também, o aumento de 2,6% do IPI (Imposto
Sobre Produtos Industrializados) e de 3,6% do
Imposto de Importação. O resultado do Valor
Adicionado refletiu ainda o desempenho das
três atividades que o compõem: Agropecuária
(+1,3%), Indústria (+0,5%) e Serviços (+1,3%)3.
Na Indústria, o destaque positivo foi o
desempenho da atividade Eletricidade e gás,
água, esgoto, atividades de gestão de resíduos,
que cresceu +1,9% em relação a 2018. Já o
destaque negativo foram as Indústrias Extrativas
com queda de -1,1%.
No quadro inicial de 2020, o PIB
impactado
pela
pandemia
e,
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consequentemente, pelo distanciamento social,
apresentou contração de 4,5% na comparação
do primeiro trimestre de 2020 contra o quarto
trimestre de 2019, na série com ajuste sazonal.
A Indústria (4,4%) e os Serviços (4,6%)
apresentaram recuo, enquanto a Agropecuária
+0,6%) registrou crescimento. Nas atividades de
Serviços, a única variação positiva foi Atividades
imobiliárias (+0,4%).
Dentre as atividades industriais, a queda
foi puxada pelas Indústrias Extrativas (-3,2%),
mas também apresentaram taxas negativas a
Construção (-2,4%»), as Indústrias de
Transformação (4,4%) e a atividade de
Eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de
gestão de resíduos (01%).
No primeiro trimestre de 2020, a taxa de
desocupação brasileira alcançou 12,2%,
aumento de +1,3 ponto percentual em relação
ao trimestre anterior, representando 12,85
milhões de desocupados.
No plano externo, os valores exportados
e importados pelo Brasil apresentaram, no
primeiro semestre de 2020, comparativamente
ao primeiro semestre de 2019, os seguintes
desempenhos: no acumulado de janeiro a
junho, as exportações apresentaram queda de 7,1%, enquanto as importações registraram
queda de -5,2%. O saldo comercial acumulado
até junho foi negativo (US$ -3,4 bilhões),
enquanto a corrente de comercio apresentou
retração de -6,3%.
No âmbito da economia capixaba, o
resultado anual do PIB de 2019 retratou um
quadro de desaceleração econômica em relação
aos dois anos imediatamente anteriores nos
quais o estado havia crescido +0,5% em 2017 e
+1,5%, em 2018.
O desempenho estável da economia
capixaba
em
2019
foi
influenciado
negativamente pela retração na Indústria. Essa
baixa foi compensada pelas expansões no
Comércio varejista ampliado e nos Serviços.
De um lado, a contribuição negativa da
Indústria, cuja retração foi de - 15,7%, ocorreu
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tanto em razão da queda na indústria Extrativa
(-21,1%) como na Indústria de Transformação
(40,3%). De outro lado, a contribuição positiva
do Comércio varejista ampliado (+5,2%) foi
puxada pelo crescimento no Varejo restrito
(+4,7%) e por Veículos, motocicletas, partes e
peças (+7,9%). Nos Serviços, o avanço de +1,0%
foi influenciado pela alta de +3,4% em
Transportes, serviços auxiliares aos transportes
e correio.
Em 2019, a contribuição da Agricultura
apresentou sentidos opostos conforme a cultura
que se observa. Das dez principais lavouras,
cinco apresentaram retração e as outras cinco
expansão: Café Conilon (+8,1%), Café Arábica (31,7%), Pimenta—do-reino (+4,0%), Tomate (3,1%), Banana (4,2%), Mamão (+13,8%), Canade-açúcar(-10,0%), Cacau (+7,1%), Coco (-2,6%)
e Abacaxi (+9,3%).
Os dados do PIB no primeiro trimestre de
20204 mostram a passagem de uma situação de
estagnação, em 2019, para um quadro de
retração, com declínio da atividade econômica
em todas as comparações temporais. No
confronto entre trimestres consecutivos, com
ajuste para a sazonalidade, os resultados que já
eram negativos se intensificaram no primeiro
trimestre de 2020 com queda de -1,2%,
Circunstância similar é observada na
comparação interanual (mesmo trimestre do
ano anterior), no qual a retração de 4,7%
aprofundou a queda precedente. Esse resultado,
incorporado à variação acumulada em quatro
trimestres, gerou um decréscimo de -0,6%, a
primeira retração neste tipo de comparação nos
últimos onze trimestres.
No acumulado do ano, a redução de
4,7% no nivel de atividade econômica estadual é
explicada pelas quedas de 43,3% da indústria
geral e -2,4% nos Serviços. O resultado não foi
pior devido à alta de +4,4% no Comércio
varejista ampliado.
A contribuição negativa da indústria,
ocorreu em razão da queda na Indústria
Extrativa (-25,5%) e na Indústria de
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Transformação (4,2%). Já nos Serviços o recuo
foi puxado pela retração de 40,7% em Serviços
prestados às famílias e -4,1% em Serviços de
informação e comunicação. Em contrapartida, a
contribuição positiva do Comércio varejista
ampliado foi influenciada pelo crescimento no
Varejo restrito (+2,1%) e em Veículos,
motocicletas, partes e peças (+6,4%).
Os resultados esperados para a produção
agrícola de 2020 mostram elevada variação. Das
dez principais lavouras, há expectativa de queda
em quatro e expansão em seis: Café Conilon (6,4%), Café Arábica (+33,4%), Pimenta-do-reino
(+7,5%), Tomate (-2,2%), Banana (+2,9%),
Mamão (+8,3%), Cana-de-açúcar (6,9%), Cacau
(+2,7%), Coco (+0,6%) e Abacaxi (46,2%).
Os primeiros resultados de 2020
mostram que o declínio da atividade econômica
no Espírito Santo se deve: a retração das
atividades industriais e de serviços, a
desaceleração do comércio e a expectativa de
queda em alguns dos principais produtos
agrícolas. Entretanto, estes resultados tendem a
se deteriorar no segundo trimestre, pois
capturam apenas parcialmente a extensão dos
efeitos da pandemia da COVID-19, uma vez que
as medidas para conter o avanço do vírus
começaram em meados de março, último mês
do primeiro trimestre.
O comércio exterior, importante
atividade para a economia capixaba, vem
sentindo fortemente os efeitos da pandemia. As
importações (em valores), no acumulado de
janeiro a junho de 2020, em comparação com
igual período do ano anterior, apresentaram
crescimento de +9,0%, contribuindo para a
geração de emprego e renda em setores como
serviços de transporte e logística.
Por outro lado, as exportações, que
representam a produção da economia estadual,
registraram queda de -27,9% no mesmo
período. Explicam a queda nas exportações, as
reduções observadas nos seguintes produtos:
celulose (43,2%), minérios de ferro (-42,5%),
óleos brutos de petróleo (44,3%) e café em
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grãos (-3,3%), importantes commodities
capixabas, entre outros produtos. Tubos
flexíveis de metais comuns (+153,5%) e granito
bruto, em blocos ou placas (+9,6%) acumularam
aumento no valor exportado no acumulado de
2020.
A queda nos preços do petróleo
observada a partir de novembro de 2018
(chegando a alcançar US$ 23,34 em abril de
2020), combinado com a tendência de redução
na produção devido a maturação dos poços de
exploração, pode impactar deforma negativa o
recebimento de transferências (royalties e
participações especiais) para o próximo ano.
Se
compararmos
a
arrecadação
acumulada entre janeiro e maio de 2020 contra
janeiro e maio de 2019, a queda nos repasses
referentes aos royaifies e a participação especial
alcança -6,2% em termos reais.
Desta forma, como citado neste
relatório, levam a aprovar um orçamento
realista que levará o Estado do Espírito Santo,
com responsabilidade e harmonia entre os
poderes constituídos, a enfrentar os desafios e
vencê-los com a cautela e responsabilidade
exigida pelos governantes.
Mas o Estado do Espírito Santo, por meio
de leis estruturantes, vem se preparando para
continuar crescendo, sob o comando do Exmo.
Governador José Renato Casagrande.
Outro aspecto a destacar é a alocação de
recursos disponíveis para as emendas
parlamentares. A execução das emendas atende
as demandas locais e setoriais, de acordo com a
realidade de cada município e permite o
aperfeiçoamento da peça orçamentária,
observado a legislação e os controles próprios
ao repasse de recursos para municípios e
entidades de natureza social.
DA
ANÁLISE
DAS
EMENDAS
APRESENTADAS
PELO
CONJUNTO
DE
DEPUTADAS E DEPUTADOS DESTA CASA
LEGISLATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 522/2020.
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Com base no § 1º do Artigo 151 da
Constituição Estadual, o Projeto de Lei nº
522/2020 recebeu 1063(mil e sessenta e três)
emendas.
Foram
integramente
acolhidas
0921(novecentos e vinte e uma) emendas de
nºs: 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006,
0007, 0008, 0009, 0027, 0030, 0031, 0032,
0033, 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039,
0040, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0046,
0047, 0048, 0049, 0050, 0051, 0052, 0053,
0054, 0055, 0056, 0057, 0059, 0060, 0061,
0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0069, 0070,
0071, 0072, 0073, 0074, 0077, 0078, 0079,
0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086,
0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093,
0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100,
0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107,
0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114,
0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121,
0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128,
0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135,
0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142,
0143, 0145, 0147, 0148, 0149, 0150, 0153,
0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160,
0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167,
0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174,
0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181,
0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188,
0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195,
0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202,
0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0211, 0212,
0213, 0214, 0215, 0216, 0219, 0220, 0221,
0222, 0223, 0224, 0225, 0226, 0227, 0228,
0229, 0230, 0231, 0232, 0233, 0234, 0235,
0236, 0237, 0238, 0239, 0240, 0241, 0242,
0243, 0244, 0245, 0246, 0247, 0248, 0249,
0250, 0251, 0252, 0253, 0254, 0255, 0256,
0257, 0258, 0259, 0260, 0261, 0262, 0263,
0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270,
0271, 0272, 0273, 0274, 0275, 0276, 0277,
0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284,
0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291,
0292, 0293, 0294, 0295, 0297, 0298, 0299,
0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307,
0308, 0309, 0310, 0311, 0312, 0314, 0315,
0316, 0317, 0318, 0319, 0320, 0321, 0322,
0323, 0324, 0325, 0326, 0327, 0328, 0329,
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0330,
0337,
0353,
0385,
0393,
0404,
0430,
0440,
0452,
0459,
0466,
0473,
0480,
0487,
0494,
0501,
0508,
0515,
0522,
0529,
0536,
0543,
0550,
0557,
0564,
0571,
0578,
0585,
0592,
0599,
0606,
0613,
0620,
0627,
0634,
0641,
0648,
0655,
0662,
0669,
0677,
0684,
0691,
0698,
0705,
0712,
0719,
0726,
0733,

0331, 0332, 0333,
0339, 0340, 0341,
0360, 0363, 0377,
0386, 0387, 0389,
0394, 0395, 0396,
0421, 0422, 0424,
0431, 0433, 0434,
0441, 0447, 0448,
0453, 0454, 0455,
0460, 0461, 0462,
0467, 0468, 0469,
0474, 0475, 0476,
0481, 0482, 0483,
0488, 0489, 0490,
0495, 0496, 0497,
0502, 0503, 0504,
0509, 0510, 0511,
0516, 0517, 0518,
0523, 0524, 0525,
0530, 0531, 0532,
0537, 0538, 0539,
0544, 0545, 0546,
0551, 0552, 0553,
0558, 0559, 0560,
0565, 0566, 0567,
0572, 0573, 0574,
0579, 0580, 0581,
0586, 0587, 0588,
0593, 0594, 0595,
0600, 0601, 0602,
0607, 0608, 0609,
0614, 0615, 0616,
0621, 0622, 0623,
0628, 0629, 0630,
0635, 0636, 0637,
0642, 0643, 0644,
0649, 0650, 0651,
0656, 0657, 0658,
0663, 0664, 0665,
0670, 0671, 0672,
0678, 0679, 0680,
0685, 0686, 0687,
0692, 0693, 0694,
0699, 0700, 0701,
0706, 0707, 0708,
0713, 0714, 0715,
0720, 0721, 0722,
0727, 0728, 0729,
0734, 0735, 0736,

0334,
0343,
0380,
0390,
0398,
0426,
0435,
0449,
0456,
0463,
0470,
0477,
0484,
0491,
0498,
0505,
0512,
0519,
0526,
0533,
0540,
0547,
0554,
0561,
0568,
0575,
0582,
0589,
0596,
0603,
0610,
0617,
0624,
0631,
0638,
0645,
0652,
0659,
0666,
0674,
0681,
0688,
0695,
0702,
0709,
0716,
0723,
0730,
0737,
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0335,
0348,
0382,
0391,
0400,
0427,
0437,
0450,
0457,
0464,
0471,
0478,
0485,
0492,
0499,
0506,
0513,
0520,
0527,
0534,
0541,
0548,
0555,
0562,
0569,
0576,
0583,
0590,
0597,
0604,
0611,
0618,
0625,
0632,
0639,
0646,
0653,
0660,
0667,
0675,
0682,
0689,
0696,
0703,
0710,
0717,
0724,
0731,
0738,

0336,
0350,
0383,
0392,
0401,
0428,
0439,
0451,
0458,
0465,
0472,
0479,
0486,
0493,
0500,
0507,
0514,
0521,
0528,
0535,
0542,
0549,
0556,
0563,
0570,
0577,
0584,
0591,
0598,
0605,
0612,
0619,
0626,
0633,
0640,
0647,
0654,
0661,
0668,
0676,
0683,
0690,
0697,
0704,
0711,
0718,
0725,
0732,
0739,
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0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0747,
0748, 0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754,
0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761,
0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768,
0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775,
0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782,
0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789,
0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796,
0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803,
0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810,
0811, 0812, 0813, 0827, 0828, 0829, 0830,
0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837,
0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844,
0845, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852,
0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0860,
0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867,
0868, 0869, 0870, 0871, 0873, 0874, 0875,
0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882,
0883, 0884, 0885, 0887, 0888, 0889, 0891,
0893, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900,
0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907,
0908, 0909, 0910, 0911, 0912, 0913, 0914,
0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921,
0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0929,
0933, 0934, 0935, 0936, 0937, 0938, 0939,
0940, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949,
0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956,
0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963,
0964, 0965, 0966, 0967, 0968, 0969, 0970,
0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977,
0978, 0979, 0980, 0981, 0982, 0983, 0984,
0985, 0986, 0987, 0988, 0989, 0990, 0991,
0992, 0993, 0994, 0995, 0996, 0997, 0998,
0999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005,
1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012,
1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019,
1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026,
1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033,
1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040,
1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047,
1048, 1060, 1061, 1062 e 1063.
Dentre as emendas acatadas, esta relatoria
apresentou 01(uma) emenda texto de nº 0929,
que
inclui
demonstrativo
–
Emendas
Parlamentares através da inclusão de um inciso no
artigo 9º do PL 522/20, dando mais transparência
às emendas parlamentares.
Esta relatoria protocolizou 05(cinco)
emendas acima citadas, de nºs 0959, 0960, 1045,
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1046 e 1047, por solicitação do governo do
Estado, através do ofício Nº189/GABSEC/2020, do
dia 04/12/20 tendo sido publicada nos Diários do
Poder Legislativo nos dias 07 e 09 dezembro de
2020, ofício e emendas.

Além das emendas acima citadas, esta
relatoria apresentou 11(onze) subemendas de
nºs 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055,
1056, 1057, 1058 e 1059, por solicitação do
autor, conforme ofício 107/20 GAB Dep Erick
Musso, recursos originários de sua cota
parlamentar.
Foram
Canceladas
40(quarenta)
emendas nºs 0058, 0067, 0068, 0075, 0076,
0144, 0146, 0151, 0152, 0217, 0218, 0300,
0313, 0338, 0673 0746, 0814, 0815, 0816, 0817,
0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824,
0825, 0826, 0846, 0859, 0872, 0886, 0890,
0892, 0894, 0928, 0930, 0931, e 0932. por
solicitação dos autores, Deputados(a) Luciano
Machado, Marcos Mansur, Lorenzo Pazolini,
Alexandre Xambinho, Dary Pagung, Bruno
Lamas, Janete de Sá através dos ofícios e
circular nºs Gab.LM022/20, GDMM Nº 82/20,
Nº308/20/GDDLP/ALES,
GAB.DP.A.XAMBINHONº081/20, GDDP Nº19/20,
GAB/BL Nº115/20 e164/20/GDJS.
As emendas nºs: 0010, 0011,
0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018,
0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 0024, 0025,
0026, 0028, 0029, 0208, 0209, 0210, 0296,
0342, 0344, 0345, 0346, 0347, 0349, 0351,
0352, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359,
0361, 0362, 0364, 0365, 0366, 0367, 0368,
0369, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375,
0376, 0378, 0379, 0381, 0384, 0388, 0397,
0399, 0402, 0403, 0405, 0406, 0407, 0408,
0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415,
0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0423, 0425,
0429, 0432, 0436, 0438, 0442, 0443, 0444,
0445, 0446, 0941, 0942 e 0943, perfazendo
um total de 91(noventa e uma) emendas, que
foram rejeitadas por este relator, conforme
justificativa a seguir:


As Emendas de nº 0010, 0013,
0015, 0016, 0017, 0018, 0021,
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0024, 0025, 0026, 0029, 0208,
0209, 0210, 0296, 0342, 0344,
0345, 0346, 0349, 0351, 0352,
0354, 0357, 0361, 0364, 0365,
0366, 0367, 0368, 0369, 0370,
0371, 0375, 0376, 0378, 0379,
0381, 0384, 0388, 0397, 0399,
0402, 0408, 0412, 0415, 0418,
0423, 0425, 0429, 0432, 0436,
0438, 0442, 0443, 0444, 0445,
0446, 0941, 0942 e 0943, ,
rejeitadas, ficam mantidos os
textos originais do Projeto de Lei
522/20.
A emenda de nº 0012, 0014, 0019,
0020, 0022, 0023, 0028, 0372,
0373 e 0374 que totaliza R$
1.135.000,00, ultrapassa o valor
da rubrica, que é de R$ 17.680,00;
As emendas de nºs 0011 e 0347,
que totalizam R$2.100.000,00
ultrapassaram o valor da rubrica,
que é de R$257.750,00;
A emenda de nº 0415 que totaliza
R$12.000.000,00, ultrapassa o
valor da rubrica, que é de
R$50.000,00;
As emendas de nºs 0359, 0403,
0405, 0406, 0407, 0409, 0410,
0411, 0413, 0419, 0420, 0414,
0416 e 0417. Retira recursos da
fonte 0281(Recursos próprio de
empresa de capital de economia
mista).
As emendas de nºs 0355, 0356,
0358 e 0362. Retira recursos da
fonte 0280(Recursos próprio de
empresa de capital de economia
mista).

Emendas prejudicadas, não podendo
pedir destaques em plenário, pois os valores das
emendas ultrapassam os valores das rubricas
conforme abaixo:
Art.151 (Constituição Estadual)
§ 2º - As emendas ao projeto de lei do
orçamento anual ou aos projetos que o
modifiquem somente podem ser
aprovadas caso:
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II - indiquem os recursos necessários,
admitidos apenas os provenientes de
anulação de despesa, excluídas as que
incidam sobre:






A emenda de nº 0021, que
totalizam
R$30.000,00,
ultrapassara o valor da rubrica,
que é de R$10.000,00;
A emenda de nº 0412 que
totalizam
R$12.000.000,00,
ultrapassa o valor da rubrica, que
é de R$10.000,00;
A emenda de nº 0365, que totaliza
R$2.000.000,00, ultrapassa o valor
da
rubrica,
que
é
de
R$1.200.000,00.

Informação: Todos os Ofícios e Emendas
citados nesta sessão foram publicados nos
Diários do Poder Legislativo (DPL) dos dias 07 e
09.12.2020.
As
emendas
acolhidas,
quando
apresentarem divergência entre os seus textos e
objetivos e as respectivas codificações de
unidade orçamentária, programa, ação e
elementos de despesas, terão os textos, os
objetivos e os valores mantidos, cabendo à
Comissão
de
Finanças
proceder
ao
enquadramento correto e à posterior
divulgação, na forma regimental.
No sentido de cumprir efetivamente
nosso papel de representantes da população e
com a finalidade de desenvolver o Estado do
Espírito Santo, dentro do limite que nos permite
a atual conjuntura econômica, somos pela
adoção do seguinte:
PARECER Nº

/ 2020

A COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA,
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E
TOMADA DE CONTAS é pela APROVAÇÃO do
Projeto de Lei nº 522/20, encaminhado pela
Mensagem nº 174/20, de autoria do Exmo. Sr.
Governador do Estado do Espírito Santo, com as
emendas
apresentadas
pelas
Senhoras
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Deputadas e pelos Senhores Deputados e
acolhidas por este relator e pelos demais
membros deste Colegiado.
Palácio Domingos Martins,
dezembro de 2020.

de

PRESIDENTE Dep Euclério Sampaio(DC)
RELATOR Dep. Euclério Sampaio(DC)
Dep. Enivaldo dos Anjos (PSD)
Dep. José Esmeraldo (MDB)
Dep. Fabrício Gandini (PPS)
Dep. Alexandre Xambinho (REDE)
Dep. Dr. Rafael Favatto (PATRI)
Dep. Marcos Garcia (PV)

PAUTAS DAS REUNIÕES DAS
COMISSÕES PARLAMENTARES
COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
SOCIOEDUCAÇÃO, SEGURANÇA ALIMENTAR E
NUTRICIONAL
PRESIDENTE: Deputado ADILSON ESPINDULA
VICE-PRESIDENTE: Deputado DR. HÉRCULES
REUNIÃO: Reunião Ordinária Virtual da Ales
DATA: 09/12/2020
DIA DA SEMANA: quarta-feira
HORÁRIO: 12h10
PAUTA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA (VIRTUAL)
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª
LEGISLATURA
1 - EXPEDIENTE
A - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:
OF/GDF/ALES/Nº 035/20 – Do Excelentíssimo
Senhor Deputado Freitas, justificando sua
ausência na Reunião Ordinária do dia
04/03/2020.
B - PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:
PROJETO DE LEI Nº 249/2019 – Análise de
Mérito

Autor: Deputado Fabrício Gandini
Ementa: “Institui a obrigatoriedade de aplicação
de pelo menos 30% dos recursos destinados à
alimentação escolar pública da rede de ensino,
na aquisição de gêneros alimentícios produzidos
em âmbito local, preferencialmente pela
agricultura familiar e pelos empreendedores
familiares rurais, no âmbito do estado do
Espírito Santo”.
PROJETO DE LEI Nº 653/2019 – Análise de
Mérito
Autor: Deputado Adilson Espindula
Ementa: “Dispõe sobre a obrigatoriedade de
inclusão de alimentos orgânicos na alimentação
escolar no âmbito do sistema de ensino do
estado do espirito santo e dá outras
providências”.
PROJETO DE LEI Nº 951/2019 – Análise de
Mérito
Autor: Delegado Lorenzo Pazolini
Ementa: “Dispõe sobre o Incentivo à Instituição
de Casas de Passagem ao cidadão que necessite
de tratamento médico-hospitalar ou de
realização de exames médicos fora de seu
domicílio e adota outras providências”.
C - PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS
SENHORES DEPUTADOS RELATORES:

AOS

PROJETO DE LEI Nº 249/2019 – Análise de
Mérito
Autor: Deputado Fabrício Gandini
Ementa: “Institui a obrigatoriedade de aplicação
de pelo menos 30% dos recursos destinados à
alimentação escolar pública da rede de ensino,
na aquisição de gêneros alimentícios produzidos
em âmbito local, preferencialmente pela
agricultura familiar e pelos empreendedores
familiares rurais, no âmbito do estado do
Espírito Santo”.
Relator: Deputado Dr. Hércules
PROJETO DE LEI Nº 653/2019 – Análise de
Mérito
Autor: Deputado Adilson Espindula
Ementa: “Dispõe sobre a obrigatoriedade de
inclusão de alimentos orgânicos na alimentação
escolar no âmbito do sistema de ensino do
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dá

outras

PROJETO DE LEI Nº 951/2019 – Análise de
Mérito
Autor: Delegado Lorenzo Pazolini
Ementa: “Dispõe sobre o Incentivo à Instituição
de Casas de Passagem ao cidadão que necessite
de tratamento médico-hospitalar ou de
realização de exames médicos fora de seu
domicílio e adota outras providências”.
Relator: Deputado Dr. Hércules
D - PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA:
Não houve no período.
E - PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS:
Não houve no período.
2 - ORDEM DO DIA:
 Projeto de Lei Complementar 38/2019
Autoria: DELEGADO LORENZO PAZOLINI
Relator: Deputado Adilson Espindula
Ementa: Projeto de Lei Complementar - Dispõe
sobre
as
prerrogativas
dos
Agentes
Penitenciários e dos Agentes de Segurança
Socioeducativos, do Estado do Espírito Santo.
3 – COMUNICAÇÕES:
Discussão do tema: “Ações Desenvolvidas pela
SETADES durante a pandemia”.
Convidada:
Senhora Cyntia Figueira Grillo, Secretária de
Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social.
Obs.: Pauta gerada no dia 08/12/2020, às
17:48h, sujeita a alteração até a hora da
Reunião.

DATA: 14/12/2020
DIA DA SEMANA: segunda-feira
HORÁRIO: 11 horas
LOCAL: Plataforma Webex Meet
PAUTA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª
LEGISLATURA
1 - EXPEDIENTE
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:
Não houve no período.
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:
PROJETO DE LEI Nº 004/2019 – Análise de
Mérito
Autora: Deputada Janete de Sá
Relator: Cel. Alexandre Quintino
PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº
032/2019 – Análise de Mérito
Autor: Deputado Delegado Lorenzo Pazolini
Relator: Delegado Danilo Bahiense
PROJETO DE LEI Nº 186/2019 – Análise de
Mérito
Autor: Deputado Dr. Rafael Favatto
Relator: Delegado Lorenzo Pazolini

COMISSÃO DE SEGURANÇA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO

PROJETO DE LEI Nº 287/2019 – Análise de
Mérito
Autor: Deputada Raquel Lessa
Relator: Delegado Danilo Bahiense

PRESIDENTE: DEPUTADO DANILO BAHIENSE
VICE-PRESIDENTE:
DEPUTADO
CORONEL
QUINTINO
REUNIÃO: 16ª Reunião Ordinária

PROJETO DE LEI Nº 352/2019 – Análise de
Mérito
Autor: Deputado Dr. Rafael Favatto
Relator: Delegado Lorenzo Pazolini
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PROJETO DE LEI Nº 745/2019 – Análise de
Mérito
Autor: Deputado Vandinho Leite
Relator: Delegado Danilo Bahiense
PROJETO DE LEI Nº 982/2019 – Análise de
Mérito
Autor: Deputado Carlos Von
Relator: Delegado Lorenzo Pazolini
2 - ORDEM DO DIA:
3 – COMUNICAÇÕES:
As que ocorrerem.
CONVIDADO(S):






Prefeito eleito de Vitória;
Prefeito eleito de Vila Velha;
Prefeito eleito de Viana;
Prefeito eleito de Cariacica;
Prefeito eleito de Serra.

ATOS ADMINISTRATIVOS
ATOS DA MESA DIRETORA
ATO Nº 3794
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais,
resolve:
TORNAR INSUBSISTENTE, o ATO nº
3777, de 08/12/2020, publicado em
08/12/2020, que concedeu o auxílio-creche
ao servidor ALEXANDRE SANTOS DA PAIXAO,
matrícula 204858.
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ATO Nº 3795
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 n.º 46, de 31 de
janeiro de 1994, ELIEL XIMENES SANTOS
NETO, para exercer o cargo em comissão de
Assistente de Gabinete de Representação
Parlamentar, código ASGRP, no gabinete do
Deputado Hércules Silveira, por solicitação do
próprio Deputado, contida no processo nº
201467/2020.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10
de dezembro de 2020
ERICK MUSSO
Presidente

ATO Nº 3796
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 n.º 46, de 31 de
janeiro de 1994, MARIANGELA FERNANDES
TEIXEIRA, para exercer o cargo em comissão
de Adjunto de Gabinete de Representação
Parlamentar, código ADGRP, no gabinete do
Deputado Luciano Machado, por solicitação
do próprio Deputado, contida no processo nº
201466/2020.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 09
de dezembro de 2020

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10
de dezembro de 2020

ERICK MUSSO
Presidente

ERICK MUSSO
Presidente
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ATO Nº 3797

ATOS DO DIRETOR-GERAL

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

RESUMO DE CONTRATO DE
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL

Art. 1º Fica concedida a gratificação de
penosidade de 40% (quarenta por cento) sobre
os vencimentos, na forma do artigo 3º,
Parágrafo Único do Ato nº 1.442, publicado em
29/10/2010, ao servidor ANTONIO CESAR DA
SILVA, matrícula nº 208658, ocupante do cargo
em comissão de Técnico Júnior de Gabinete de
Representação Parlamentar, código TJGRP, que
se encontra no efetivo exercício das funções de
direção de veículos indicado pela Deputada
Raquel Lessa.
Art. 2º O servidor referenciado no Art. 1º
será o responsável exclusivo por informar a
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito
Santo, imediatamente, qualquer ocorrência que
afete a regularidade de sua habilitação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10
de dezembro de 2020
ERICK MUSSO
Presidente
ATO Nº 3798
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 n.º 46, de 31 de janeiro
de 1994, ROGERS RAIMUNDO MUNIZ
CALDEIRA, para exercer o cargo em comissão de
Técnico Júnior de Gabinete de Representação
Parlamentar, código TJGRP, no gabinete do
Deputado Vandinho Leite, por solicitação do
próprio Deputado, contida no processo nº
201463/2020.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 09
de dezembro de 2020
ERICK MUSSO
Presidente

1. CONTRATANTE:

ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
2. CONTRATADO:
LIDYA CRUZ PEREIRA
3. ESPECIFICAÇÃO:
ESTÁGIO EDUCACIONAL Ensino Superior
4. VIGÊNCIA:
10.12.2020 a 09.12.2021
5. VALOR MENSAL DO R$ 979,21 (novecentos e
CONTRATO:
setenta e nove reais e vinte e
um centavos).
6. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:
3.3.90.36.00

Secretaria da Assembleia Legislativa, em
09 de dezembro de 2020.
TATIANA SOARES DE ALMEIDA
Subdiretor-Geral da Secretaria
Respondendo pela Direção Geral da Secretaria
Nos termos da Resolução nº 2.890/2010

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL
RESUMO DO CONTRATO N° 024/2020
A Subdireção Geral da Secretaria – Supervisão
do Setor de Contratos e Convênios da
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito
Santo em atendimento ao que dispõe o artigo
61 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
torna pública a celebração do Contrato,
conforme descrito abaixo:
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
CONTRATADA: MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS
EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa para
prestação de serviço de locação de Central
Telefônica (PABX), incluindo fornecimento,
instalação, configuração, disponibilização de
aparelhos telefônicos digitais, IP´s, Ramais com
comunicação unificadas, garantia “on-site” de
12 (doze) meses e suporte técnico integral por
igual período.
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VALOR: O valor do presente Contrato é de R$
144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais).
VIGÊNCIA: A vigência do contrato terá início em
02/12/2020 e terá duração de 12 (doze) meses.
PROCESSO: 200567.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 e 3.3.90.40.
ATIVIDADE: 2001.
GESTOR DO CONTRATO: EDUARDO PEDRA REIS.
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RESUMO DO TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL À
ORDEM DE FORNECIMENTO N° 020/2020
A Subdireção Geral da Secretaria – Supervisão do
Setor de Contratos e Convênios da Assembleia
Legislativa do Estado do Espírito Santo em
atendimento ao que dispõe o artigo 61 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública a
celebração do Termo de Rescisão Unilateral a
Ordem de Fornecimento, conforme descrito
abaixo:

MATRÍCULA: 200747.

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 08 de
dezembro de 2020.

CONTRATADA: SVR TECNOLOGIA LTDA-ME.

TATIANA SOARES DE ALMEIDA
Subdiretora-Geral da Secretaria
RESUMO DO TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL À
ORDEM DE FORNECIMENTO N° 015/2019
A Subdireção Geral da Secretaria – Supervisão do
Setor de Contratos e Convênios da Assembleia
Legislativa do Estado do Espírito Santo em
atendimento ao que dispõe o artigo 61 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública a
celebração do Termo de Rescisão Unilateral a
Ordem de Fornecimento, conforme descrito
abaixo:
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
CONTRATADA: WMW SISTEMAS DE VÍDEO LTDA.
OBJETO: Rescindir a ORDEM DE FORNECIMENTO
Nº 015/2019, cujo objeto é a aquisição de 06
(seis) cabos flats e 02 (dois) conjuntos de slots de
leitura de cartões.
VIGÊNCIA: Este Termo de Rescisão entra em vigor
na data de sua assinatura.
PROCESSO: 182512

OBJETO: Rescindir a ORDEM DE FORNECIMENTO
Nº 020/2020, cujo objeto é a aquisição de
rebatedores de luz, refletores de led, com todos
os acessórios necessários para execução do
trabalho e tripés.
VIGÊNCIA: Este Termo de Rescisão entra em vigor
na data de sua assinatura.
PROCESSO: 181981.
09 de dezembro de 2020.
TATIANA SOARES DE ALMEIDA
Subdiretora-Geral da Secretaria
ERRATA
Pregão Eletrônico n° 020/2020
Processo nº 192671/2019
No Aviso de Resultado de Licitação publicado em
04/12/2020, referente à contratação de
transporte e pacote de dados para tráfego
terrestre de TV:
Onde se lê: Pregão Eletrônico nº 018/2020;
Leia-se: Pregão Eletrônico nº 020/2020.

09 de dezembro de 2020.

Vitória/ES, 09 de dezembro de 2020.

TATIANA SOARES DE ALMEIDA
Subdiretora-Geral da Secretaria

TATIANA SOARES DE ALMEIDA
Subdiretora-Geral da Secretaria

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 370039003700300038003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

16 - Diário do Poder Legislativo

Vitória-ES, quinta-feira, 10 de dezembro de 2020
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ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

• QUINTA-FEIRA - 10.12.2020 •
HORA

PROGRAMAS

SINOPSES

01h45

Reunião ordinária virtual

Comissão de Saúde

02h40

Reunião ordinária virtual

Comissão de Segurança

04h25

Reunião virtual

Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Câncer Infanto-juvenil

07h00

Dia de Campo na TV

Conheça a balança de pastagem automática. A ferramenta possibilita
ao produtor uma série de vantagens, como monitorar o ganho de
peso dos animais de forma automática e diária

07h30

MP com Você

O dirigente do Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial
(Necap) do Ministério Público Estadual, promotor de Justiça Paulo
Panaro, explica aos telespectadores como o trabalho de fiscalização
acontece e quais são suas limitações

08h00

Panorama

Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba

08h30

A Grande Reportagem

A reportagem especial aborda os principais desafios da literatura
produzida no Espírito Santo, abordando a perspectiva do autor
capixaba e do mercado. Além disso, a reportagem procura ilustrar os
novos caminhos da literatura produzida por aqui

09h00

Reunião
virtual (V)

extraordinária Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente

11h00

Reunião
virtual (V)

extraordinária Comissão de Finanças

12h30

MP com Você

O dirigente do Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial
(Necap) do Ministério Público Estadual, promotor de Justiça Paulo
Panaro, explica aos telespectadores como o trabalho de fiscalização
acontece e quais são suas limitações

13h00

Dedo de Prosa

Gilson Soares é capixaba e escritor. Seu livro mais recente, "55", é
uma coletânea de poemas já publicados em outras três obras. Ele
também é autor de "Poesia de Bolso", inspirado em viagens de
bicicleta

13h30

Reunião extraordinária (V)

Comissão Especial de Fiscalização da Rodosol

14h00

Reunião virtual (V)

Frente Parlamentar de Fiscalização de Tratamento de Esgoto

15h00

Tribunal de Contas do ES

Acompanhe os trabalhos da Corte de Contas do ES

18h00

Com a Palavra

O programa Com a Palavra tem como convidado o Deputado
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Delegado Lorenzo Pazolini/Republicanos. Além de resgatar um pouco
da história do parlamentar, o programa destaca a atuação dele nos
primeiros meses de trabalho do seu primeiro mandato
18h30

Dedo de Prosa

Gilson Soares é capixaba e escritor. Seu livro mais recente, "55", é
uma coletânea de poemas já publicados em outras três obras. Ele
também é autor de "Poesia de Bolso", inspirado em viagens de
bicicleta

19h00

Som da Terra

O programa dessa semana apresenta o trabalho da cantora Bárbara
Greco

19h30

Sabores

O programa Sabores faz um passeio pelas tradições e particularidades
da comida Mediterrânea. Descubra por que a cozinha do
mediterrâneo é considerada uma das mais saudáveis do mundo e os
motivos que levaram a Unesco a considerá-la patrimônio cultural
imaterial

20h00

Unidiversidade

O programa debate o tema: Criptomoedas

20h30

Papo Cidadão

O programa dessa semana tratará as questões referentes à alienação
parental

21h00

Interesse Público

Ação Civil pública do MPF pede medidas urgentes para conter o
desmatamento nos estados do Acre, Amazonas e Rondônia. Em
Pernambuco o MPF recomenda que a prefeitura de Tamandaré retire
do ar as transmissões de cultos evangélicos publicadas nas páginas
oficiais do município. E ainda, MPF registra aumento de denúncias de
crimes virtuais durante a pandemia

21h30

Ciência e Letras

O programa debate as obras de Cintia Moscovich

22h00

Panorama

Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba

22h15

Com a Palavra

O programa Com a Palavra tem como convidado o Deputado
Delegado Lorenzo Pazolini/Republicanos. Além de resgatar um pouco
da história do parlamentar, o programa destaca a atuação dele nos
primeiros meses de trabalho do seu primeiro mandato

22h45

MP com Você

O dirigente do Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial
(Necap) do Ministério Público Estadual, promotor de Justiça Paulo
Panaro, explica aos telespectadores como o trabalho de fiscalização
acontece e quais são suas limitações

23h15

Dedo de Prosa

Gilson Soares é capixaba e escritor. Seu livro mais recente, "55", é
uma coletânea de poemas já publicados em outras três obras. Ele
também é autor de "Poesia de Bolso", inspirado em viagens de
bicicleta

23h45

Sabores

O programa Sabores faz um passeio pelas tradições e particularidades
da comida Mediterrânea. Descubra por que a cozinha do
mediterrâneo é considerada uma das mais saudáveis do mundo e os
motivos que levaram a Unesco a considerá-la patrimônio cultural
imaterial

Legenda: (R) – Reprise; (V) – Ao Vivo
OBS.: A programação da TV ALES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos.

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 370039003700300038003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Vitória-ES, quinta-feira, 10 de dezembro de 2020

ATAS DAS SESSÕES E DAS REUNIÕES
DAS COMISSÕES PARLAMENTARES
SEXTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
VIRTUAL, DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA,
DA COMISSÃO ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO DA
CONCESSÃO DA BR-101, REALIZADA EM 02 DE
DEZEMBRO DE 2020.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Havendo número legal, nos
termos do Regimento Interno da Casa, declaro
abertos os trabalhos da 6.ª reunião
extraordinária da Comissão Especial de
Fiscalização e Concessão da BR-101.
A presença aqui do nosso deputado
Marcos Garcia, que faz parte da comissão, a
presença também dos representantes da
concessionária e também da PRF.
Na reunião de hoje, na realidade, agora,
está o Valdo, Alexander Valdo, que vai fazer a
apresentação pela PRF em relação aos
acidentes. É o tema de hoje na nossa reunião. E
também vamos ter uma apresentação - pelo
menos, o que me foi solicitado, não sei se ainda
está de pé essa apresentação - também da Eco101, que me pediu um espaço também para
fazer uma apresentação.
A gente vai tratar das ações de
prevenção e estatísticas de acidentes ocorridos
nas rodovias que cortam o Espírito Santo no ano
de 2020, na Eco-101, na realidade, na rodovia
BR-101.
Então,
vou
dispensar
qualquer
formalidade desta reunião, a ata da sessão
anterior e uma série de outras questões, passar
diretamente à fase das Comunicações, e já fazer
o convite ao Alexander Valdo para fazer a
apresentação por parte da PRF.
O SR. ALEXANDER VALDO LEMOS - Boa
tarde a todos, aos deputados, ao Cristian e
demais presentes! Vou tentar já colocar...Vocês
estão vendo aí? (Pausa) Vocês veem a
apresentação?
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Sim, estamos vendo.
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O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Ok. Sim.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Só antes acrescentar aqui, o
deputado Alexandre Xambinho também está
aqui conosco na nossa apresentação, tá bom?
Eu não tinha registrado.
O SR. ALEXANDER VALDO LEMOS - Ok.
Boa tarde a todos!
Estamos aqui com os números
operacionais da Polícia Rodoviária Federal, da
Superintendência Regional do Espírito Santo.
Bom frisar, primeiramente, que diz respeito a
um levantamento estatístico que compreende
do dia 1.º de janeiro de 2020 até o dia 30 de
novembro. Então, obviamente, o mês de
dezembro não está incluído nesta apresentação.
Nós estamos iniciando o mês de dezembro,
então, este mês não se faz presente aqui, na
nossa apresentação.
Este primeiro levantamento, vamos estar
falando dos acidentes, obviamente, mas é claro
que não dá para a gente destacar ações que não
necessariamente
multas,
mas
tivemos
destacadamente, no segundo semestre, depois
de julho, agosto, três operações muito próximas
uma da outra, que foi a operação 7 de setembro
- Dia da Independência -, a operação 12 de
outubro - Nossa Senhora Aparecida - e Finados,
em que obviamente, o fluxo de veículos
observado nesses feriados, embora estamos
ainda em período de pandemia, mas à medida
que houve uma certa flexibilização, o retorno de
atividades, atividades comerciais e outras, a
gente tinha a expectativa, e que se confirmou,
de que nesses feriados haveria um aumento,
quer dizer, uma retomada do fluxo, mesmo no
período pandêmico, porque nunca a gente pode
deixar de estar admitindo, de estar lembrando,
mas como se fosse um tempo pré-pandêmico,
vamos dizer assim. Notadamente, a gente pode
ter falado em Carnaval, mês de janeiro e
Carnaval ainda era período que ainda a gente
não tinha essas restrições (Inaudível) 2019.
Então, agosto, setembro, o movimento
aumentou e nessas operações idem.
Nessas operações, uma das ações que
nós empreendemos, nessas três operações
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destacadamente, dizer respeito a um
mapeamento dos pontos mais críticos nos níveis
de acidentalidade, não só, obviamente, na BR101, embora a BR-101 é de maior extensão,
quatrocentos e sessenta quilômetros de
extensão, mas na BR-262, 259, as principais
BRs do Espírito Santo. Mapeamos e fizemos o
aumento do efetivo, exatamente nesses locais
e nos horários de maior movimento. Tipo,
sexta-feira, de quatorze às vinte e duas;
sábado, de seis a meio-dia. E na volta, no
último dia, também a partir também de
quatorze às vinte e duas horas, que são,
normalmente,
momentos
de
maior
movimento.
Então, claro, garantir a fluidez era a
nossa tentativa, mas essa presença dessa
fiscalização
abordando
nesses
locais
previamente mapeados e também nesses
horários. Só para estar colocando, porque, se a
gente olha aqui o número de multas, foi
mapeado mês a mês. Aqui não estão inclusas as
autuações por excesso de velocidade. Existe um
slide que nós vamos mostrar exclusivamente só
as multas por excesso de velocidade. Aqui,
neste mapa, não estão inclusas. São, posso falar
para vocês, um total de noventa e seis mil
multas, no decorrer de 1.º de janeiro a 30 de
novembro, das mais variadas. No outro slide nós
vamos ter as principais. Claro, se nós
colocarmos uma expectativa de uma média para
dezembro, nós vamos passar das cem mil
notificações, dos cem mil autos de infração
extraídos. Isso, excetuando o excesso de
velocidade, que eu posso adiantar já que
chegaríamos, no fim de 2020, num total de
cento e cinquenta mil autos de infração
extraídos pela PRF em várias autuações de
vários tipos de cidades.
Claro, falar de multa nunca é muito,
vamos dizer assim, popular ou que é simpático,
mas é algo necessário, é algo que demonstra
ainda um nível de responsabilidade, de falta de
observância, de princípios nulos, de questões
básicas de segurança, não só quanto à posição
do motorista de usar cinto, por exemplo, que é
algo que vou destacar, que foi uma coisa
negativa que a gente observou, mas também na
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ação da condução especificamente, no que diz
respeito à velocidade, excesso de velocidade e
as ultrapassagens proibidas. Ok?
Então, isso aqui diz respeito às BRs no
Espírito Santo. Todas, não somente a 101,
embora a 101, uma fatia, um percentual maior
encobre a BR-101, por ser a maior rodovia, mais
movimentada e de maior trecho, mas esse é o
número que mostra o trabalho que foi feito no
decorrer do ano de 2020 e que, mesmo com os
reflexos da pandemia, a gente, obviamente, não
pôde parar.
Eu posso até fazer um parêntese, e peço
para não esquecer, (Inaudível) o nome, que a
PRF trabalha com uma linha na qual estamos
aqui falando, de trânsito, obviamente, que é a
nossa atribuição tradicional, é a nossa atribuição
mais conhecida - nós somos conhecidos há
anos, a Polícia, acho que tem mais de noventa
anos de existência.
Eu não elenquei nem fiz nenhum slide
acerca do altíssimo número de apreensões que
nós fizemos este ano, principalmente de
maconha, que nós ultrapassamos cinco
toneladas de maconha. E ontem só, se vocês
acompanharam os noticiários hoje, nós
apreendemos trinta e seis quilos de cloridrato
de cocaína. Então, nós apreendemos mais de
cinquenta, sessenta quilos de cocaína este ano.
Mas a maconha é um negócio, assim,
impressionante, mostrando que, não obstante,
uma diminuição no fluxo de veículos
notadamente no primeiro semestre, a
criminalidade, no que diz respeito ao tráfico
de entorpecentes, de drogas, notadamente a
maconha, ela continua num ritmo grande. E aí,
é claro, cada grama, eu costumo até falar, cada
grama que deixa de circular, é um prejuízo para
o crime organizado e, é claro, tem reflexos na
Segurança Pública no que diz respeito aos
assassinatos, aos homicídios que são muito
ligados ao tráfico de drogas e ao consumo. E a
gente tem que fazer sempre a nossa parte. Não
é nada extraordinário. Extraordinário, às vezes,
é esse volume que nos impressiona, mas é
nosso papel, nosso trabalho. Eu gostaria de
fazer só esse parêntese e continuar aqui
mostrando agora as principais infrações nessa
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seara do trânsito cometidas no decorrer de
2020.
O excesso de velocidade acaba
dominando. Nós temos, claro, dispositivos fixos
na BR- 101 instalados pela ECO 101, mas
administrados, o processamento de multas e
todo o trabalho de notificação, feito pela PRF,
obviamente. E também os radares portáteis.
Não é que são móveis. Muita gente confunde,
nós mesmos também tem hora que
confundimos, os chamados radares móveis
portáteis, que são aqueles que a gente utiliza
sobre o tripé ou manualmente.
Então, a soma dos fixos e dos flagrantes
por excesso de velocidade em pontos fixos,
notadamente na BR-101, que eles têm uma ação
localizada - o radar fixo tem uma função que
naquele local, se havia muitos acidentes ali,
após a instalação a gente observa essa
diminuição, ele tem um efeito localizado.
Normalmente a pessoa diminui a velocidade
naquele ponto, depois acaba retomando um
excesso de velocidade, uma velocidade maior.
Isso é uma coisa que acontece, mas o efeito,
não podemos deixar de registrar aqui, que é um
efeito positivo. Infelizmente, são cinquenta e
nove mil, duzentas e setenta e sete infrações
flagradas tanto por radares fixos ou móveis.
Ultrapassagens,
não
é?
As
ultrapassagens proibidas, forçadas, vinte e uma
mil, quinhentas e oitenta e cinco flagrantes de
ultrapassagens que, sabendo que nossa pista é
uma pista simples, de mão e contramão em sua
maioria, o nosso percentual maior, a 262, 101,
259, nós temos a ida do veículo (Inaudível) e a
retomada. E é um momento delicado, quando
ocorre
um
acidente
decorrente
da
ultrapassagem mal feita, forçada, que é a
colisão frontal que vou falar lá na frente, que é o
tipo de acidente que mais vitima, que mais
lesiona, que mais provoca mortes.
Este terceiro ponto, eu gostaria que
vocês tivessem uma atenção, porque nos
surpreendeu a quantidade de pessoas que não
estão fazendo uso de cinto de segurança. Aqui,
neste número de dez mil, quatrocentos e
oitenta e quatro infrações, estão contidos não
só o condutor e o passageiro do banco
dianteiro, mas também os passageiros do banco
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traseiro. Então, quer dizer, se a pessoa não faz o
uso do cinto, se ocorre um acidente, não
importa o tipo de acidente que ocorra – pode
ser colisões laterais, colisões traseiras, colisão
contra objeto fixo, qualquer acidente, às vezes
em uma velocidade até mais baixa –, a
possiblidade de a pessoa se chocar com o
volante, se chocar com o painel, se chocar com
o banco dianteiro quando ela está no banco
traseiro, a possibilidade de a pessoa se lesionar
de forma leve até grave e até vir a óbito, é
muito grande.
Ficamos, de certa forma, surpresos com
o número alto de infrações que foram extraídas
durante o ano nas operações, da falta do uso do
cinto de segurança, não só do condutor, mas,
também, dos passageiros do banco traseiro e do
banco dianteiro.
Nas entrevistas que fizemos à mídia, de
maneira geral, procuramos destacar isso, que
é muito importante, é algo que já estava na
cultura, algo já consagrado no conhecimento
das pessoas; a importância do cinto de
segurança. Que é algo que já demonstra que
muito mais salva do que pode acontecer uma
morte, se for um capotamento em um
precipício, se a pessoa é lançada fora ou não
é. Proporcionalmente, isso é pequeno, muito
pouco. Muito mais salva – isso é
estatisticamente comprovado – do que pode
gerar um problema ou contribuir para uma
lesão ou para uma morte, o uso de cinto.
Então isso nos deixou um pouco surpresos.
E, por último, aparece pouquinho,
achatadinho ali, setecentos e setenta e três
autos de infração por alcoolemia, seja por
recusa – que é uma boa parte – ou por
constatação, quando a pessoa sopra.
Então a recusa tem as medidas
administrativas decorrentes dela, uma multa
salgada, recolhimento do veículo até
apresentação da pessoa habilitada e acaba que
a pessoa não é encaminhada para o DPJ porque
o limite não é medido, mas ela tem a punição
administrativa. A punição administrativa
acontece, que é a suspensão, hoje, de doze
meses, no Detran; a multa, que é muito cara:
dois mil novecentos e sessenta e quatro reais; e,
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também, a retenção da CNH, um processo que é
aberto.
Então muita gente, setecentos e setenta
e três condutores, ou deu positivo ou se recusou
a se submeter ao teste. A nossa experiência na
estrada, há muitos anos, mostra que, quando a
pessoa se recusa, a chance de ela ter consumido
álcool é muito elevada.
Os demais, vou passar mais rápido
porque foi um acompanhamento mensal por
infração. A gente fez ali o anual, principalmente
as ultrapassagens, a velocidade em excesso, a
falta do cinto. Temos aqui, mês a mês,
alcoolemia, as ultrapassagens, a falta do uso de
cinto de segurança. Vocês podem acompanhar
aí.
Destaque para o mês de abril é menor,
estava no início do protocolo, ainda uma série
de dúvidas quanto a ações e tal. Então,
naturalmente, o mês de abril é um mês que a
gente observa tanto a diminuição de fluxo, e a
PRF teve que se preparar também em questão
de conhecimento, EPI - e não faltou em
momento algum equipamento de proteção
individual para os colegas -, mas a gente foi se
adequando a essa realidade e o mês de abril foi
um mês pouco paradigmático nesse sentido.
Agora vamos para os acidentes. Temos
esse número de acidentes em 2020. Temos
esses mapinhas, que a gente chama de mapa
de calor, e acho que vocês já ouviram falar.
No número de acidentes: a maior
quantidade está concentrada, obviamente,
aqui nos trechos urbanos da Grande Vitória.
Mas, em toda a extensão das BRs - aqui a 259;
área urbana de São Mateus; perímetro urbano
de Linhares; muitos cruzamentos em nível;
aqui na 101-Sul, região de Guarapari e Iconha;
aqui na 262, em Venda Nova do Imigrante;
aqui próximo a Ibatiba também, na divisa do
Espírito Santo - temos os pontos vermelhos,
onde estão concentradas a maioria das
ocorrências que atendemos.
Obviamente, aqui em Vitória, em toda
a região da Grande Vitória, de Guarapari até
Fundão e Ibiraçu – vamos colocar assim – essa
área metropolitana, até estendendo um
pouquinho, ela acaba concentrando.
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O número de feridos: dois mil,
quinhentos e noventa, no ano de 2020; também
acaba
seguindo
proporcionalmente
as
localidades aonde, obviamente, vão ocorrendo
as ocorrências. Então temos aqui uma
concentração mais notadamente na área da
Grande Vitória, Região Metropolitana; e os
pontinhos vermelhos, ao longo da 101, São
Mateus, Linhares, região de João Neiva, Ibiraçu
também no Sul, e na 262.
E o último, que é o mais preocupante, é
o número de óbitos. Destacando, deputados e
ouvintes, estatisticamente, esse número de
feridos – dois mil, quinhentos e noventa –,
temos uma característica: uma quantidade
considerável, vamos colocar assim, podemos
estimar vinte por cento ou talvez trinta por
cento de pessoas que foram classificadas como
feridos porque não vieram a óbito de maneira
instantânea. Então a estatística... Até o fim da
escala, se a gente toma conhecimento de que a
pessoa veio a óbito na unidade hospitalar, a
gente pode consignar no boletim de ocorrência
esse óbito. Mas, quando o policial sai do serviço
dele, por exemplo, e vai para a sua folga,
mesmo que ele termine o B.O. a posteriori, mas
ele não toma conhecimento de que a pessoa
veio a óbito na unidade hospitalar um, dois, três
ou quatro dias depois, ele ficou estatisticamente
classificado como ferido.
O óbito: cento e dezesseis, são de
vítimas instantâneas. São pessoas que morrem
instantaneamente ou não suportam a chegada
da unidade básica, ou do Samu, ou dos
Bombeiros, ou da própria Eco101, que na BR101 é a primeira a chegar, obviamente.
Mas, se a pessoa não suporta, se ela
falece no local, ela está aqui nos cento e
dezesseis. Mas, temos casos nos feridos, nos
dois mil, quinhentos e noventa, que derivaram
para o óbito a posteriori, mas a estatística ainda
não considera dessa forma.
E é claro, não querendo criar um quadro
fatalístico, mas um quadro realista, pessoas que
estão como feridos aqui e que tiveram,
obviamente,
lesões
incapacitantes,
principalmente motociclistas, que você tem
amputações, você tem lesões de coluna,
pessoas que são arrimo de família, às vezes, e
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vão para a aposentadoria precoce, a gente fala a
vala comum do INSS, vamos falar assim de
forma genérica, né? Então temos também uma
quantidade de feridos que não retoma a
atividade produtiva e acaba tendo um impacto,
não na unidade hospitalar, com saúde, mas
também na previdência, né?
Esses são os números de acidentes
aferidos pela PRF, registrados pela PRF no
decorrer de 2020, dizendo novamente: de 01 de
janeiro até 30 de novembro.
Finalizando, tenho aqui um total... Dois
anos, né? Não sei se botei 2020. No caso aqui,
2019 e 2020. Temos os números aqui; acidentes
e o número de feridos. O total, né? E essas
linhas, né? Azul, no caso 2020, e laranja 2019,
no que diz respeito a acidentes, ao quantitativo
de acidentes, de feridos e de óbitos. No último,
aqui, esse aqui baixo, os óbitos. E a gente
percebe, nesses últimos anos, uma diminuição.
Ela vem diminuindo o número de óbitos e vem
diminuindo, óbvio, né, e vou até voltar aqui
porque duzentos e sessenta e três aqui dizem
respeito a dois anos, a 2019 e também 2020,
né?
Agora, estatisticamente, a gente percebe
uma diminuição no número de óbitos. Nos
últimos dez anos eles vêm caindo. Mais, ainda, é
óbvio o sentimento de que não estamos
fazendo nada de extraordinário. Estamos
fazendo todo o possível, fazendo o trabalho,
mesmo com um ano com certa atipicidade, não
é? Porque a pandemia acabou atingindo
aspectos sociais, econômicos e políticos e de
saúde pública. Todo mundo, de certa forma, foi
atingido por isso. E quem possa não ter sido
atingido?
Tivemos protocolos, tivemos todo o
cuidado, toda a responsabilidade quanto à
integridade
dos
nossos
agentes
e,
obviamente, à integridade da população, o
usuário da rodovia. O número, embora
caindo, nunca será sadio, vamos dizer assim,
nunca teremos o prazer e a satisfação de falar
qualquer número que não seja zero. Claro, em
outros países desenvolvidos, países que têm
uma evolução maior, por questão de estrutura
ou de consciência e educação dos seus
condutores, ainda têm registros de acidente.
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Então, esses patamares são pragmáticos,
vamos dizer assim, uma forma de a gente tentar
alcançar. A diminuição vem ocorrendo, ela é
fato. A gente não pode negar que a estrutura
vem mudando, os investimentos estruturais
vêm acontecendo, que contribuem, em boa
medida, para que os acidentes diminuam. Mas
eles ainda... Existem pontos a ser discutido.
Existem pontos que, ainda não chegamos ao
ideal, né? Tanto no que diz respeito à
estrutura... E, infelizmente, as multas
demonstram isso.
E, finalizando a minha apresentação, que
o condutor ainda tem que... A educação do
condutor, a consciência do condutor, muitas
vezes, ou se dá mediante uma punição, uma
punição pecuniária, uma punição, às vezes, por
um crime ou por causa de alcoolismo, que ainda
é muito grande... Notadamente, em fevereiro,
ou aqui no Carnaval. Mas, ainda, nos finais de
semana, quando o sol predomina, ainda existem
esses registros de pandemia, que é, assim, uma
coisa também que já é feita campanha de
conscientização.
Mas, isso demonstra, de maneira geral,
que o motorista ainda tem que estar
colaborando também. Porque ele tem que ter
essa consciência para que esse tripé – estrutura,
fiscalização e consciência do condutor – possa
trazer números, vamos dizer assim, não
aceitáveis. Mas não absurdos, porque a morte
no trânsito é algo... O direito de ir e vir é para
ser exercido e ele não pode tirar, nos ferir
gravemente ou tirar a nossa vida. É o que tenho
para falar, senhores.
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) –
Deputado Gandini.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Eu quero agradecer ao Alexander
Valdo pela apresentação. Eu acho que esclarece
bastante, aqui, os nossos desafios.
Deputado Xambinho e deputado Marcos
Garcia, tem a apresentação da Eco101 ainda. Eu
acho que eles podiam fazer e depois a gente já
abre para vocês direto.
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) –
Posso só fazer uma pergunta para o Valdo?
Porque senão a gente vai voltar para trás.
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O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Claro.
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) –
Primeiro, cumprimentar a todos aqui na sala e
parabenizar a Polícia Rodoviária Federal, em
nome do inspetor Valdo, pelo trabalho que
vocês desenvolvem no estado. Pedir a Deus que
continue iluminando e abençoando a vida de
todos vocês.
Mas eu gostaria de perguntar ao
inspetor Valdo, a gente viu aí que a Grande
Vitória é o trecho com maior número de
acidentes. Eu gostaria de saber qual é o trecho
da Grande Vitória mais violento? O trecho, hoje,
da BR-101 que a gente tem mais acidentes? Se
ele consegue responder isso para a gente aí, tá
bom?
O SR. ALEXANDER VALDO LEMOS – Boa
tarde, deputado Xambinho, é um prazer falar
com você.
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) –
Obrigado.
O SR. ALEXANDER VALDO LEMOS – Tudo
bem? Estivemos juntos nas outras reuniões, é
uma satisfação estar revendo e falando com o
senhor.
De fato, nós temos um trecho na Serra,
de onde sigo representante, o trecho entre
Serra-Sede, pouco depois de Serra-Sede, e toda
região da Grande Carapina, que é um trecho
cortado pela rodovia federal, há um grande
aglomerado urbano em volta. Então, nós temos
cruzamentos em nível, nós temos muitos
semáforos, às vezes faixas de pedestres um
pouco distantes umas das outras, que é um fato.
O volume de trânsito é muito grande.
Nós temos um trecho ali – eu acho que o
Christian vai acabar esclarecendo, ele vai acabar
falando, isso já é de domínio público – que tem
um certo imbróglio jurídico entre a ANTT, Eco e
Dnit, que é próximo a Cidade Pomar. Um trecho
que é duplicado, mas que a divisão de faixas ali,
ela é o quê? Faixa contínua. Não existe uma
mureta ou uma defensa metálica que faça a
separação, nem mesmo um canteiro central.
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Então, esse trecho da Serra, o trecho
urbano de Carapina, onde há um fluxo de
pessoas muito grande, cruzamentos, temos
ciclistas, pedestres, e esse trecho ali, próximo a
Cidade Pomar, que é precedido, se você vê a
entrada de Cidade Pomar, por dois declives
onde, apesar de existirem, hoje, radares em
funcionamento, é o que eu falei, a pessoa tende
a diminuir a velocidade próximo ao radar e
depois retomar uma velocidade mais alta.
Nós tivemos algumas ocorrências nesses
últimos meses de outubro e novembro, num
intervalo pequeno que teve acidentes graves –
isso nos preocupa – com óbitos.
Toda a região da Grande Carapina, o
Contorno também. Nós temos aqui em Cariacica
um aglomerado urbano muito grande, mas até
dando um exemplo, nós temos no Contorno
uma mureta divisória durante toda a sua
extensão, tanto ali de Carapina, passou o
Pavilhão de Carapina até a Ceasa. Nós temos,
claro, os cruzamentos em certos locais, os
retornos, mas a mureta divisória é fator
preponderante.
Houve a instalação de passarelas e,
notadamente, na região de Flexal e Nova Rosa
da Penha, com certeza, veio colaborar para a
travessia e diminuição dos atropelamentos.
Acho que o pessoal da Eco vai falar, em nível de
consciência, vão falar sim, que a gente fala do
motorista, do pedestre ou do ciclista.
Infelizmente, deputados, tem que se instalar
uma grade, duzentos metros de grade, tela para
um lado e para o outro para desestimular,
porque a pessoa passa por baixo. Às vezes as
comunidades exigem, fazem, fecham a pista,
fazem movimentos, e quando é instalada a
passarela, se não houver essa cerca de duzentos
ou trezentos metros para cada lado da
passarela, a pessoa não utiliza a passarela.
Mas os atropelamentos vêm diminuindo,
esse tipo de acidente, mas nós temos acidentes
nessa área urbana e também do 0 ao 10 da 262.
É um trecho que é mapeado, que é da Segunda
Ponte em Jardim América até, mais ou menos, o
Posto da PRF de Viana. A gente sabe que é um
trecho urbano, com muita movimentação, e ele
também figura, deputado. Esse trecho da SerraSede até o Pavilhão de Carapina, o Contorno,
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notadamente o trecho de Cariacica, e também
esse trecho de Cariacica da 262, do 0 ao 10, eles
são pontos que têm aquele calorzinho lá, aquela
marquinha vermelha ali, acaba concentrando.
Eu falo, Guarapari, você passou até
Guarapari e até Ibiraçu também, nós tivemos
um acidente gravíssimo, infelizmente provocado
por uma ultrapassagem forçada, que a pessoa
veio a óbito, ali próximo ao pedágio da Serra, já
era Fundão, eu acho. Então, quer dizer, esse
trecho de Ibiraçu, Fundão até a Serra e essa
saída para Guarapari, claro, com uma certa
concentração na área urbana, e a subida da 262,
na área urbana, são os trechos, deputado
Xambinho, que acabam sendo preponderantes
para esses trechos estarem figurando nos
trechos, talvez, em alguns momentos, como um
dos mais perigosos não só do Espírito Santo,
mas como do país.
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) –
Obrigado, Valdo, pela sua explicação.
A gente viu os últimos acidentes que
aconteceram nesse trecho, principalmente
entre o quilômetro 260 e o 262, não é? O km
260 e o km 262, que é esse trecho da Serra que
agora em outubro nós tivemos vários acidentes
fatais. E acontecem, frequentemente, acidentes
graves naquela região.
Mas, depois desses acidentes, nós já
cobramos muito aqui, não é, deputado Fabrício
Gandini? A intervenção nessa área. E a Eco101,
agora, implantou bastões. É uma espécie de
bastão, criando uma divisória naquele trecho ali.
Mas a gente precisa avançar um pouco mais
para poder dar mais segurança aos usuários da
via.
Mas vamos ouvir a Eco101 para ver o
que eles têm de novidade para a gente,
principalmente nesse trecho.
E obrigado, Valdo, obrigado pela sua
explicação! Que Deus abençoe a vida de todos
vocês da PRF! Está bom? Parabéns pelo trabalho
de vocês!
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Obrigado, deputado Xambinho!
Deputado Marcos, posso caminhar,
então, com a Eco101?
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O SR. MARCOS GARCIA – (PV) –
Deputado, eu poderia fazer uma pergunta,
rapidinho, para o inspetor Alexander?
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Claro!
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Boa
tarde, inspetor Alexander; boa tarde, Xambinho;
boa tarde Gandini; boa tarde, Christian!
Nós temos usado uns dados aqui
apresentados pela própria PRF, que de 2007 até
2016 tivemos cento e vinte e seis óbitos, no
intervalo de nove anos, até 2016. Nós não
temos dados de 2017, nem de 2018, nem de
2019.
Mas a própria PRF apresentou os dados
aí agora. Só em 2020, já foram contabilizados
cento e dezesseis óbitos, e o ano ainda nem
terminou. Então, a pergunta que faço para o
senhor Alexander aqui, a ausência dessa
duplicação da BR-101 tem contribuído para esse
alto índice de acidentes aqui nas nossas
rodovias federais? Essa é a pergunta que faço ao
senhor Alexander.
O SR. ALEXANDER VALDO LEMOS – Boa
tarde, deputado Marcos Garcia!
O número, ano passado, foi cento e
trinta e três, no mesmo período. Este ano, cento
e dezesseis. Como afirmei, números são coisas
frias, vamos dizer assim. Estatística, às vezes, a
gente olha, mas é claro que é preocupação de
todos nós, que ainda é um número elevado,
embora ele venha diminuindo. Então, se
compararmos o mesmo período do ano
passado, cento e trinta e três, este ano, cento e
dezesseis. Seriam dezessete óbitos a menos.
Claro que tem o mês de dezembro todo por vir
para a gente fazer a comparação. Acho que o
ano passado, 2019, foram cento e quarenta e
sete. Trouxe só 2019 e 2020. Posso, em outra
oportunidade, trazer os outros anos, mas é
porque a gente estava pensando em 2020,
especificamente, mais detidamente.
Mas a pergunta do senhor, isso é uma
coisa que afirmo em entrevistas, na mídia de
maneira geral, que a duplicação não zera ou não
diminui, vamos dizer assim, o evento acidente.
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Temos acidentes que continuam a ocorrer
mesmo com vias duplicadas. Colisão traseira.
Vou dar um exemplo. No Contorno a via é
separada por uma mureta, o que é
importantíssimo. O motociclista acabou
colidindo contra a mureta um tempo atrás, um
acidente até violento porque ele veio a óbito,
obviamente. Colisões traseiras... Existem alguns
acidentes, às vezes o cara trepa na mureta, o
cara quer ir para a contramão de qualquer jeito.
Então, quer dizer, a duplicação é importante,
muito importante, e vou dizer por que, ela não
é, vamos dizer assim, a salvaguarda total contra
a ocorrência de acidentes porque o excesso de
velocidade, a alcoolemia e outras situações
acabam fazendo com que acidentes aconteçam.
Mas, porém, contudo, todavia, é
fundamental a duplicação, e principalmente
com a colocação de um obstáculo físico, que
tem uma certa efetividade na diminuição do
tipo de acidente que quando ocorre, não é o
principal, o que acontece mais, mas quando
ocorre é o que gera maior número de vítimas e
letalidade, que é, como eu já disse no começo
da explanação, a colisão frontal. Então, a
duplicação tem um efeito direto no tipo de
acidente colisão frontal porque a ultrapassagem
vai se dar na mesma mão de direção. Você não
vai ter a necessidade de ir para a contramão de
direção e retornar à sua mão de direção. Como
o fluxo de veículos é muito grande, em alguns
trechos especificamente, em que os pontos de
ultrapassagem, principalmente no Sul, Região
Serrana nem se fala, 262, 101 Sul, acho que são
característicos, até João Neiva também, VitóriaJoão Neiva, os pontos de ultrapassagem não são
tantos, e quando a gente chega ao ponto de
ultrapassagem, tem as terceiras faixas, que são
interessantes, mas o que acontece? A faixa tem
limite, mas você vai ali e vem o quê? Vem um
veículo sentido contrário. Invariavelmente, os
pontos de ultrapassagem, quando aparecem,
temos veículos vindo no sentido contrário e
você não pode, obviamente, mesmo que a faixa
permita, fazer a ultrapassagem.
Então, a ação estruturante, duplicação,
notadamente em que você coloca uma mureta
ou que as interseções sejam em níveis
diferentes, em viadutos, como nós temos – acho
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que a Eco vai falar dos viadutos que foram
inaugurados em (Inaudível) –, é claro, ou
retorno, menos número de retornos, mais
distantes um do outro, não semaforizados, às
vezes você tem que passar a andar cinco, seis,
sete quilômetros para fazer um retorno, como é
muito comum em grandes centros. Aqui, no
Espírito Santo, há uma certa provincialidade,
mas é cultural, é normal isso, a gente não quer
andar um quilômetro, dois para voltar.
Então, quer dizer, se nós duplicamos a
via, colocamos uma mureta, um obstáculo físico
efetivo, e diminuímos o número de interseções,
nós vamos ter a diminuição na colisão frontal e
vamos ter a diminuição com certeza no número
de óbitos e feridos graves, deputado.
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Ok, seu
Alexander. Muito obrigado. Concordo com a sua
resposta. Eu tenho acompanhado, eu moro em
Linhares e com frequência estou fazendo essa
rota de Linhares a Vitória e, realmente, é um
índice muito grande de acidentes em
decorrência da falta de duplicação da BR-101. E
as famílias que tiverem danos, perda de entes
queridos, devem ingressar com uma ação contra
a própria Eco-101, porque ela é responsável por
grande parte de mortes aqui, no estado do
Espírito Santo.
Obrigado, seu Alexander.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Deputado, nós vamos passar
agora a ouvir a Eco-101. É o Christian que está
aqui conosco, né? Eu tinha uma informação do
Xisto, também que estaria. Não está?
O SR. CHRISTIAN TANIMOTO BARROS –
Ele também está presente, deputado.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Quem é que vai fazer a
apresentação inicialmente? Fique à vontade, tá?
Eu já vou passar a palavra a vocês.
O SR. CARLOS EDUARDO XISTO – O
Christian vai conduzir, que é o nosso gerente de
atendimento ao usuário, é especialista nessa
área. Aqui a gente dá apoio para prestar os
devidos esclarecimentos, deputado.
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O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Ok, obrigado. Então, já vou
passar a palavra ao Christian.
O SR. CHRISTIAN TANIMOTO BARROS –
Ok, boa tarde a todos. Todos estão visualizando
a apresentação?
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Sim.
O SR. CHRISTIAN TANIMOTO BARROS –
Bom, nesse slide eu vou mostrar um pouco dos
valores do grupo EcoRodovias, que isso é algo
que não é negociável, não abrimos mão, que é a
colaboração, ética, foco em resultados sempre
com
excelência,
planejamento,
comprometimento e eficácia no modelo de
negócios sinérgicos e sustentáveis, iniciativa e
sustentabilidade.
Aqui é importante também passar para
os senhores essa ISO 39.001. Não sei se todos
conhecem, é a justificação de sistema de gestão
de segurança. É uma certificação que vem de
encontro com a segurança viária. Essa
certificação, a unidade conseguiu a certificação
nesse ano, e isso também vai contribuir
bastante, certifica também que nós estamos no
caminho certo com nossas ações e
metodologias.
Agora eu vou falar um pouquinho dos
resultados que foram obtidos desde o início da
concessão, que foi o ano de 2013, onde
iniciamos o nosso trabalho.
Aqui, falando um pouquinho dos
recursos operacionais, também isso é bom
sempre falar, porque muita gente não conhece
esse tipo de prestação de serviço, que também
está ligado direto à segurança dos usuários e
também proporcionando uma rodovia cada vez
mais segura.
Temos, em todo o trecho, oito
ambulâncias tipo C, quatro ambulâncias UTI,
doze guinchos leves e pesados, três caminhões
boiadeiros, além de três caminhões pipa,
viaturas de inspeção que trafegam vinte e
quatro horas por dia, diuturnamente. Esses
veículos também têm uma função muito
importante. Mesmo quando um motorista não
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entra em contato com a gente, nós, da
concessionária, identificamos e conseguimos
auxiliar muitos usuários em ações preventivas,
quando o usuário está quebrado, quando o
usuário está numa situação de risco. Então,
esses veículos são fundamentais para chegar,
sinalizar e colocar o usuário num ponto seguro.
E os nossos guinchos também removerem esses
usuários para um ponto de apoio mais próximo
do local.
Centro de Controle Operacional, que
seria o cérebro da operação. Temos também
doze bases de atendimento ao usuário. Isso
também é importante todos os usuários
saberem, porque são pontos de apoio onde o
usuário pode parar, tomar uma água, fazer a
higienização das mãos e seguir a viagem de uma
forma segura.
Temos sete praças de pedágio, quatro
balanças de pesagem, sendo que três já estão
em operação. Um destaque para as três
balanças, no final do ano passado, inovamos
junto com a ANTT, onde hoje, na verdade no
ano de 2020, eles estão conseguindo operar
praticamente noventa por cento do tempo, de
segunda a segunda-feira. Então, isso aumentou
bastante a eficiência para essa questão de
fiscalização de peso, que contribui diretamente
com a segurança viária. E a nossa sede, que fica
em Serra.
Aqui fala um pouco da nossa estatística.
Então, desde 2013 geramos mais de dois mil
empregos, entre diretos e indiretos. Foram
investidos, até o momento, 1,7 bilhões,
investimentos em obras de modernização,
melhorias de ampliação e serviços operacionais.
Em relação a acidentes, de janeiro a
outubro, pegando o mesmo período de 2013,
reduzimos quarenta e dois por cento a
quantidade de acidentes.
Em relação a óbitos, comparando com o
mesmo período, quando iniciamos a concessão
aqui no estado do Espírito Santo, reduzimos
sessenta e três por cento. Esse número é bem
significativo, mas, como o Valdo mesmo falou,
temos ainda um grande caminho a percorrer.
Dentro do critério da segurança viária,
um dos pilares que nos chamam a atenção
ainda, infelizmente, é a questão da educação no
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trânsito. Conforme o Valdo apresentou para a
gente, mesmo no período de pandemia, é um
número que chama muito a atenção ter mais de
noventa e duas mil infrações de trânsito,
mesmo durante o período de pandemia. E qual
foi o ranking das infrações? Excesso de
velocidade, cinquenta e nove mil. Então, isso
mostra que, cada vez mais, nós – quando eu falo
nós são todos os atores envolvidos, privados e
também públicos – temos muito a contribuir
nesse pilar, porque aí é uma mudança de cultura
que não vai ser a curto prazo, infelizmente. É a
médio e longo prazos.
Só a título de informação, não sei se
todos acompanham os dados da Sesp, do
Observatório da Sesp, no seu dado público: de
cem por cento dos acidentes envolvendo
vítimas fatais, oitenta por cento estão
ocorrendo em rodovias estaduais e municipais e
vinte por cento ocorrem nas rodovias federais
do estado do Espírito Santo. Por isso, é
importante todos os órgãos públicos e privados
terem essa sinergia para cada vez mais a gente
trabalhar em cima desse pilar. Os outros pilares
a gente vem trabalhando com bastante energia,
que é Esforço Legal, junto à PRF, e
infraestrutura.
Foram realizados também nesse período
mais de duzentas e oitenta mil atendimentos
entre médicos e mecânicos. Isso é um número
bem
grande
que
contribui
também,
diretamente, para salvar vidas. Então, são
muitos atendimentos que a gente consegue
evitar outros acidentes, você consegue
proporcionar uma rodovia mais segura.
Outro ponto importante, por meio do
convênio entre a Polícia Rodoviária Federal e a
Eco101, foram repassados mais de quatro, mais
não,
retificando,
foram
repassados
aproximadamente 4,8 milhões entre o período
de 03/09/2014 a 03/09/2019, verba utilizada
em aparelhamento que contribui também de
forma bem positiva para a fiscalização. Essa
verba de Aparelhamento proporciona à PRF
fazer fiscalizações mais eficientes, que também
contribuem diretamente com a segurança viária.
Alguns exemplos do que eles adquiriram
nesse convênio seriam: dezesseis viaturas, um
furgão, duas motos, caracterização das viaturas,
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blindagens, toda parte de tecnologia, uma maior
parte do C3R, que é o Centro de Controle
Operacional da PRF, teve o incremento dessa
verba, que foi possível modernizar o C3R da PRF,
que é o Centro de Comando e Controle. Foram
adquiridas câmeras para a PRF, que são GoPro,
onde eles conseguem fiscalizar e filmar o que
eles estão fazendo. Isso dá mais segurança mais
transparente para o serviço que a PRF vem
fazendo. Foram instalados também câmeras nas
delegacias. A delegacia que a concessionária
entregou para a PRF, em Linhares, é uma
delegacia moderna, maior parte do mobiliário e
aparelhamento foi incremento dessa verba de
Segurança Viária.
Então, todo esse aparato também que
a concessionária consegue fornecer através do
contrato com a PRF, contribui e muito na
condição da Polícia Rodoviária para fiscalização
da Polícia Rodoviária. Hoje, cada vez mais, a
Polícia Rodoviária vem fiscalizando de forma
inteligente e isso torna a fiscalização um
resultado cada vez melhor.
Aqui, falando um pouco do trecho de
Serra, que é sempre bem comentado em todas
as reuniões, a título de informação, esse traço
rosado aqui é o de Serra, é o trecho original que
temos hoje, e o tracejado é o trecho que está
sendo realizada a obra do Dnit, que é o
contorno do Mestre Álvaro.
Só vale lembrar que, na assinatura do
contrato realizado em maio de 2013, estava
previsto para a concessionária administrar o
contorno do Mestre Álvaro. Devido ao atraso
dessa entrega por parte do Dnit, a gente
assumiu o trecho original, com a aprovação da
ANTT. E, nesse trecho original, o que foi
acordado z, de todo trecho da BR, vinte e nove
por cento dos acidentes acabam ocorrendo
nesse trecho urbano de Serra.
O que a gente vem realizando junto à
Polícia
Rodoviária
Federal?
Ações
permanentes
de
conscientização
e
sensibilização para esse público que trafega
diariamente nessa região.
É importante também lembrar que,
aqui, tem uma mistura, um incremento do
veículo de longa distância com um tráfego
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urbano, então merece uma atenção redobrada
por parte dos usuários porque você tem várias
interferências: você tem o pedestre, você tem o
motociclista, o ciclista, passeio, caminhões.
Então, merece uma atenção redobrada e por
isso que as ações, aqui em Serra, são de forma
permanente e constante.
Falar um pouco de infraestrutura.
Começando do lado esquerdo superior, temos a
interseção do Diamante, em Viana, que foi uma
interseção bem importante que foi realizada e
isso, como o Valdo falou, você retira os
semáforos da rodovia, você retira aquele
cruzamento em nível, é uma interseção, uma
infraestrutura moderna que você consegue
fazer todos os movimentos sem ter o
cruzamento em nível.
Tivemos também dois viadutos em
Marcílio de Noronha, Km 298 e 298 mais 500
que também foi possível eliminar diversos
cruzamentos em níveis e também semáforos
dando mais fluidez, mais segurança também
para quem trafega nessa região. Foram
implantadas até o momento dezesseis
passarelas, sendo que três estão em andamento
e a previsão é para a gente inaugurar isso até
janeiro de 2021, totalizando dezenove
passarelas. A título de informação: o saldo
contratual de passarelas era dezenove. A gente
antecipou três passarelas que estavam previstas
para o futuro, só que a gente viu necessidade
junto com a agência e a agência autorizou
antecipar esse saldo de passarela. Então com
essas três que faltam, que estão em obras,
previsto para a gente finalizar, entregar e
inaugurar no mês que vem.
O Contorno de Iconha está liberado em
fevereiro de 2019, também era um dos grandes
gargalos do Espírito Santo, numa temporada,
num feriado prolongado, o usuário ficava até
mais três horas nesse congestionamento.
Também com esse contorno eliminamos todo
esse congestionamento e a cidade de Iconha
ganhou mais qualidade de vida porque a gente
tirou o tráfego de longa distância e agora está
todo mundo trafegando pelo contorno.
Também teve uma entrega bem
importante: a liberação de tráfego de vinte
quilômetros de duplicação entre Viana e
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Guarapari. Foi bem significativa a entrega
nesses últimos anos.
Outra interseção que era um gargalo
também é o entroncamento da 262 com a BR101, onde tem um grande movimento na região
das montanhas para quem vai para Vitória, na
região Sul do estado. Foi um incremento que
proporcionou muita fluidez nesse local e mais
segurança, uma infraestrutura moderna em que
o usuário consegue fazer todas as
movimentações sem ter o cruzamento em nível.
Amarelos também é outro dispositivo
que foi entregue também esse ano. O trevo de
Amarelos, que fica no Km 321 e também o trevo
de Guarapari, que era um dos nossos gargalos
no estado do Espírito Santo.
Aqui, só para fechar tudo que foi falado:
até o momento foram concluídos 41,3
quilômetros de duplicação, sendo que seis
quilômetros, do Km 308 ao 314 essa obra está
em andamento, então já está bem adiantada
essa obra. Teve o problema de geotecnia, de
solo mole, então teve um atraso na entrega
dessa obra, mas também já daqui a uns meses a
gente já está com previsão de entregar.
E também já iniciamos a duplicação de
Guarapari a Anchieta, que são mais vinte e dois
quilômetros. Essa ampliação, já iniciamos
também este ano. Totalizando aqui, só a título
de informação, na BR-101, temos 99,3
quilômetros de vias duplicadas, sendo que
quando assumimos o contrato, em 2013,
adquirimos já, através da infraestrutura antiga,
cinquenta e oito quilômetros já existentes.
Aqui fala um pouco do Programa de
Redução de Acidentes. Esse é um pilar muito
importante. Como a gente sempre fala, para a
gente ter bons resultados na segurança viária
tem que ter muita energia no trabalho entre
infraestrutura, esforço legal, que é a
fiscalização, e educação no trânsito. Esse comitê
interno, inauguramos em 2014, o objetivo é
identificar os pontos críticos, buscar soluções
para minimizar elementos causadores de
acidentes. É composto por um representante de
cada área da concessionária e destacamos,
entre as atribuições do comitê: o levantamento
de dados estatísticos de acidentes, pontos
críticos e monitoração e tratativa desse
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resultado. Então, esse também é um comitê
muito importante porque sem estatística, sem
ter um dado preciso, a gente não consegue ser
assertivo e preciso nas ações.
Também, praticamente todo mês,
conversamos com o superintendente da PRF, o
Amarilio, e, em cima dessa estatística, é traçada
uma estratégia e um plano de ação em
conjunto: PRF, concessionária e outros órgãos
públicos e privados.
Participamos também do Movitran. Esse
daqui já é um movimento capixaba para salvar
vidas no trânsito, já se tornou uma das maiores
iniciativas voltadas à segurança no estado do
Espírito Santo, reunindo diversos órgãos
públicos e privados. O programa do Movitran foi
desenvolvido seguindo à risca o Plano Nacional
de Redução de Mortes e Lesões de Trânsito, que
visa reduzir pela metade, até 2028, o número de
mortes por acidentes de trânsito.
Seguimos,
como
referência,
as
recomendações da ONU quanto aos pilares para
salvar vidas. Isso é o que a gente estava
comentando, então, por isso é importante essa
sinergia entre órgãos públicos e privados. Como
eu falei para os senhores, oitenta por cento dos
acidentes ocorrem fora da BR-101, em rodovias
estaduais e municipais, por isso é importante ter
essa sinergia, e é o que esse comitê traz: essa
sinergia e as melhores práticas. Eu até convido
os senhores, quem tiver interesse em participar
desse comitê, é um comitê aberto para todos
que queiram contribuir com a construção de
ações mais assertivas em prol do trânsito
seguro.
Falando um pouco mais do PRA, por isso
que são importantes as estatísticas, então, foi
alinhado com o superintendente Amarilio,
identificamos alguns pontos que estavam
chamando a atenção em relação a alguns
acidentes, então, foi montada uma estratégia,
colocamos recursos em pontos estratégicos em
horários determinados. Para quê? Para alertar
aos usuários a reduzir a velocidade. Como o
Valdo apresentou, é o ranking, quase mais de
cinquenta e nove mil infrações devido ao
excesso de velocidade. Então, o objetivo dessa
operação é que o usuário reduza a velocidade e
que ele respeite a sinalização da via.

Vitória-ES, quinta-feira, 10 de dezembro de 2020

Outra ação também importante, que são
as passarelas, isso também é uma ação
permanente, todos os anos a gente realiza esses
cafés na passarela. É uma forma da gente
conscientizar a comunidade ali próxima a essa
passarela quanto à importância de se utilizar
esse dispositivo.
É o que o Valdo falou, a concessionária
coloca um alambrado debaixo da passarela,
coloca dispositivo de segurança, mas, ainda
infelizmente, a gente se depara com diversos
pedestres atravessando debaixo da passarela.
Então, esse objetivo é conscientizar, sensibilizar
essas pessoas para ter essa harmonia entre o
pedestre e também a rodovia, evitando-se,
assim, atropelamentos e acidentes.
Outra ação também que, através do PRA,
a gente está realizando e vai ser entregue em
dezembro, agora este mês, dois pontos de
fiscalização para a PRF, em Serra, um no
quilômetro, 270 mais 300, e outro no
quilômetro 266.
Também essas duas baias vão
proporcionar para a PRF fazer ações mais
assertivas, fiscalizações em locais estratégicos,
onde a gente tem maior número de acidentes.
Teve também a ordenação viária, uma
melhoria no plano 270 mais 500, onde a gente
ordenou essa sinalização horizontal e vertical.
Foi uma melhoria que realizamos nesse trecho.
Posto Ceolin, para quem conhece, nele
também foi feita uma intervenção. Tem o
semáforo, tem faixa de pedestre, mas a gente
também realizou um passeio no local e uma
faixa de pedestre para melhorar a segurança
neste local.
Acessos irregulares também, que são
fechados diversos acessos irregulares em toda a
BR-101. Esse é um ponto, que, após o
fechamento do acesso, você consegue dar mais
segurança para quem está trafegando na BR101.
Radares.
Tipo
de
informação.
Contratualmente, temos vinte e seis
equipamentos, como o Valdo falou. E foi
realizado um estudo dos radares, antigos
radares que eram do Dnit. Foram submetidos já
para avaliação e aprovação da PRF e da ANTT.
Então, após essa avaliação e aprovação, a
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concessionária entra com a implantação desses
equipamentos. Esses equipamentos poderão
contribuir, de forma bem positiva, para a
segurança viária da rodovia. Aqui o Valdo
apresentou, ainda infelizmente, mais de
cinquenta e nove mil multas são realizadas por
excesso de velocidade.
Algumas ações que, mesmo no período
de pandemia, é importante destacar. Desde
quando iniciou a pandemia, a concessionária
iniciou essa ação de apoio aos caminhoneiros.
Também foi uma ação muito assertiva e muito
positiva, principalmente no começo da
pandemia, tinha um grande risco dessa classe,
desses profissionais pararem por falta de
estabelecimentos para eles almoçarem, posto
de gasolina, infraestrutura na rodovia, que uma
boa parte dos estabelecimentos estava fechada
na rodovia, então, foi essa ação que apoiou
também, e a gente contribuiu com o
abastecimento de todo o Espírito Santo, junto
com os órgãos públicos e privados.
A título de informação, foram abordados
mais de setenta e dois mil caminhoneiros, mais
de quinze mil veículos de passeio. O
interessante dessa ação também foi que mais
de oitenta e seis por cento desse público
classificou a nossa ação como nota 10. Aí, foram
distribuídas mais de trinta e sete mil máscaras,
vinte e sete mil pares de luvas e equipamentos
de tags, mais de oitenta e quatro mil kits de
álcool em gel, mais de oito mil e quatrocentas
refeições. O Sest Senat também participou
bastante com a gente, junto com a PRF.
Distribuíram mais de três mil e trezentos kits de
higiene e mais de três mil e quatrocentos kits
lanches.
Ao todo foram distribuídos mais de
cento e sessenta e quatro mil itens para esse
público, principalmente, do caminhoneiro.
Aqui outra ação na Semana do
Motorista, também, foi uma ação que a
concessionária realizou, também, com os órgãos
públicos. Qual foi o foco aqui? Prevenção da
Covid e também com foco na segurança viária.
A Semana Nacional de Trânsito, do dia
18 a 25 de setembro, também ocorreu no
trecho norte e sul da BR-101. Foi uma parceria
com a Sest Senat, com a Polícia Rodoviária
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Federal e duas empresas privadas. Atingimos
aqui um público de dois mil quatrocentos e
cinquenta e sete motoristas. Então, isso é
aquele trabalho de formiguinha, é ser de forma
permanente, é sempre com o foco de, cada vez
mais, conscientizar.
São dados também importantes
referente a esse tripé. Repito tanto o tripé da
segurança viária e conscientização no trânsito.
Dados da PRF, estatísticas da PRF, ainda mais de
noventa por cento dos acidentes, infelizmente,
acabam ocorrendo por uma escolha errada, por
parte do motorista.
É por isso que, cada vez mais, nós,
órgãos públicos e privados, temos, sim, que ser
formadores de opinião, de uma forma positiva,
de uma forma assertiva, para ir disseminando
isso para a sociedade, de uma forma que a
gente consiga ganhar mais velocidade para
mudança dessa cultura.
Aqui também foi um apoio que a
concessionária deu ao Sest Senat, que foi uma
ação para redução de acidentes e roubos de
cargas na rodovia. Uma informação, também,
bem importante que a gente aproveitou essa
ação para fazer ações de conscientização.
Então, ocorreram nas cidades de São
Mateus, Serra, Rio Novo do Sul, foi organizada
pelo Sest Senat com apoio da Eco101, ANTT e
PRF. Atingimos um público de seiscentos e
cinquenta e quatro caminhoneiros, também
com o trabalho de conscientização.
As ações previstas. Para dezembro, está
prevista uma ação para os ciclistas. Essa ação
tem o objetivo, também, conscientizar e
orientar os ciclistas que trafegam pela BR-101,
orientando esse público quanto a melhor forma
de utilizar a rodovia, de acordo com as
legislações vigentes.
E amanhã estaremos organizando um
simulado, que tem como objetivo, capacitar as
equipes operacionais, criar engajamento e
sinergia entre a Eco101 e os órgãos públicos e
privados, sempre com foco na preparação das
equipes, sinergia entre as equipes e com foco a
prestar um serviço de excelência para a
sociedade.
Aqui foi um registro que a gente fez do
ano passado, do simulado. Então, reunimos os
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principais atores: Corpo de Bombeiros, Polícia
Rodoviária Federal, Polícia Militar, Notaer,
Polícia Civil. Os principais atores que estavam
envolvidos justamente para isso: para cada vez
mais estarmos preparados e qualificados para
atender à sociedade de uma forma melhor.
Então, nossa parte era isso, senhores,
fico à disposição, eu e o Xisto, para esclarecer
qualquer dúvida.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI CIDADANIA) – Obrigado, Christian.
Só finalizar a apresentação para a gente
voltar aqui aos…
Deputados, quem quer começar:
deputado Xambinho ou deputado Marcos
Garcia?
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) –
Deputado, posso falar um minuto? Só fazer uma
pergunta para o senhor Christian.
Senhor Christian, o senhor fez aí uma
apresentação para a gente, para toda a
sociedade do estado do Espírito Santo, já que
tem muitas pessoas nos assistindo neste
momento, mas o senhor já apresentou esses
dados. O senhor vem apresentando esses dados
com muita frequência. E alguns pontos aí eu
discordo do senhor, por exemplo, esses pontos
de apoio mesmo ao usuário.
Recentemente, eu tive que parar em um
ponto desse aí. Estava num total abandono,
muita sujeira, muito papel no chão e um total
descaso por parte da Eco101. Achei aquilo um
absurdo. Não tinha ninguém para reclamar, não
tinha ninguém no local.
Então, assim, a gente entende que a
Eco101 está simplesmente deixando, fazendo
com que as pessoas realmente venham fazer a
crítica. A população já não aguenta mais os
argumentos da Eco101. Toda vez vocês vêm
para cá tentando explicar o que é inexplicável.
Eu como usuário dessa rodovia me sinto
indignado.
Eu, por exemplo, saio toda segunda-feira
para Linhares. De Linhares a Vitória, só para
você ter uma ideia, ontem eu saí daqui eram
cinco horas da tarde, cheguei antes de Fundão,
que é um caos. Ali de Fundão, Ibiraçu, até
chegar a Vitória, é um trecho de
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aproximadamente cinquenta quilômetros, trava
tudo depois das cinco horas. E, ontem, eu fiquei
parado. Não sei nem o que aconteceu na
rodovia. Tinha uma reunião marcada em Vitória
às 8h. Eu fiquei meia hora parado em um
determinado local antes Fundão. Ninguém
explicava nada, não tinha um carro de apoio da
Eco. Nada para tentar conscientizar o motorista:
se era para ficar ou se era para a gente retornar.
Não tem uma fiscalização de controle sobre isso.
Simplesmente eu voltei, porque eu vi que aquilo
ali iria ficar até muito tarde e eu ia perder minha
reunião.
Igual a mim, tem muitas pessoas que
também perdem tempo nessa rodovia. O
empresário que produz neste estado não pode
perder tempo. O tempo do empresário é
valioso. E também muitas pessoas idosas dentro
desses carros, indo fazer um exame, um médico.
Crianças! Às vezes já me deparei com situações,
muitas pessoas sem condições nenhuma de
estar ali paradas por um grande tempo.
E vocês insistem em dar explicações à
sociedade, e essa duplicação não sai do papel.
Eu não sei o que vocês têm contra o Norte do
estado, que de Ibiraçu até na divisa do Espírito
Santo com a Bahia, isso aqui está um verdadeiro
abandono. E, infelizmente, acho que o povo vai
ter que tomar uma atitude!
Nós, deputados estaduais, estamos
fazendo a nossa parte. Estamos conversando
com vocês. Esta Comissão Especial é para
justamente tentar ajudar com que a Eco cumpra
com os seus compromissos no estado do
Espírito Santo, principalmente no Norte do
estado.
Mas eu gostaria neste momento,
senhor Christian, de fazer um apelo aqui a
nossa bancada federal, já que é essa
concessão é uma concessão federal. Nós
temos grandes deputados atuantes aqui no
nosso estado: o Da Vitória, um grande
deputado, atua muito aqui no Norte do estado;
o Evair de Melo, é um grande deputado. Pedir o
apoio desses deputados federais para que nos
ajudem, para que a gente possa fazer com que a
Eco101 ela saia do papel. Que ela entregue essa
duplicação aqui do Norte do estado, porque não
temos mais condições de aguardar e esperar.
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E a população vai ter que tomar uma
atitude. Vai ter que ir para as ruas bloquear
esses pedágios de vocês para que vocês saiam
do papel e entreguem essas rodovias. Nós não
aguentamos mais ouvir isso.
Só para vocês terem uma ideia, de 2007
a 2016, em nove anos, nos tivemos cento e vinte
e seis óbitos. Para vocês terem uma ideia, 2018,
cento e um; 2019, cento e quarenta e seis
óbitos; 2020, até então, até ontem, cento e
vinte óbitos. Isso aí, até o final do ano, onde vai
parar isso aqui? Aproximadamente uns cento e
quarenta óbitos. Isso não pode continuar!
Estou fazendo esse apelo à Eco101, que
ela retome as obras e que ela possa agilizar
essas obras aqui na nossa região Norte e
entregue essas obras, porque vocês vão ter
grandes consequências com esta Comissão
Especial e com a bancada federal.
Obrigado, presidente!
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Obrigado, deputado Marcos!
Alguém mais gostaria de fazer algum
comentário, Christian ou Xisto?
O SR. CHRISTIAN TANIMOTO BARROS –
Em relação ao Xisto, ele falou da duplicação, eu
vou falar sobre a prestação de serviço da
concessionária.
Deputado Marcos, só para título de
informação de todos, nas doze Bases de
Atendimento ao Usuário temos totens. É um
dispositivo moderno que qualquer usuário pode
interagir no totem ou interagir com nosso
assistente de controle operacional. Então, não é
um local que está abandonado. Nesse local
ficam nossas equipes operacionais e o usuário
consegue tirar qualquer dúvida que ele queira.
Se ele não conseguir fazer o autoatendimento,
se ele tiver alguma dificuldade, tem um telefone
que ele consegue acionar a nossa central vinte e
quatro horas por dia e sete dias da semana. Esse
é um ponto dos SAUs. Então, hoje é um SAU
moderno que, no nosso entendimento, atende
de forma positiva à sociedade.
Outro ponto que o senhor citou,
referente às obras que o senhor falou de ontem,
estamos realizando obras em todo o trecho.
Ontem estávamos no trecho de Fundão, teve
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uma obra de pare e siga, então, ficou no final do
dia é o reflexo dessa obra. Não tem como.
A gente está discutindo com a PRF, em
alguns pontos, para a gente trabalhar à noite.
Por exemplo, em Serra, onde você tem pista
duplicada, onde você tem uma iluminação
viária, onde você consegue fazer desvios em vez
de pare e siga. Isso a gente já começou a tratar
com a PRF, principalmente aqui na Grande
Vitória. E onde tem pista simples, o que a gente
precisa fazer é garantir a segurança dos
usuários. Que vai ter congestionamento em
alguns trechos, em alguns locais, vai ter, mas é
uma melhoria que a concessionária está fazendo
na rodovia.
Nesses trechos de pista simples, até a
PRF não nos autoriza fazer esse tipo de obra à
noite. Então, estamos avançando com a PRF
para fazer em alguns pontos à noite, que seria
aqui na região de Serra, onde você tem vias
locais, onde você tem pistas que você consegue
fazer um desvio, e da segurança.
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) –
Christian, o senhor vai desculpar, mas o senhor
não respondeu a minha pergunta. Como é que
fica a questão da duplicação da BR-101 no Norte
do estado, de Ibiraçu até a divisa com a Bahia?
Porque, até então, não estou vendo
movimentação nenhuma por parte da Eco101.
Nós estamos no ponto de convocar a população
e paralisar esses pedágios de vocês. Porque
vocês estão aguardando que aconteça isso.
Porque não tem condições.
E em questão dos banheiros, eu acho
que o senhor nunca usou um banheiro daquele.
Aquilo é uma vergonha. O senhor vai me
desculpar. Eu acho que vocês têm que fiscalizar
melhor sua empresa. E essa movimentação da
duplicação do Norte do estado, eu aconselho
vocês a se movimentarem o mais rápido
possível.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI CIDADANIA) – Deputado, pelo que eu entendi, o
Xisto vai falar da duplicação, né?!
O SR. CARLOS EDUARDO XISTO –
Perfeito, deputado Gandini. Estou trazendo uma
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atualização do processo de licenciamento do
Norte. Em novembro do ano passado, a gente
teve três audiências públicas em que foi
demandado pela sociedade, manifestado o
desejo de três contornos, contorno de Fundão,
Ibiraçu e Linhares. Agora, em setembro deste
ano, o Ibama se manifestou sobre o processo de
licenciamento. A gente está elaborando os
estudos complementares referentes a esses três
contornos, que vieram desses pedidos, que
acabaram vindo das audiências públicas.
Então, esse é o status atual hoje. Os
estudos estão em curso. A partir de janeiro, a
gente vai entregar as primeiras partes do estudo
ao Ibama para permitir uma celeridade do
processo de licenciamento, e, até abril do ano
que vem, todos os estudos complementares
estarão entregues ao órgão ambiental. A gente
espera aí que, com celeridade, a gente já
consiga ter o licenciamento, a LP, que é o
licenciamento prévio, para posterior emissão da
LI.
Então, está nesse processo. As tratativas
e os estudos estão em curso para que o quanto
antes a gente consiga o licenciamento do trecho
Norte e programar as obras para lá.
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) – Senhor
Xisto... Presidente, só um minutinho, por favor.
Vou responder para o senhor Xisto aqui.

que vocês não querem realmente fazer essa
obra. Vai ficar difícil, viu, seu Xisto!
O SR. CARLOS EDUARDO XISTO –
Complementando, a licença ambiental do
trecho Sul saiu em 2018. Desde então estamos
em obras. Hoje, tem vinte e oito quilômetros de
execução e a nossa ideia também é iniciar a
duplicação do trecho de Anchieta até Cachoeiro
já no ano que vem.
Então, as obras ao Sul, onde tem licença
ambiental, estão correndo em ritmo acelerado,
e, no Norte, as tratativas estão em curso, que
tenha o licenciamento o quanto antes. Tem uma
problemática da reserva de Sooretama, que
dificulta um pouco o avanço da licença, mas
todos os esforços estão neste sentido de
licenciar o trecho norte o quanto antes.
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) – Ok.
Presidente, mais uma vez pedir o apoio aqui da
nossa bancada federal, pedir o apoio ao nosso
deputado federal Da Vitória, que representa
muito bem o Norte do estado, e ao deputado
Evair de Melo, para que nós possamos nos
juntar, para que nós possamos tomar uma
providência contra essa concessionária, que
está aí enganando o povo, infelizmente.
Obrigado!

-

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI CIDADANIA) – Deputado Xambinho, vai fazer
uso da palavra?

O SR. MARCOS GARCIA - (PV) – Nós já
estamos há vários anos aqui ouvindo essas
explicações e vocês estão tentando explicar o
que é inexplicável. Vocês sempre estão
colocando o Ibama como o responsável dessa
licença. Mas, senhor Xisto, se onde não precisa
da liberação da licença do Ibama, por que vocês
não dão andamento, então, onde não precisa da
licença do Ibama? Nós já convocamos o Ibama
aqui recentemente, conversamos com o
superintendente do Ibama aqui no estado do
Espírito Santo, e nós temos cobrado deles. Mas,
pelo que eu estou entendendo, vocês, está todo
mundo de braço cruzado. Parece que vocês
estão adorando essa proibição do Ibama. Parece

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (PL) –
Vou sim, presidente. Desculpa, eu tive que me
ausentar um pouco, porque eu tive um
problema pessoal aqui agora para resolver, mas
já está tudo certo.
Cumprimentar o Christian e o Xisto. O
pessoal da Eco101 está mais uma vez com a
gente na comissão.
O Christian falou sobre esse quilômetro
260 e o 262 que, hoje, é considerado o trevo da
morte aqui na cidade da Serra, e fica na BR-101,
onde a gente tem, frequentemente, acidentes
fatais, como eu falei com o nosso inspetor
Valdo, agora, na reunião. E a gente sabe que
existe um processo judicial, que vem rolando há

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI
CIDADANIA) – Pode falar, deputado.
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muito tempo, sobre essa questão da Eco poder
assumir aquele trecho. Na última reunião que
nós tivemos na comissão, o Christian e o Xisto
falaram que esse processo estava bem avançado
e pronto de finalizar.
Dia 16 de setembro deste ano, eu tive a
alegria de ver a matéria num jornal de grande
circulação na Grande Vitória, onde a Eco101... A
matéria diz assim: Após negar melhorias e ser
processada, Eco101 vai assumir trevo da morte
na Serra. Ou seja, acho que o imbróglio judicial
foi resolvido por ter saído essa matéria aí nos
jornais. E o que a gente vê hoje é o descaso; a
gente não vê nenhuma intervenção naquele
trecho. A gente vê o asfalto precário, um asfalto
que facilita mais ainda acontecer acidentes
naquele trecho.
Vi agora, há duas semanas, foi
implantado – eu acho que pesou na consciência
de alguém da Eco101, porque, no último mês,
aconteceram dois ou três acidentes fatais –,
colocaram aqueles bastões criando uma divisão
entre as pistas. Uma intervenção simples, barata
e que eu cobrei frequentemente aqui na
comissão, mas eu acho que só depois que a
gente perdeu o bem mais precioso que a gente
tem no mundo, que é a vida, que nós perdemos
muitas ali, a Eco101 tomou essa medida.
Eu queria ouvir de vocês como é que
está esse processo judicial? Quando é que vocês
vão assumir aquele trecho? Quando é que vão
tocar aquele trecho ali? Porque a gente precisa
fazer mais intervenções. Como o inspetor Valdo
falou, eu acho que ali, o que cabe ali é uma
mureta de divisão daquela pista, é finalizar
aquela obra ali – foi uma obra iniciada em 2003
e não foi concluída – uma obra que não foi
concluída.
Mas a Eco101 assumiu a BR-101; não
assumiu aquele trecho, porque o DNIT tem
que entregar essa obra pronta, concluída, mas
acho que se passou muito tempo, 2013, que
vocês assumiram o contrato, até 2020, já se
passou muito tempo onde vocês já poderiam ter
feito algumas intervenções ali, até mesmo pelo
valor que vocês arrecadam de pedágio,
principalmente do morador da Serra e de quem
utiliza a BR-101 no estado do Espírito Santo. E é
muito triste.
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Eu faço esse apelo a vocês, mais uma
vez, porque é o meu dever como deputado
estadual, como representante da cidade da
Serra e representante do estado do Espírito
Santo, porque é muito triste a gente perder
vidas naquele trecho, frequentemente, a gente
ter acidentes que deixam sequelas – quando
não vêm a óbito, deixam sequelas – triste
demais e a gente ver a concessionária, como a
Eco101, que tem uma estrutura fenomenal,
vamos dizer, tem uma estrutura muito grande e
a Eco101 não poder gastar duzentos, trezentos,
quinhentos mil reais para fazer uma intervenção
para que a gente não possa perder vidas; a
gente não poder perder irmãos. Será que a vida
perdeu o valor? Será que a vida perdeu o valor
para nós?
A gente está vendo aí, sofrendo com uma
pandemia, onde a gente conversa com um
amigo numa semana e na outra ele está
intubado no hospital, e ele vem a óbito. E a
gente vê irmãos, amigos nossos também, por
conta de um trecho que é extremamente
perigoso e é anunciado aí há anos como o trevo
da morte, conhecido como trevo da morte há
anos.
A gente debate, a gente fala, a gente
pede e briga; a gente entra com ação na Justiça,
a prefeitura agora parece que abriu um
processo que todo dia é uma multa de vinte mil
reais para a Eco101, para a Eco101 realizar
aquela obra, aquela intervenção ali. A prefeitura
da Serra está fazendo isso, e a gente não vê a
Eco101 tomar nenhuma posição, aguardar um
processo judicial moroso.
Será que o juiz ou o desembargador que
está com esse processo não conhece a área,
nunca ouviu falar da área, não sabe dos
acidentes que acontecem naquela área? A gente
precisa dar celeridade nisso aí porque, eu como
representante da cidade e do estado, eu falo
para você, deputado Gandini, presidente desta
comissão: a gente já está até perdendo as forças
de brigar por melhorias nesse trecho.
Estou quase tomando uma atitude assim,
de pegar e fechar a BR lá, mas fechar só quando
vier uma decisão assim: olha, a partir de
amanhã a gente só sai da BR, porque amanhã
vai começar a intervenção e vai começar obra
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aqui para melhorar isso aqui e acabar com isso.
Porque não tem como mais, a gente recebe
assim em tempo real... Acontece acidente lá e a
gente recebe em tempo real as fotos dos
acidentes e fica muito triste, porque a gente
está brigando por isso há muito tempo e não vê
resultado.
Eu queria ouvir isso aí do Christian, do
Xisto, uma explicação. Como está isso aí? Por que
isso não anda? Por que isso está travado? E o que
precisa fazer? O que a gente precisa fazer mais? O
que a gente precisa fazer a mais para poder
resolver isso? A gente precisa resolver esse
problema.
O SR. CARLOS EDUARDO XISTO –
Deputado, eu vou falar um pouquinho da parte
legal do processo. Ainda esse trecho não foi
arrolado à concessionária, aquela discussão
ainda, as tratativas entre o Ibama, entre o DNIT
e a ANTT ainda não tiveram um desfecho.
Na última semana a gente teve uma visita
com alguns representantes da agência. É um local,
um ponto de atenção nosso, um ponto crítico. A
gente tem tomado algumas atitudes que estão
dentro da nossa esfera e da nossa possibilidade,
como o trecho não foi arrolada a concessão.
Foram instalados radares nesse segmento e,
recentemente, conforme você comentou, foi
feita a instalação dos balizadores para impedir
aquele retorno na saída daquele acesso.
Então, a gente acaba prestando serviço
médico e mecânico, mas a gente não tem ainda
possibilidade de intervir no trecho, pois ele não
está arrolado na concessão. Então, é um ponto
que também nos interessa a gente assumir o
quanto antes esse segmento, para que as obras
de recuperação do pavimento possam ser
executadas. E a gente também está evitando
acidentes e tendo um trecho de melhor opção
para todos os usuários.
Então, está nesse ponto, também acho
que o Christian pode contribuir também com
algumas ações que foram feitas com a PRF e
também
com
comunidade
local
de
conscientização da saída daquele acesso, onde
têm os balizadores hoje, os bastões.
O Christian podia contribuir um pouco
sobre isso também, que é um ponto de atenção
nosso.
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O SR. CHRISTIAN TANIMOTO BARROS –
Isso. E contribuindo, esses radares, também no
local não contemplavam esses radares, então foi
feito um esforço da concessionária devido à
urgência em tirar alguns radares de outros
pontos menos críticos e colocar neste ponto.
O SR. CARLOS EDUARDO XISTO – A
concessionária e a ANTT, né, Christian, foi feito
um acordo e a gente conseguiu disponibilizar
esta mudança.
O SR. CHRISTIAN TANIMOTO BARROS –
Isso, sobre a aprovação da agência.
Há duas semanas foi feita uma reunião
com a concessionária e o inspetor Igor, da PRF,
também, porque a gente colocou os balizadores,
convidamos os líderes da comunidade da Cidade
Pomar, foram, se não me engano quatro ou
cinco pessoas lá para conversar com o Igor. O
Igor também se comprometeu a aumentar a
fiscalização daquele local, fora os balizadores e
os radares, melhoramos a sinalização horizontal
dos radares também, para isso incentivar os
motoristas a reduzirem a velocidade.
E o próprio Igor falou para os líderes da
comunidade. Ele falou assim: Eu faço a
fiscalização aqui praticamente todos os dias, só
que é um absurdo vocês deixarem de fazer um
retorno no local correto, economizar setecentos
metros, para cruzar aqui na frente. Isso é um
absurdo. Ele falou.
Ele falou assim: Eu vejo ônibus daqui da
comunidade cruzando a rodovia. Isso é um
absurdo. Eu estou aqui com a minha equipe, vou
multar vocês, daqui a pouco vocês vão ver os
seus familiares se acidentando por imprudência.
Então é importante vocês disseminarem tudo o
que a gente vem fazendo aqui neste trecho.
Ele deu muito foco nisso, falou assim: A
concessionária não tem obrigação nenhuma
ainda de investir neste ponto, porém estão
investindo, só que é via de mão dupla, precisa de
vocês também multiplicarem isso para a
comunidade, para não vandalizar aqueles
balizadores, para fazer o retorno no local
correto. Então, essas melhorias a gente acredita
que já vai surtir efeito.
Óbvio que não é ainda o ideal, mas é o
que o Xisto falou, ainda não estamos
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autorizados a fazer grandes investimentos,
assim que autorizar, com certeza a gente vai
entrar o mais rápido possível, mas essas ações
que a concessionária fez já vão mitigar.
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) –
Christian, assim, o que eu não entendo é porque
para botar o radar para multar para poder pegar
os infratores de surpresa, legal, porque vocês
estão pegando os infratores que estão com
excesso de velocidade. Mas fazer a obra, que é a
finalidade maior vocês não conseguem!
O que eu queria entender é o que essa
comissão aqui pode fazer para agilizar esse
processo? A gente precisa chegar a um ponto
final. A gente precisa chegar a um ponto final.
Precisam morrer quantas pessoas mais
para a Eco101 começar intervenção ali?
Precisam morrer mais quantas pessoas para a
ANTT liberar esse processo? Será que a gente
não está vivendo no Século 21? Será que a vida
virou algo banal? Será que precisam morrer
mais pessoas para poder fazer uma obra ali, que
eu acredito que não é um custo muito elevado
para que vocês possam fazer? É isso o que eu
quero entender. Ah, mas você fez intervenção,
fez, mas isso não vai resolver o problema, vai
acontecer acidente do mesmo jeito, vai morrer
gente do mesmo jeito, só vai resolver o
problema na hora que você fizer a mureta, na
hora que você fizer o viaduto, na hora que você
terminar o trevo, só vai resolver o problema
quando acontecer isso.
Então assim, o que eu tenho é de
resolver o problema, é terminar a obra que não
está difícil de terminar, a obra está
praticamente concluída, você sabe como está a
obra, a obra deve ter o quê, setenta por cento
dela pronta.
Então é isso o que eu quero saber, o que
esta comissão aqui pode ajudar, o que esta
comissão pode fazer para a gente resolver esse
problema, porque o povo está cansado daquilo
ali, a gente está cansado daquilo ali, a gente
está perdendo vidas, você sabe o que é perder
vidas? Você pode passar ali e sofrer um acidente
e vir a óbito.
Você também Xisto, qualquer um de nós
pode passar ali e vir a óbito, e não sendo
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imprudência nossa nem imprudência de outro
condutor, entendeu? Então, assim, a gente tem
que cair para a realidade. A gente precisa
resolver esse problema. Nós estamos com
problema aí desde 2012, e não é resolvido.
Quantas pessoas já morreram ali? Vocês devem
ter esses dados aí, a PRF deve ter esses dados aí.
Então, assim, eu preciso que vocês falem
assim: ajudem a gente. O que a gente pode
fazer para ajudar? Eu tenho certeza que o
deputado Gandini vai ajudar, deputado Marcos
Garcia vai ajudar, eu vou ajudar. A gente precisa
resolver esse problema. O que eu estou fazendo
aqui não é nem uma pergunta, é um desabafo...
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI
CIDADANIA) - Deputado Xambinho.

-

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – ...
um desabafo de um morador de Serra, que
frequentemente vê acidente ali. E está todo
mundo revoltado com essa obra, porque a
Eco101 não para de arrecadar, irmão. A Eco101
não para de arrecadar, não para de arrecadar
(Inaudível)
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) –
Parabéns, deputado, pela fala.
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI CIDADANIA) – Então, deputado, a partir das
manifestações, eu queria fazer uma proposta. V.
Ex.ª já concluiu o raciocínio, deputado
Xambinho? (Pausa)
Eu vou fazer só uma pergunta e,
também, fazer a proposta, exatamente, porque
vai ao encontro do que você está propondo. Eu
acho que a gente pode contribuir, a comissão
pode contribuir de uma forma mais efetiva.
Primeiro, agradecer a vinda de vocês
sempre, porque isso é importante. Demonstra
que há interesse em dialogar com Assembleia, e
apesar da gente não ter atribuição federal, que
é a possessão, mas nós vivemos aqui no Estado.
Então, agradecer a participação tanto da PRF
quanto da EcoRodovias, a Eco101 Rodovias.
Enfim, no município de Vitória, eu
participei, fui presidente do Comitê Vida no
Trânsito. E eu vi que existem algumas ações
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importantes que vocês fazem desse diagnóstico.
Mudou o nome, eu não sei se tinha Vida no
Trânsito no Estado, ou se mudou o nome
Christian?
O SR. CHRISTIAN TANIMOTO BARROS –
Hoje é o Movitran que a gente chama.
O SR. PRESIDENTE
CIDADANIA) – Movitran.

-

(GANDINI

-

O SR. CHRISTIAN TANIMOTO BARROS –
Movimento capixaba para salvar vidas no
trânsito.
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI CIDADANIA) – Que era a mesma coisa do Vida
no Trânsito né, ou não?
O SR. CHRISTIAN TANIMOTO BARROS –
Isso.
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI CIDADANIA) – (Inaudível) que era cinquenta por
cento, foi renovado, possivelmente, porque era
na década, nessa década. Era até 2020 reduzir
cinquenta por cento, possivelmente não
conseguiu e, agora, renovou como Movitran.
A minha sugestão, a gente no município
de Vitória..., a gente..., todos os óbitos a gente
investigava e sabia os motivos. E, às vezes, era
uma coisa simples. Às vezes era a questão da
barreira mesmo, que a pessoa sempre
atravessava naquele local, fora da faixa. E você
poderia colocar uma barreira verde que
resolveria. E a gente passou a adotar medidas
simples que reduziram bastante atropelamentos
e outras ações.
Essas mortes que acontecem na rodovia,
todas são investigadas por esse movimento ou
esse movimento não tem essa estrutura, ainda,
de investigar todas as mortes, as causas para
dar contribuições efetivas, assim: Tem que fazer
isso nesse local, porque esse local está
acontecendo muito esse tipo de acidente.
Enfim, essas mortes são investigadas? Tem o
diagnóstico de cada uma delas ou não tem?
O SR. CHRISTIAN TANIMOTO BARROS –
A estatística, Gandini, a gente pega em cima dos

dados da PRF. Quando a gente não tem esses
dados da causa, porque a causa, às vezes, você
não consegue pegar, aí a gente acaba (Inaudível)
Movitran, a gente, em alguns acidentes
relevantes, é solicitada a perícia (Inaudível) a
base de dados é da PRF.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Mas e o Movitran? Só para saber,
chegam para vocês propostas do Movitran de
algumas alterações? Por exemplo, o deputado
Xambinho falou que vocês colocaram essa
barreira física nesse local. O Movitran faz esse
encaminhamento e fala: Oh! Nesse trecho,
precisa fazer uma intervenção neste sentido? Ou
isso não chega a esse ponto de interferência?
Porque eu lembro que o nosso conselho
chegava a esse ponto de propor soluções para
outras secretarias, não sei se o Movitran está
chegando nesse ponto de contribuição.
O SR. CARLOS EDUARDO XISTO – Nós,
concessionárias, Gandini, a gente trata esses
assuntos com muita transparência. A gente leva
as ações, toda contribuição que vier do
Movitran é acatada e dada uma resposta para
eles. E o objetivo do Movitran é exatamente
este, é todo mundo contribuir, mais gente
pensando na solução. E aberto para isso, sim.
Volto a falar: eu convido os senhores, falei hoje
com o André, o coordenador do Movitran. Eu
falei: André, hoje a gente vai estar na Ales. Eu
vou convidar ainda para participar na próxima
reunião que tiver quem estiver interessado, eu
estendo para você Gandini, e você pode
estender
para
os
demais
deputados
participarem, acho que você também pode
contribuir muito.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Claro!
O Movitran… Quem é o André? Quem
que está presidindo?
O SR. CARLOS EDUARDO XISTO – O
André,
André
Cerqueira,
através
da
Fetransportes.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Ele está aonde?
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Da Cetran?
O SR. CARLOS EDUARDO XISTO –
Fetransportes.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Ah! Da Fetransportes. Ok.
O SR. CARLOS EDUARDO XISTO – Mas é
um Comitê que é (Inaudível) através da
Fetransportes. Só que, assim, o comitê, cada
(Inaudível) faz parte do comitê, não tem
nenhuma entidade para falar: Oh! Todos estão
lá para contribuir.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Ok. Então tá!
Só para eu entender o fluxo do Movitran,
porque acho que pode ajudar nessas questões
das propostas se eles investigarem todas as
mortes que acontecem, são cento e dezesseis.
Eu não sei se essas mortes se referem a todas as
rodovias federais, e especificamente a da 101.
Eu não sei quantas mortes foram, mas a gente
vai verificar.
O SR. ALEXANDER VALDO LEMOS – São
todas rodovias federais, deputado, esse número
aí: 262, 259 e 101 também.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Você não tem os dados
específicos da 101 não, né?
O SR. ALEXANDER VALDO LEMOS – Não!
Eu não fiz esse recorte.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Ok, sem problema.
Só para entender o todo, até para a
gente poder dar uma contribuição maior.
Deputado Xambinho e deputado Marcos
Garcia, eu queria aprovar aqui com vocês, e aí já
agradecendo a todos, aprovar, eu acho que a
gente pode contribuir, sensibilizando os nossos
deputados federais, tendo em vista que já tem
processo em aberto para essa cessão, para fazer
esse convênio, ou cessão do espaço. Que a
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gente possa marcar uma visita, deputado
Xambinho, a esse trecho especificamente, nós
deputados da comissão, com convite
estendido aos deputados federais, e se o
Christian e o Xisto puderem participar, a gente
poder ir nesse local até para sensibilizar os
deputados federais de nos ajudarem com o
Dnit a fazer essa movimentação de forma
mais rápida, mostrando a importância de dar
velocidade a essa ação.
Eu queria propor isso, se os deputados
aprovarem, a gente posteriormente a esta
sessão, a gente faz uma reunião da comissão
no local, assim, uma visita técnica no local,
não precisa ser uma reunião da comissão, mas
uma visita técnica, ampliando o convite aos
deputados federais. E cada um faz, de certa
forma, um convite mais específico a alguns
deputados federais.
Então é isso que eu queria propor a
vocês, que a gente pudesse finalizar a nossa
reunião, aprovando essa questão.
Deputado Xambinho.
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) –
Presidente, aprovado. Com certeza, aprovo. A
gente podia fazer até na próxima semana,
estender o convite também à TV Assembleia,
para fazer a cobertura dessa visita nossa ao
Trevo da Morte, conhecido Trevo da Morte.
Está bom?
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Ok!
Deputado Marcos Garcia, eu não tratei,
Marcos, da questão do trecho Norte, aqui,
hoje, porque hoje é especificamente dos
acidentes. Nós vamos voltar com o Ibama,
fazer a nova discussão com a Eco101, até
porque eles falaram que ia demorar até o final
do ano essa aprovação do Ibama, e agora foi
falado que eles vão entregar parte em janeiro,
até abril, enfim, nós estamos acompanhando.
Então não tratei hoje desse assunto, mas eu
acho que a gente podia deliberar essa parte,
para a gente fazer essa visita, se o deputado
concordar também, deputado Marcos Garcia.

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 370039003700300038003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

40 - Diário do Poder Legislativo

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) –
Presidente, concordo, sim! Pode contar com a
minha presença.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Ok! Então, eu vou agradecer...
O SR. CHRISTIAN TANIMOTO BARROS Gandini, desculpa te interromper. Só a título
de informação, o próprio comitê interno
nosso já fez esse trabalho também. Em cima
da estatística, levado (Inaudível) o trecho ao
comitê colegiado, justamente para mais
pessoas pensarem numa solução. Nós
estamos à disposição.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Legal! Está bom!
Eu formalizo à Eco o dia da visita, até
para a gente verificar se consegue a
participação dos deputados federais, ver o
melhor dia para eles, enfim, até para que a
gente possa sensibilizá-los. Vou convidar o
Dnit também. Acho que é importante! Como
tem processo já em aberto, então seria
importante a gente conseguir sensibilizar o
máximo a presença de... A força política é para
isso, para a gente mostrar que tem relevância
a gente resolver uma situação como esta que
o deputado Xambinho coloca aqui para a
gente.
Enfim, agradecer também à PRF, que
também é importante estar lá, Valdo, no dia. É
importante a gente estar e a gente vai
estender o convite aí, até para a gente ter a
presença da PRF também. Enfim, agradecer a
todos vocês e encerrar a presente sessão.
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da Sonegação. Apertar um pouquinho esses
caras aí. Não deixar passar batida essa reunião
aqui.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Ok, deputado!
Deputado Xambinho, quer falar alguma
coisa para finalizar.
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) –
Agradecer mais uma vez a participação da
Eco101, a participação da PRF e dos
deputados. A gente sabe que, mesmo não
sendo a nossa competência, a Eco101 tem
atendido à comissão, a PRF também, o próprio
Ibama tem atendido a gente quando a gente
trata da questão das licenças ambientais.
E esta comissão tem um papel
fundamental para o estado do Espírito Santo
pela proximidade que a gente tem aqui como
deputado estadual de estar próximo da
população capixaba e estar explicando o que
está acontecendo com esse contrato da
Eco101. O que a gente quer é melhorias para
a população capixaba, é dias melhores para
aqueles que utilizam a nossa BR-101, que tem
essa concessão da Eco101.
Obrigado!
Parabéns,
deputado
Gandini! Parabéns, deputado Marcos Garcia!
Que Deus abençoe a gente aí nessa missão!
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Obrigado! Vou tentar marcar
para a semana que vem, está bom? A nossa
visita.
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) –
Ok!

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) –
Presidente, só mais uma palavra.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Deputado Marcos.
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) - Só
finalizar. Pedir o apoio do presidente da CPI da
Sonegação, para convocar esses caras na CPI

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Agradeço a todos! Boa tarde!
Obrigado! Obrigado a todos os trabalhadores
que também estão aqui: o Miguel, que
coordena as comissões; o pessoal da TV,
enfim, todos que estão participando conosco.
Obrigado! Boa tarde!
(Está encerrada a reunião)
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