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ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 1400 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, 
de 04 de outubro de 2017, publicada em 06 de 
outubro de 2017, a qual regulamenta a 
concessão de assistência à saúde na forma de 
auxílio financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e o que consta no 
processo nº 7684/2021, requerimento de 
auxílio-saúde nº 225/2021, resolve: 
 

CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 
a Resolução nº 4.971/2017 ao servidor VICTOR 
HUGO DA SILVA DIAS, matrícula 210414, 
ocupante do cargo em comissão de Adjunto de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ADGRP. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 31 
de agosto de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 

ATO Nº 1401 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, 
de 04 de outubro de 2017, publicada em 06 de 
outubro de 2017, a qual regulamenta a 
concessão de assistência à saúde na forma de 
auxílio financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 

termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e o que consta no 
processo nº 8788/2021, requerimento de 
auxílio-saúde nº 238/2021, resolve: 
 

CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 
a Resolução nº 4.971/2017 à servidora MARIA 
DAVINA REZENDE DA SILVA, matrícula 209141, 
ocupante do cargo em comissão de Adjunto de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ADGRP. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 31 
de agosto de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1402 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, SERGIO MURILO LEMOS 
RODRIGUES, do cargo em comissão de Assessor 
Júnior da Secretaria, código AJS, da Secretaria 
da Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 
de setembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 

ATO Nº 1403 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
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NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, GISLEINE SILVA SANTANA, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Júnior 
da Secretaria, código AJS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 
de setembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 

 
ATO Nº 1404 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

DESIGNAR, na forma do Artigo 52, § 1º e 
2º, da Lei Complementar nº 46, de 3l de janeiro 
de l994, THOMAS BERGER ROEPKE, matrícula nº 
206885-04, para substituir CARLOS EDUARDO 
CASA GRANDE, matrícula nº 034908-01, no 
cargo em comissão de Secretário Geral da Mesa, 
código SGM, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa, no período de 01/09/2021 a 
23/09/2021, por motivo de licença médica. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 
de setembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1405 
 

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 
de janeiro de 1994, LUIS FERNANDO ROSSETTO 
BARBOSA, do cargo em comissão de Técnico 
Júnior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP, do gabinete do 
Deputado Delegado Danilo Bahiense, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 211682/2021. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 02 

de setembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1406 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 
de janeiro de 1994, ALINE NOGUEIRA 
ROMANO, do cargo em comissão de Assessor 
Júnior da Secretaria, código AJS, da Secretaria 
da Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 02 
de setembro de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1407 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
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EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, WILBERT SUAVE SILVA, do 
cargo em comissão de Assistente de Gabinete 
de Representação Parlamentar, código ASGRP, 
do gabinete do Deputado Fabricio Gandini, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 211690/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 02 
de setembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1408 
 

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, VANDER BORGES DOS 
SANTOS, do cargo em comissão de Assessor 
Sênior da Secretaria, código ASS, da Secretaria 
da Assembleia Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 02 

de setembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 

 
ATO Nº 1409 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, LUCAS CALDAS DE OLIVEIRA SANTOS, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor 
Júnior da Secretaria, código AJS, da Secretaria 
da Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 02 
de setembro de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1410 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, ALINE NOGUEIRA ROMANO, para 
exercer o cargo em comissão de Técnico Júnior 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código TJGRP, no gabinete do Deputado 
Delegado Danilo Bahiense, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
211683/2021. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 02 

de setembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1411 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
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NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, CHARLE PEREIRA NUNES, para exercer 
o cargo em comissão de Assessor Júnior da 
Secretaria, código AJS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 02 

de setembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1412 

 
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, WILBERT SUAVE SILVA, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor Sênior da 
Secretaria, código ASS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 02 

de setembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1413 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, ALESSANDRO FIDELIS KOPPE, 

do cargo em comissão de Adjunto de Gabinete 
de Representação Parlamentar, código ADGRP, 
do gabinete do Deputado Emilio Mameri, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 211687/2021. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 02 

de setembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1414 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, THAYNA COGÔ RODRIGUES, para 
exercer o cargo em comissão de Adjunto de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ADGRP, no gabinete do Deputado Delegado 
Emílio Mameri, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 
211688/2021. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 02 
de setembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1415 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

CESSAR, os efeitos do Ato nº 1247, 
publicado em 04/08/2021, que concedeu 
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Gratificação por Representação Parlamentar, a 
servidora LINDAMAR ROSA CARRICO, matrícula 
nº 209716-01, ocupante do cargo em comissão 
de Assistente de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ASGRP. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 02 
de setembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1416 

 

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

Art. 1º Fica concedida a Gratificação por 
Representação Parlamentar, na forma da Lei nº 
11.027, de 07/08/2019 e regulamentada pela 
Resolução nº 6.360, de 17/07/2019, à servidora 
ANGELITA PEREIRA MARTINS, matrícula nº 
206905-03, ocupante do cargo em comissão de 
Assistente de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ASGRP, indicado pelo 
Deputado Emílio Mameri, conforme processo 
administrativo nº 211686/2021. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 02 

de setembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
 

ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• QUINTA-FEIRA - 02.09.2021 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

01h45 Reunião Ordinária Híbrida  Comissão de Agricultura 

03h45 Reunião Extraordinária   Comissão de Saúde 

04h45 Reunião Ordinária Virtual  Comissão de Meio Ambiente  

07h00 Dia de Campo na TV Conheça os estudos desenvolvidos por pesquisadores da Embrapa 
Amazônia Ocidental, que torna a produção de piscicultura mais 
sustentável. Conheça também o Açaí BRS Pai D’Égua que produz o 
ano todo e apresenta rendimento de poupa maior 

07h30 STJ Notícias Trabalhos do Superior Tribunal de Justiça 

08h00 Panorama Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

08h30 A Grande Reportagem Nesta grande reportagem sobre parto humanizado, vamos abordar 
a violência obstétrica, que muitas mulheres sofrem ou sofreram e 
a humanização do parto como resposta as estas queixas. A 
reportagem foi dividida em duas partes. Nesta segunda, nós vamos 
falar sobre a preparação das gestantes para um parto humanizado, 
o papel das doulas e a ajuda que outros acompanhantes podem 
dar. Em toda a reportagem, você vai conhecer a história da Ana 
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Paula, da Priscila, da Isadora, da Flavia e da Karol, e também ouvir 
profissionais como a doula Letícia Rios e a médica obstetra Maria 
Angélica Belônia. 

09h00 Reunião Ordinária Virtual Comissão de Defesa do Consumidor  

10h00 Reunião Híbrida Da Frente 
Parlamentar (V) 

1ª Infância 

12h00 Com a Palavra Bruno Lamas  é o entrevistado desta edição do programa Com a 
Palavra. Ele é natural da Serra, tem 44 anos, é formado em 
administração de empresas, com pós-graduação em gestão 
pública. Estreou como parlamentar na Câmara Municipal da Serra, 
onde foi vereador três mandatos. Seu currículo também traz a 
experiência de secretário de estado de Trabalho, Assistência e 
Desenvolvimento Social. Em seu segundo mandato aqui na 
Assembleia Legislativa, ele fala sobre as comissões em que 
participa e das proposições apresentadas, principalmente na área 
de educação.  

12h30 Conta pra Gente Conta pra gente: programa sobre finanças pessoais. O educador 
financeiro Marcel Lima explica como montar o orçamento 
doméstico e estabelecer o equilíbrio financeiro 

13h00 Dedo de Prosa Com trabalho reconhecido da América Latina, o pianista capixaba 
Hélio Mendes embalou as décadas de 50 e 60 com muita Bossa 
Nova e MPB. Sua história está registrada na  biografia "O piano e 
seu conjunto", assinada pela jornalista e neta do artista Cínthia 
Ferreira.  

13h30 Parlamento Brasil Combate a estupro de menor de idade ganha reforço em 
Pernambuco, com a aprovação da Lei que obriga instituições a 
comunicarem gravidez de adolescentes. Na zona rural do Ceará, 
agentes de saúde driblam barreiras para vacinar idosos contra a 
Covid-19. Investigações indicam que parte das queimadas de 2020, 
no Pantanal e na Amazônia, foi criminosa. Em Santa Catarina, Lei 
determina plantação de agroflorestas. E ainda, bicicletário modelo 
é construído para a população em São Paulo 

14h00 A Grande Reportagem Nesta grande reportagem sobre parto humanizado, vamos abordar 
a violência obstétrica, que muitas mulheres sofrem ou sofreram e 
a humanização do parto como resposta as estas queixas. A 
reportagem foi dividida em duas partes. Nesta segunda, nós vamos 
falar sobre a preparação das gestantes para um parto humanizado, 
o papel das doulas e a ajuda que outros acompanhantes podem 
dar. Em toda a reportagem, você vai conhecer a história da Ana 
Paula, da Priscila, da Isadora, da Flavia e da Karol, e também ouvir 
profissionais como a doula Letícia Rios e a médica obstetra Maria 
Angélica Belônia. 

14h30 Panorama Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

15h00 Tribunal de Contas do ES Trabalhos do Tribunal de Contas do ES 

18h00 Com a Palavra Bruno Lamas  é o entrevistado desta edição do programa Com a 
Palavra. Ele é natural da Serra, tem 44 anos, é formado em 
administração de empresas, com pós-graduação em gestão 
pública. Estreou como parlamentar na Câmara Municipal da Serra, 
onde foi vereador três mandatos. Seu currículo também traz a 
experiência de secretário de estado de Trabalho, Assistência e 
Desenvolvimento Social. Em seu segundo mandato aqui na 
Assembleia Legislativa, ele fala sobre as comissões em que 
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participa e das proposições apresentadas, principalmente na área 
de educação.  

18h30 Dedo de Prosa Com trabalho reconhecido da América Latina, o pianista capixaba 
Hélio Mendes embalou as décadas de 50 e 60 com muita Bossa 
Nova e MPB. Sua história está registrada na  biografia "O piano e 
seu conjunto", assinada pela jornalista e neta do artista Cínthia 
Ferreira.  

19h00 Som da Terra O programa dessa semana recebe o cantor, Lucas Moran. 

19h30 Sabores Nesta edição do programa Sabores nós vamos falar sobre o 
“Hambúrguer”. Basicamente feito de uma massa de carne moída 
colocada no meio do pão, é uma ideia simples, mas irresistível. 
Falamos da história do hambúrguer, das novas exigências dos 
clientes e do “gourmet”. Você vai se deliciar! 

20h00 Parlamento Brasil Combate a estupro de menor de idade ganha reforço em 
Pernambuco, com a aprovação da Lei que obriga instituições a 
comunicarem gravidez de adolescentes. Na zona rural do Ceará, 
agentes de saúde driblam barreiras para vacinar idosos contra a 
Covid-19. Investigações indicam que parte das queimadas de 2020, 
no Pantanal e na Amazônia, foi criminosa. Em Santa Catarina, Lei 
determina plantação de agroflorestas. E ainda, bicicletário modelo 
é construído para a população em São Paulo 

20h30 STJ Notícias Trabalhos do Superior Tribunal de Justiça 

21h00 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público 

21h30 Ciência e Letras O programa debate a obra: Entre demografia e antropologia – 
povos indígenas no Brasil 

22h00 Panorama Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

22h15 Com a Palavra Bruno Lamas  é o entrevistado desta edição do programa Com a 
Palavra. Ele é natural da Serra, tem 44 anos, é formado em 
administração de empresas, com pós-graduação em gestão 
pública. Estreou como parlamentar na Câmara Municipal da Serra, 
onde foi vereador três mandatos. Seu currículo também traz a 
experiência de secretário de estado de Trabalho, Assistência e 
Desenvolvimento Social. Em seu segundo mandato aqui na 
Assembleia Legislativa, ele fala sobre as comissões em que 
participa e das proposições apresentadas, principalmente na área 
de educação.  

22h45 Conta pra Gente Conta pra gente: programa sobre finanças pessoais. O educador 
financeiro Marcel Lima explica como montar o orçamento 
doméstico e estabelecer o equilíbrio financeiro 

23h15 Dedo de Prosa Com trabalho reconhecido da América Latina, o pianista capixaba 
Hélio Mendes embalou as décadas de 50 e 60 com muita Bossa 
Nova e MPB. Sua história está registrada na  biografia "O piano e 
seu conjunto", assinada pela jornalista e neta do artista Cínthia 
Ferreira. 

23h45 Sabores Nesta edição do programa Sabores nós vamos falar sobre o 
“Hambúrguer”. Basicamente feito de uma massa de carne moída 
colocada no meio do pão, é uma ideia simples, mas irresistível. 
Falamos da história do hambúrguer, das novas exigências dos 
clientes e do “gourmet”. Você vai se deliciar! 

Legenda: (V) – Ao Vivo 
 

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

 
DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL, 

DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA 
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO 
CONTRIBUINTE, REALIZADA EM 23 DE AGOSTO 
DE 2021. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Bom dia. Bom dia a todos. bom dia, 
deputado Danilo Bahiense. Bom dia, delegado 
Eduardo Passamani. Todos os nossos 
convidados também, muito obrigado pela 
presença. Ao público que nos assiste também 
pelas redes sociais e pela TV Assembleia, 
servidores da Casa, a todos uma boa semana. 

Conforme o art. 75 do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo, Resolução n.º 2.700, de 15 de 
julho de 2009, os trabalhos das comissões serão 
iniciados com a presença de pelo menos um 
terço dos seus membros, e as deliberações 
serão tomadas desde que presente a maioria 
dos deputados. 

Desse modo, havendo quorum, declaro 
aberta a reunião da Comissão de Defesa do 
Consumidor e do Contribuinte. 

Conforme art. 75 do Regimento Interno 
desta Casa e a Resolução n.º 2.700, (Inaudível) 
considerando que a mesma (Inaudível) leitura. 

(Inaudível) o deputado Danilo Bahiense? 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) - Pela aprovação. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Obrigado, deputado Danilo! 
Aprovada a ata conforme publicada no 

site. 
Passo, neste momento, à leitura sumária 

do Expediente. 
Solicito ao secretário da comissão que 

proceda à leitura do Expediente. 
 
O SR. SECRETÁRIO lê: 

Ofício CO-00517/2021 e CO-00309/2021 
da Telefonica, Vivo, respondendo sobre a 
demanda (Inaudível) comunidade de 
Cavalinhos. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Está falhando o seu áudio, Tiago. 
Vou passar aqui à leitura do Expediente, 

já que o áudio do Tiago está falhando. 
 
Ofício CO-00517/2021 e CO-00309/2021 
da Telefônica, Vivo, respondendo sobre a 
demanda de aumento de capacidade da 
estrutura de rede no município de João 
Neiva, comunidade de Cavalinhos. 
 
Ofício CO-02636/2021 da Telefônica, 
Vivo, respondendo a demanda 
relacionada a Serviço Móvel Pessoal no 
município de Águia Branca. 
 
Ofício DE-02986/2021 da Telefônica, 
Vivo, respondendo sobre a demanda 
relacionada a Serviço Móvel Pessoal no 
município de Mantenópolis. 
 
 Ofício DE-02987/2021 da Telefônica, 

Vivo, respondendo sobre a demanda 
relacionada a Serviço Móvel Pessoal no 
município de Serra. 

Ciente. 
 
Solicito à assessoria que dê ciência aos 

requerentes e gostaria de entender, não sei se o 
Tiago conseguiu melhorar a sua conexão, mas 
qual foi o conteúdo, o teor dessas respostas? Se 
teve resposta objetiva. 

 
O SR. TIAGO MARTINS - A Vivo, no 

conteúdo do ofício, de todos eles, ela fez uma 
explanação sobre os investimentos realizados 
no estado, mas especificamente não acolheu 
nenhuma das demandas, objetivamente 
falando. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Ok. Encaminhe as respostas para os 
deputados. A partir de agora vamos ser mais 
incisivos e duros com relação à Telefonica Vivo. 
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PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não há. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 
Não há. 

 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 

 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 

 
Passo agora, neste momento, à Ordem 

do Dia. 
O item 1 da pauta, o objetivo é tratar um 

tema que é orientação aos consumidores sobre 
medidas a serem adotadas com relação à venda 
de cabos/fios elétricos irregulares identificados 
na ação integrada da Comissão de Defesa do 
Consumidor, Instituto de Pesos e Medidas e 
Delegacia de Defesa do Consumidor da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, que deflagrou a Operação Elétron. 

Agradecer ao delegado Eduardo 
Passamani. Essa é uma questão de uma 
denúncia que chegou até a comissão. Eu 
encaminhei o ofício, naquele primeiro momento 
nem achava que seria uma denúncia que 
chegaria ao ponto que chegou. (Inaudível) ao 
delegado Eduardo Passamani e, para a nossa 
surpresa e eficiência da Polícia Civil, chegou-se a 
essa operação em que, de uma forma muito 
clara e contundente, a Polícia Civil fez a 
investigação e constatou que, infelizmente, 
residências, hospitais, escolas, entre outras 
localidades dos Espírito Santo, e também, se eu 
não engano, vinte e três estados do Brasil, com 
riscos de incêndio, além, é claro, de aumentar o 
consumo devido ao superaquecimento dos fios.  
 E nesse sentido, deputado Danilo, para 
que a gente possa entrar com mais detalhes 
sobre essa investigação e também o papel 
importante da Comissão de Defesa do 
Consumidor, que é avisar, principalmente as 
pessoas que compraram, empresas, instituições 
que compraram desse fio, para que eles possam 
tomar cuidado e possam ter ciência do teor da 

investigação e ciência da qualidade inferior dos 
fios e os problemas que podem ser acarretados.  
 Nesse caso, nós temos aqui hoje 
participando também dessa reunião o senhor 
Elias Sérgio Lopes. Ele é o consumidor que teve 
a casa incendiada em Aracruz.  
 Eu gostaria neste momento de aprovar o 
convite para que ele possa se manifestar no dia 
de hoje.  
 O senhor Luiz Filipe Langoni, que é 
agente fiscal de Gestão, Metrologia e Qualidade 
do Ipem. Ele é o técnico que tem acompanhado 
esse caso de perto. Agradecer a presença do 
Ipem; o senhor Braz Ruella de Oliveira, que fez a 
instalação na casa em Aracruz; e também o 
doutor Eduardo Passamani, que é o delegado da 
Delegacia de Defesa do Consumidor.   
 Para que a gente possa neste momento 
entrar em mais detalhes nesse caso, com o 
objetivo, principalmente, de orientar a 
população sobre os riscos eminentes desses fios 
que foram comercializados e produzidos de 
forma irregular no Espírito Santo. 
 Em discussão o convite para ouvir os três 
nesta reunião. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

Como vota o deputado Delegado Danilo 
Bahiense, nosso querido Danilo, que conhece 
bem de perto esse tipo de investigação. É uma 
referência da Polícia Civil no nosso estado do 
Espírito Santo. 
 Deputado Danilo, como vota? 
 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Pela aprovação, presidente. 
Pela aprovação.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Obrigado, deputado Danilo. 
 Como eu disse, o nosso objetivo aqui 
hoje é orientar os nossos consumidores sobre 
medidas as serem adotadas com relação à 
venda de cabos/fios elétricos que foram 
identificados nessa ação conjunta da Comissão 
de Defesa do Consumidor, do Ipem e da 
Delegacia de Defesa do Consumidor, ou seja, a 
Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, que 
deflagrou a Operação Elétron.  
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 Então, neste momento, só passando 
algumas informações sobre o caso. Infelizmente 
os fios da marca Luzzano tiveram a constatação, 
inclusive através de laudo do Ipem, sobre, além 
da questão do aumento do valor das contas de 
energia devido ao superaquecimento dos fios, 
também o risco eminente com relação a 
incêndios.  
 Gostaria, inclusive, de parabenizar mais 
uma vez a delegacia e o Ipem. Houve já uma 
segunda fase da operação. Essa primeira fase da 
operação aconteceu após a nossa última 
reunião da Comissão de Defesa do Consumidor 
e a segunda aconteceu também antes da 
reunião de hoje, na semana passada. Foi no dia 
em que tive que fazer uma cirurgia, mas 
acompanhei pela imprensa e também 
dialogando com os órgãos envolvidos em que 
foram recolhidos mais de quarenta mil metros 
de fiação irregular.  
 Eu, diante dessas investigações... Claro 
que às vezes é muito difícil. Às vezes a gente vê 
um poste pegando fogo, uma casa que teve 
incêndio e é muito difícil às vezes saber, ou até 
as pessoas que estão na casa, na residência ou 
no imóvel onde teve incêndio saberem qual é a 
marca dos fios. 

 Mas, diante dessa investigação, a nossa 
Polícia Civil constatou um fato muito triste. 
Inclusive, eu recebi as fotos do incêndio que 
aconteceu em uma residência em Aracruz. 
Infelizmente, foi ocasionado devido a essa 
fiação da marca Luzzano. 

Então, neste momento, gostaria de ouvir 
inicialmente o delegado Eduardo Passamani, da 
Decon, para que ele possa falar sobre a 
operação Elétron e o que podemos esperar aí 
sobre a continuidade dessas investigações, 
dentro daquilo que ele pode falar, obviamente, 
mas também com relação a essas informações 
necessárias para que a gente possa proteger os 
capixabas que, infelizmente, adquiriram esses 
fios, e esse é um papel importante também que 
nós já estamos fazendo comunicado às 
instituições, empresas ou pessoas que 
compraram, mas gostaria de ouvir o delegado 
Eduardo Passamani, para que ele possa falar um 
pouco mais sobre essa questão aí da operação 
Elétron.  

Doutor Eduardo, está me ouvindo?  
 
O SR. EDUARDO PASSAMANI – Positivo, 

deputado. Bom dia a todos aí.  
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Bom dia. Concedo a palavra a V. Ex.ª. 
 
O SR. EDUARDO PASSAMANI – Então, 

deputado, essa operação, como já foi 
amplamente divulgado aí, fez parte de uma 
ação conjunta da Delegacia do Consumidor com 
essa Comissão de Defesa do Consumidor da 
Assembleia Legislativa e o Instituto de Pesos e 
Medidas.  

Por esse bom relacionamento que a 
gente tem com essa comissão, até pela 
proximidade que a gente tem aí com o 
presidente, o deputado Vandinho, com o 
Delegado Danilo Bahiense, o deputado que foi 
nosso professor aí durante muito tempo, 
ensinou bastante aí a gente nesse trajeto na 
Polícia Civil e o deputado Carlos Von também, 
acho que posso chamar os três de amigos.  

Diante dessa proximidade, a gente, na 
delegacia, a gente recebeu muita denúncia de 
aumento de energia, muita reclamação de 
aumento de energia, e foi uma soma de 
esforços. Quando a comissão procurou a gente 
informando que existia esse grande número de 
reclamações de aumento de consumo, e que 
mesmo após as pessoas trocarem fiação, as 
contas continuavam aumentando. Mesmo 
trocando a fiação e tal, que é uma resposta 
muito comum das empresas concessionárias de 
energia é que a fiação é antiga, então, acaba 
havendo esse aumento de consumo. E a gente 
percebeu que, mesmo após reformas, esse 
aumento perdurava.  

Então, nós nos aprofundamos nesse tipo 
de investigação e acabamos descobrindo aí essa 
questão das irregularidades de uma fábrica 
localizada lá no município da Serra e que estava 
produzindo essa fiação. A gente não imaginava 
o alcance. Na verdade, a gente não conseguiu 
nem terminar de imaginar o alcance do prejuízo 
que essa fábrica causou. A gente, só se para ter 
uma noção, na semana passada, naquela ação 
que nós articulamos aí com a comissão e com o 
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Ipem, foram quarenta mil metros de fios, só nos 
comércios da Grande Vitória. A gente não 
imagina a quantidade que pode estar instalada 
aí em órgãos públicos, hospitais e escolas.  

A gente, semana passada, quero até 
agradecer e deixar o meu voto de 
agradecimento ao deputado Vandinho, que tem 
colaborado bastante com a gente e até 
conseguiu identificar um ponto. Fez a denúncia 
para a gente, e a gente prontamente chegou lá 
e identificou a instalação de uma empresa que 
estava fazendo instalação dessa marca na 
iluminação pública.  

Deixo consignado aqui, deputado 
Vandinho, o agradecimento porque foi a 
denúncia da comissão, foi graças à denúncia da 
comissão que a gente conseguiu identificar essa 
empresa terceirizada e evitar que ela 
continuasse a fazer essa instalação na 
iluminação pública que pode gerar aí (Inaudível) 
foi importante esta interação com a comissão 
para a gente evitar que continuasse sendo feita 
essa instalação irregular.  

Voltando à operação, a gente identificou, 
por meio do Instituto de Pesos e Medidas, que 
essa fiação aí era irregular. Ela já havia sido 
considerada (Inaudível). Nós tomamos as 
medidas para tirar essa fábrica de circulação, 
interditando a fábrica e fazendo a prisão do 
proprietário. Num segundo momento, a gente 
fez a retirada desse material que estava nos 
comércios da Grande Vitória, para evitar que 
caia na mão do consumidor final.  

E a investigação continua no sentido de 
identificar as incorporadoras e estar 
contribuindo aí com a comissão, pedindo até o 
apoio (Inaudível) para a gente. Às vezes, a gente 
não tem, é sabido que, às vezes, a gente não 
tem o alcance que uma comissão com 
representante do povo vai ter, de acesso às 
pessoas. Então, assim, é importante esse 
trabalho da comissão com a gente para poder 
fazer essa divulgação. A gente compartilhou o 
rol de clientes com a comissão e a comissão está 
ajudando a gente. 
 Como sempre coloco em todas as 
entrevistas, em toda a divulgação que a gente 
faz, as pessoas vão ser avisadas pela Comissão 
de Defesa do Consumidor ou pela delegacia. A 

delegacia acaba focando um pouco mais na 
parte investigativa, que é uma parte um pouco 
mais complicada, e ela acaba deixando, assim, a 
comissão com uma parte da divulgação, outra 
da especificidade do alcance da profissão. 
 Então, a gente sempre avisa: a Comissão 
de Defesa do Consumidor da Assembleia vai 
entrar em contato, a gente compartilhou essas 
informações para que as pessoas possam estar 
sendo orientadas com relação ao ressarcimento 
de uma compra de uma fiação dessas e como 
fazer no caso de identificar que isso pode estar 
instalado na sua residência. 
 Então, a gente está contando com essa 
parceria aí.  

É importante ressaltar também, 
deputado, que essa ação a gente está entrando 
numa terceira fase, que é a notificação agora 
das construtoras para identificar os 
empreendimentos onde podem ter sido 
instalados para identificar alguns locais 
sensíveis. Também estamos fazendo 
levantamento de patrimônio, do patrimônio dos 
empresários por de trás da fraude e 
identificação do prejuízo que eles podem ter 
causado, para ver se a gente consegue ajudar o 
consumidor, junto com a Assembleia, a evitar, 
quem sabe, um prejuízo maior. 
 Vale ressaltar também que o Ipem, nessa 
última ação da semana passada, que apreendeu 
esses quarenta mil metros de fio, fez uma nova 
testagem da fiação que estava no mercado, 
mais uma vez, acho que foram quatro ou cinco 
laudos que o Ipem confirmou. Recolheu a fiação 
de vários pontos diferentes, e nesses vários 
pontos, o Luiz vai poder falar, mais uma vez, a 
marca está com irregularidade. 
 Na verdade, desde que eu assumi essa 
investigação, todos os laudos que chegaram do 
Ipem, não só aqui do estado, mas também 
chegaram cinco laudos do Amazonas, onde o fio 
foi apreendido lá também, todas as testagens 
dessa fiação deram com alguma irregularidade. 
Não tomei conhecimento de nenhuma testagem 
que tenha sido feita que deu, nesses 
procedimentos, que tenha sido bom. O que nos 
leva a crer que esse empresário conseguiu essa 
autorização para funcionar e logo desviou e 
começou a cometer essas irregularidades aí. 
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 No mais, a delegacia se coloca à 
disposição da comissão, como sempre, para 
poder estar atuando. Se tiver alguma denúncia, 
encaminhando para a gente, a gente vai estar 
sempre firme na luta na comissão para garantir 
o direito do consumidor. 
  

O SR. PRESIDENTE − (VANDINHO LEITE − 
PSDB) – Obrigado, delegado doutor Eduardo 
Passamani. 

Eu gostaria, neste momento, de 
deliberar, deputado Danilo, deputado Von 
também. O deputado Carlos Von entrou na 
nossa reunião. Bom dia, Von! Gostaria, neste 
momento, doutor Danilo, ouvindo V. Ex.ª, já 
estamos de posse dessa lista de compradores. O 
objetivo é que a comissão comece a estartar. É 
claro que alguns principais, por telefone mesmo, 
a gente já avisou na semana passada, devido à 
gravidade, mas eu gostaria de deliberar agora, 
com V. Ex.as, para que a gente possa encaminhar 
e-mails/cartas a todos os compradores com 
relação aos perigos encontrados, inclusive eu 
tenho informações novas, que até outros 
estados já estão com os mesmos laudos de 
irregularidade dos fios.  

Importante, também, que o que foi 
apreendido, também, de quarenta mil metros 
na segunda fase da operação são fios que 
também constatam irregularidades. Na verdade, 
a fábrica tinha aí esse modus operandi, de lucrar 
em cima, infelizmente, de colocar menos 
material, material de menos qualidade, esse 
objetivo. 

Fica também a nossa dica: quando o 
preço está barato demais, tem que ficar atento. 
E, infelizmente, foi isso que aconteceu. Eles 
tinham uma vantagem de mercado, mas era 
uma vantagem impeditiva, que, na verdade, é 
um crime, e isso fez com que eles tivessem 
valores menores na comercialização dos seus 
produtos. Para se ter uma ideia, Delegado 
Danilo, igrejas próximas da minha casa 
compraram. Eu tive a oportunidade de visitar os 
pastores, todo mundo com uma preocupação 
só, porque tem igreja, tem escola, tem hospital. 
Ou seja, uma preocupação enorme. 
 Então, gostaria, neste momento, de 
deliberar. E também, deputados Danilo e Von, 

inclusive a delegacia está aberta para qualquer 
irregularidade que se faça presente. Chegaram 
algumas pessoas até o meu gabinete, mas 
também irregularidades que cheguem aos 
gabinetes dos deputados que estão à disposição 
aí sempre, claro. O delegado já colocou isso, o 
delegado Eduardo Passamani. E aqui na 
comissão nós somos um time. 
 Então, eu gostaria de colocar essa 
deliberação em discussão. Ou seja, a gente 
oficiar todos que compraram essa marca sobre 
os perigos, mas, claro, também falar sobre 
outros pontos que se fazem necessário. 
 Deputado Danilo Bahiense? 
 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Presidente Vandinho, 
primeiramente eu quero parabenizar o doutor 
Eduardo Passamani e toda a sua equipe pela 
operação, juntamente com o Ipem. A equipe do 
Ipem também de parabéns. 
 Agora, é lamentável que essas pessoas, 
empresários inescrupulosos, sem princípios 
éticos, sem princípios morais e querem o lucro a 
qualquer preço. E isso geralmente causa um 
prejuízo muito grande. Inclusive, presidente, em 
outras áreas também. 
 Nós temos visto aqui no estado do 
Espírito Santo, nós temos uma série de 
empresas aqui, por exemplo, na área da 
segurança. E, às vezes, uma empresa de fora 
vem aqui e ganha uma concorrência oferecendo 
um valor muito abaixo do mercado. E o que nós 
temos visto depois disso? São muitas pessoas, 
muitos funcionários, colaboradores, que 
acabam não recebendo os salários e, às vezes, 
recebem os salários, mas a empresa não faz a 
contribuição no Fundo de Garantia, não pagam 
o INSS, e essas empresas depois abandonam 
esses servidores, esses funcionários sem 
qualquer direito. 
 Nós temos visto também na área pública 
isso acontecer. Quantas empresas chegam aqui, 
ganham uma concorrência para fazer uma 
determinada obra, por exemplo, da Delegacia 
de Vila Velha, cuja reforma iniciou-se em 2012 e 
só em 2019 para 2020, com muita cobrança da 
Comissão de Segurança, é que outra empresa 
entrou para fazer o serviço. 
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 E como muito bem disse V. Ex.ª, o preço, 
o valor, realmente, quando ele está muito baixo, 
ora, não existe Papai Noel, então, um valor 
muito baixo você tem que desconfiar logo e 
procurar um material com qualidade, uma 
qualidade já testada nacionalmente ou pelo 
menos no estado do Espírito Santo. 
 Mas, eu parabenizo novamente o 
delegado e toda a sua equipe, o Ipem; 
parabenizo V. Ex.ª também pelo trabalho que 
vem realizando a frente desta comissão. 
 E eu voto favoravelmente, para que a 
gente convoque através de carta, através de 
telefone, o que for possível, através de e-mail, 
todas essas pessoas, para que a gente possa 
chegar a um número maior de vítimas. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Obrigado, deputado Danilo Bahiense. 
 Deputado Carlos Von? 
 

 O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – 
Presidente, quero parabenizar a ação em 
conjunto entre o delegado Eduardo Passamani, 
a Comissão de Defesa do Consumidor e o Ipem. 
Foi uma bela ação em conjunto. 
 E você imagina só o prejuízo que essa 
empresa aí trouxe, principalmente às pessoas 
humildes, que muitas vezes acabam buscando 
por preço. Então, foi uma ação realmente para 
mostrar também para as outras que existe 
fiscalização, que a Comissão de Defesa do 
Consumidor está em cima, a delegacia, através 
do nosso delegado Eduardo Passamani também 
está muito ativa nessa fiscalização. Então, meus 
parabéns! 
 E eu voto pela aprovação. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Muito obrigado, deputado Carlos Von. 
 Então, aprovado por unanimidade. 
 A secretaria da comissão, Tiago Martins 
e a todos da comissão, que a gente possa, até 
sexta-feira desta semana, estar avisando a todos 
com relação à ação. Enviando, inclusive, cópia 
dos laudos, para que as pessoas, os 
consumidores de boa fé tenham condição de 
estar se precavendo contra problemas maiores. 
 Neste momento, eu gostaria de ouvir o 
senhor Elias Sergio Lopes. Ele é o consumidor 

que teve a casa incendiada em Aracruz, para 
que ele possa relatar o que aconteceu em sua 
casa, como foi o incêndio.  
 E o delegado doutor Eduardo Passamani 
também, sobre esse caso aí, a qualquer 
momento se quiser fazer explanações, fique à 
vontade. (Pausa) 
  
 O SR. EDUARDO PASSAMANI - 
Deputado, só fazendo um aparte aqui, já que 
me foi facultado, eu acho importante é deixar a 
informação para os membros da comissão, que 
muitas pessoas já começaram a procurar a 
delegacia, buscando os laudos, principalmente o 
primeiro laudo que deflagrou a operação. Agora 
vamos ter novos laudos, mas de caráter sigiloso. 
A não ser que a pessoa procure, com um 
advogado, está certo? Eu acho importante a 
gente estar também deixando claro para os 
consumidores a possibilidade de que a comissão 
não tem essa restrição, e como a comissão tem 
esse acesso há possibilidade de procurar a 
comissão para obter cópia desse laudo do Ipem, 
para que as pessoas possam estar buscando os 
seus direitos, encontrar resistência legal e 
procurar uma delegacia, uma burocracia, vão 
acabar precisando de um advogado, mas que a 
comissão não encontre um entrave. Acho 
importante ficar registrado.  
  
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Ok, doutor Passamani. É isso mesmo. 
Estamos à disposição aqui para informar, nós 
não temos, algumas vezes, essas ações. Mas 
estamos à disposição. 
 
  O SR. ELIAS SÉRGIO LOPES - Vandinho? 

 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Queremos ouvir neste momento, o que 
aconteceu na sua residência em Aracruz, Elias, 
para que a gente possa dialogar um pouco sobre 
esse caso. 
 O senhor fique à vontade. 

 
 O SR. ELIAS SÉRGIO LOPES - Então, eu 
moro em Aracruz.  Comprei a casa em 2019, 
imóvel novo. Eu cheguei a casa por volta das 
18h, e levei meus filhos para dar banho, um em 
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cada banheiro. Aí minha esposa me gritou, falou 
assim: Sérgio, está tendo um barulho aqui no 
disjuntor. Aí eu falei: mas, que barulho? _ 
Desliga o chuveiro, está saindo fumaça. Eu desci 
a escada, desliguei o chuveiro; desci a escada e 
constatei o fogo já iniciando. No desespero, o 
meu filho desceu a escada gritando: Papai, 
papai! O papai vai morrer! Uma coisa fora do 
comum. Peguei o extintor, dentro do carro e 
comecei a utilizá-lo. O fogo só foi aumentando, 
aumentando, o desespero maior. Aí eu pedi à 
minha esposa para sair e desligar o disjuntor. Ela 
aproveitou, chamou o vizinho do lado também - 
comprou uma casa também do estilo da minha -
, aí o vizinho veio com o extintor dele, não 
conseguiu apagar. Eu falei assim: afasta todo 
mundo que eu vou jogar água! Já que o 
disjuntor, lá fora está desligado. Eu joguei água. 
Graças a Deus não aconteceu o pior.  
 Ao decorrer da noite, depois disso, sou 
segurado da Caixa - eu tenho seguro -, só que 
eu, no dia seguinte, eu liguei para o major que 
eu conheço, em Aracruz, que é do Corpo de 
Bombeiros. Só para me identificar, aqui em 
Aracruz, o pessoal me conhece mais como 
Sérgio Lopes, eu sou corretor de imóveis e sou 
correspondente da Caixa também. Então, eu 
tenho um laço de amizade legal, entendeu? Eu 
liguei para o celular particular dele, ele acionou 
o Capitão Furieri para ir lá a casa fazer vistoria. 
O capitão falou assim: Ó, Sérgio, eu não posso ir, 
porque no dia 10, agora, foi preso um rapaz aí e 
fechada uma fábrica. E tudo que você está 
constando aí, eu estou achando que deve ser o 
mesmo fio que foi utilizado também na sua 
casa, na época. Aí fui à delegacia, fui orientado 
a ir até à delegacia, conversei lá com o 
delegado. O delegado falou assim: Ah, você quer 
isso mesmo? Falei: Olha, eu só quero que você 
autorize o Corpo Bombeiros a ir lá, entendeu, 
porque eu preciso de um laudo.  Eu vou pagar 
um DUA e tal, eu vou precisar desse laudo. Aí ele 
foi e falou assim: Não, deixa eu ligar para o 
capitão. Ligou para o capitão, o capitão 
informou para ele certinho. A partir desse 
momento, ele ligou para o Eduardo, o delegado, 
para o doutor Eduardo. O Eduardo falou: Não, 
colhe o depoimento que ele está numa... a gente 
está fazendo umas investigações aqui em Vitória 

e vai ajudar. Aí, colheu o meu depoimento, eu 
passei também o contato do Brás que ele fez a 
instalação elétrica, tanto da minha casa e mais 
três em volta, e o Brás  informou que era o 
mesmo fio que foi utilizado. 
 O Brás também falou assim: Olha Sérgio, 
esse fio ele esquenta, pelo que eu fiquei sabendo 
ele esquenta, pega fogo e não desarma o 
disjuntor. Eu falei: Rapaz, colocou minha vida e a 
vida da minha família em risco, né? E fora as 
outras casas também. Ele foi e falou: Não, 
Sérgio, na realidade a gente utilizou porque a 
gente foi obrigado a utilizar. O proprietário não 
tinha também nenhum caso desse parecido, na 
época, em 2019, entendeu? Então, resumindo: 
graças a Deus eu estou aqui, estou bem, a 
minha família está bem e eu ainda não iniciei 
fazer instalação da minha casa, só limpei. Estou 
aguardando a seguradora da Caixa falando que 
eu posso fazer e recolher as notas necessárias. 

O proprietário das casas informou que 
vai fazer, já começou as casas dos lados lá, 
trocando todas as fiações, o Brás mesmo está 
trocando. Ele trocou uma do lado e constatou 
que é o mesmo fio. Então, assim, eu não sei se 
eu estou somando porque a única coisa que eu 
falei lá com o delegado foi: Rapaz, só quero 
autorização.  Aí começou essa bola de neve aí, a 
gente sem saber o que está havendo. Fiquei 
ciente a partir do momento que o capitão 
Furieri, do Corpo de Bombeiros, encaminhou 
toda reportagem e a partir desse momento eu 
mostrei ao delegado para ele entrar em contato 
com o outro delegado aí. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Eu agradeço, Sérgio Lopes. 
Então, qual foi a data exata desse 

incêndio? 

 
O SR. ELIAS SÉRGIO LOPES - Rapaz, eu 

não sei. Eu acho, eu sou um pouco com sorte, 
graças a Deus estou aqui, mas foi um dia depois 
de terem prendido o empresário aí, foi no dia 
11, às 18h começou a pegar fogo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) –  Dia 11, agora, desse mês? 
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O SR. ELIAS SÉRGIO LOPES – Desse mês. 
Meu filho, na realidade (Inaudível) meu 

filho tem três anos e a minha filha tem sete 
anos, seis anos, aliás, e meu filho fica gritando 
direto: Papai - acordando à noite – papai, a casa 
pegando fogo. Entendeu? Então, de uma certa 
forma ficou um pouco com trauma. 

Minha intenção é reformar essa casa e 
vender ela, entendeu, comprar uma outra em 
outro local porque dentro dessa casa a gente 
não vai conseguir viver mais como estava 
vivendo antes.  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Principalmente as crianças.  
  
O SR. ELIAS SÉRGIO LOPES - Estou 

descendo todo dia e retornando, porque a vida 
deles continua também, voltou a aulinha deles 
e, assim, ele chega lá, a primeira coisa que ele 
faz e chegar próximo onde estava pegando fogo 
e fala assim: Papai, vai pegar mais fogo não? 
Entendeu? Então, assim, foi nesse dia mesmo, 
dia 11, às 18h, 18h30min eu já estava entrando 
em contato com a seguradora, entendeu? 
(Pausa) 

Ei! Acho que quando me ligam, acaba 
não concluindo.  
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Agora foi. Deu uma travada, aqui, mas 
voltou. Mas Sérgio, a gente, graças a Deus, 
(Inaudível) (Pausa) Estão me ouvindo bem?  

 
O SR. ELIAS SÉRGIO LOPES - Agora eu 

estou.  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Eu tive que entrar com outro link, aqui, 
porque o meu link caiu. Mas, Sérgio, fica a nossa 
fala de solidariedade a sua família, aos seus 
filhos. Olha o nível de irresponsabilidade de 
alguém que, por conta, somente com o foco de 
usufruir, coloca uma família, ou milhares de 
famílias em risco. Eu gostaria de agradecer 
muito a sua presença. 

E, nesse caso específico, eu até gostaria 
também de ouvir o Luiz Filipe, do Ipem. Está me 
ouvindo bem?  

O SR. LUIZ FILIPE LANGONI - Estou 
ouvindo bem.  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Luiz Filipe?  
 
O SR. LUIZ FILIPE LANGONI - Oi! Não sei 

se vocês estão me ouvindo.   

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Estamos te ouvindo bem.  
Eu gostaria até, Luiz Filipe, neste 

momento, de ouvi-lo. O àudio do Ipem é claro 
no que tange o risco iminente de incêndios. E 
nós temos inclusive um caso em concreto nesse 
momento do Sérgio Lopes, um problema que 
teve com sua família, em Aracruz.  

 Gostaria que você pudesse falar 
tecnicamente, por que isso pode acontecer, 
como aconteceu na residência em Aracruz, até 
para informar à população, e parabenizar o 
Rogério e o Ipem pelo trabalho.  

Concedo a palavra para o Luiz Filipe para 
ele falar, tecnicamente, por que podem 
acontecer incêndios como esse que ocorreu em 
Aracruz e como a população pode identificar 
possíveis riscos, de acordo com a parte técnica 
do teste que vocês fizeram.  

 
O SR. LUIZ FILIPE LANGONI – Bom, 

primeiramente, eu gostaria de salientar a todos 
que a gente faz ensaio técnico nesses fios desde 
2015, a gente encontra irregularidades nele 
desde 2015.  

E garantindo o direito dele de ampla 
defesa e contraditório, a gente separa em cada 
ensaio desses uma contraprova e uma 
testemunha, que ele pode solicitar para fazer o 
ensaio, ele mesmo fazer o ensaio, para poder 
provar que ele estaria correto. 

Nesses anos todos, seis anos, ele nunca 
pegou uma contraprova. Ele discute na Justiça o 
fato de estar certo ou errado, mas a 
contraprova para fazer o ensaio ele 
simplesmente não pega, ele não envia para 
fazer um ensaio de contraprova.  

O fornecedor de fio, quando ele fabrica 
esse fio, ele tem que ter um equipamento e 
uma sala de laboratório idênticos ao que a 
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gente tem, com temperatura controlada. E 
todos os lotes dos fios ele mesmo tem que 
ensaiar. Então, não tem como a gente falar em 
uma falha de fabricação. A gente tem que falar, 
realmente, em fraude. Isso é importante 
salientar.  

Quanto à questão dos incêndios e do 
superaquecimento da rede, acontece que o fio 
elétrico quanto mais grosso ele é, menor é a 
resistência dele. Quando você utiliza um fio de 
uma bitola superior, é porque você vai utilizar 
algum equipamento que puxa muita energia.  
Então nesse caso você vai usá-lo no chuveiro, 
mulher no secador de cabelo, puxa muita 
energia. Então nesse caso você vai usar ou no 
chuveiro, usar mulheres em secador de cabelo. 
São esses o uso do fio mais grosso. 

O que a gente achou da irregularidade é 
que o fio dele de seis milímetros tem em volta 
de quatro milímetros e meio. O fio dele de 
quatro milímetros tem três milímetros. Então, o 
que acontece é que esse fio vai superaquecer 
porque ele é mais fino. Então ele não aguenta 
realmente a carga que você vai estar passando 
nele. Ele vai superaquecer a rede, aumentar 
muito o consumo de energia. Em alguns casos, 
quando a gente pega, por exemplo, que teve 
uma das bitolas dele que deu trinta por cento a 
menos, trinta por cento a mais de resistência 
elétrica que dá em torno de vinte e cinco por 
cento a menos da bitola. Você pega um caso 
desse, por exemplo, a gente está falando no 
aumento da conta de energia em 
aproximadamente trinta por cento.  

Só que você está consumindo energia 
só no fio e não nos equipamentos.  Com isso é 
como se você tivesse uma lâmpada dentro da 
sua parede. Apesar de que o PVC tem que ser 
antichamas, ele não pode propagar chamas. 
Então foi o que a gente constatou vendo aí o 
caso até do próprio Sérgio, em que a casa dele 
acabou pegando fogo principalmente na parte 
onde está desencapado, que é a caixa do 
disjuntor. Então, apesar do superaquecimento 
da rede, ele não esperava o desarme do 
disjuntor porque ele não esquentou numa 
forma normal como esquentaria um fio de seis, 
dez milímetros, que esquenta muito mais e, com 
isso, é muito rápido para pegar fogo. Você não 

consegue dar tempo de ter superaquecido o 
disjuntor e ele ter desarmado.  

É impressionante que a gente tenha feito 
todas as ações da parte administrativa, que 
cabem a nós, que é cancelar os registros dele, 
mas a gente não pode, por exemplo, impedir 
que ele tire novo registro. Se a gente fizer uma 
consulta no site do Inmetro sobre os registros 
dessa empresa, foram cinco registros nos 
últimos seis anos. Então ele sempre faz um 
registro novo. Para fazer o registro novo, ele 
tem que fazer um fio certo. Aí, logo após ele 
tirar o registro, o que a gente faz é a coleta de 
mercado para testar, e esses produtos testados 
dele nunca foram aprovados. Em nenhum 
momento de ensaio que a gente fez no fio dele, 
a gente teve o resultado de aprovação. Então, 
não há que se falar, por exemplo, em apenas 
falha de um lote já que são tantos resultados. 
Realmente a gente tem que falar aí que a 
fabricação do fio está eivada de fraude.  

Para o consumidor, é importante, antes 
de comprar o fio, não só analisar essa questão 
do preço, mas todo fio elétrico para ser 
comercializado tem que ser certificado pelo 
Inmetro, ele possui o número de registro. No 
site do Inmetro o consumidor pode consultar 
esse registro.  

Se você olhar os fios que a gente fez a 
coleta, tirando duas unidades, que era de um 
registro tirado esse ano, em 2021, os fios 
estavam com registro de 2018 e esses registros 
dele de 2018 foram cancelados em 2018, quer 
dizer, ele já não podia fabricar, já não podia 
comercializar também e comercializou um 
produto com o registro dele cancelado.  

O consumidor pode ficar atento a essa 
questão de ver o registro junto ao Inmetro, 
conferir no site se o registro está ativo. Se ele 
estiver suspenso ou cancelado, não fazer 
aquisição desse material. 

 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Queria muito agradecer e parabenizar o 
Luiz Filipe, uma fala extremamente técnica que 
tira muitas dúvidas de todos nós, 
principalmente os consumidores que adquiriram 
desse fio de boa-fé. 

Mas impressionante! Olha a quantidade 
de tempo, desde 2015 que ele está fabricando 
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fios com irregularidade. Infelizmente, até o 
poder público conseguir agir para interditar, a 
dificuldade que é. 

Eu gostaria até nesse momento, 
delegado doutor Eduardo Passamani, ele 
continua preso, não é isso? A Justiça mantém a 
fábrica interditada, não é? 

 
O SR. EDUARDO PASSAMANI – Então, 

deputado, pelo que a gente tem conhecimento 
a fábrica continua interditada, ele continua 
preso. A intenção é justamente igual ao Luiz 
colocou, a gente trabalhou muito próximo 
nesses dias por conta dessa questão da 
celeridade que (Inaudível) esses laudos. A ideia, 
justamente quando a gente tomou 
conhecimento dessa irregularidade constante, 
foi não só atuar de uma forma imediata 
(Inaudível) em flagrante, alguma coisa que ele 
pudesse responder mediante pagamento de 
fiança, porque ele já tinha pago uma fiança de 
cem mil reais. Então, ele tinha condições de 
pagar outra. A ideia foi justamente aprofundar 
uma investigação, por isso que foi tão 
importante essa soma de esforços, com 
empenho, com a comissão, aprofundar a 
investigação para que a gente conseguisse a 
decretação de uma prisão preventiva.  

O Ministério Público e o Judiciário 
prontamente atenderam a gente. Cabe aqui 
deixar ressaltada a receptividade que eles 
tiveram e a sensibilidade com esse caso. 
Decretaram a preventiva. Então, a princípio, ele 
vai responder preso, salvo se conseguir uma 
ordem superior, mas ele vai responder o 
processo todo preso. E a empresa continua 
fechada sem previsão, também, de retornar o 
seu funcionamento.  
 Deputado, eu queria aproveitar a fala 
também para deixar uma observação. O Luiz 
estava comentando aí e o Elias acabou não 
comentando, mas o Elias também nos relatou 
que a fiação do ar-condicionado da casa dele 
tinha (Inaudível) alguns dias antes. Então, a 
importância da divulgação, de a gente levar ao 
conhecimento das pessoas a existência da 
irregularidade desse fio é que ele nunca teria 
tomado conhecimento, seu vizinho, nunca teria 
nem suspeitado dessa fiação como foi o fato 

que aconteceu. Derreteu o ar-condicionado, 
provavelmente por conta dessa fiação. Ele só 
tomou conhecimento que poderia ser a fiação, 
só chegou a essa conclusão por causa da 
divulgação que a gente deu a esse caso.  
 Obrigado! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Importante também, doutor Eduardo. 

Mais uma vez agradecer a fala do Luiz 
Filipe. Eu gostaria de pedir aos técnicos da 
comissão que incluam no texto, deputados 
Danilo e Carlos Von, que a gente vai encaminhar 
para as pessoas, esse possível aumento de trinta 
por cento na conta de energia. Olha só, trinta 
por cento. Então, é uma economia, e é bom os 
consumidores ficarem atentos que sai cara no 
risco de morte, em casos de incêndio, mas 
também sai caro porque a conta pode aumentar 
em até trinta por cento.  

Eu até gostaria de pedir ao Luiz Filipe se 
ele pudesse entrar em mais detalhes sobre essa 
questão. Pelo que eu entendi, se colocou trinta 
por cento a menos de cobre, ele fez uma 
analogia, que aí seriam trinta por cento que 
superaquece e pode gerar até trinta por cento 
de aumento nas contas. É isso mesmo, Luiz 
Filipe, ou eu estou fazendo a analogia errada? 

 
 O SR. LUIZ FILIPE LANGONI – É isso 
mesmo. O que acontece, na verdade, é que 
quando você utiliza uma fiação fora das 
especificações que você deveria estar utilizando, 
vamos supor, você tem uma tomada que você 
vai colocar um fio de 2,5 e esse fio é de 1,5, na 
verdade, que é próximo do que a gente achou 
do fio dessa empresa que foi interditada, 
significa que você está consumindo energia não, 
por exemplo, enquanto você carrega seu celular 
apenas, mas você está consumindo energia no 
fio. Esse fio está funcionando como consumidor 
de energia, porque ele está superaquecendo. E 
não só superaquece por questão da passagem 
de eletricidade, ele superaquece porque ele 
começa a consumir energia na fiação. Todo fio 
consome energia, mas dentro da sua 
especificação. Se você coloca um fio de quatro 
milímetros, por exemplo, e ele é quatro 
milímetros, você vai ter um consumo que já é 
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esperado. Quando você coloca um fio de quatro 
que tem, na verdade, 2,5, você vai ter aí um 
aumento do consumo do fio. É como se, 
realmente, o fio funcionasse como uma 
lâmpada acesa.  

Então, vamos pegar o melhor fio que a 
gente ensaiou dele nesse último ensaio, por 
exemplo, que foi o de 1,5, que deu dezoito por 
cento de resistência superior. Isso significa, 
realmente, que são dezoito por cento a mais 
que esse fio vai consumir, dezoito por cento de 
energia que você está gastando com nada, com 
absolutamente nada. Não é nem para ligar o 
equipamento, é o fio que está consumindo.  
 Quando a gente pega as fraudes da parte 
do fio mais grosso, vamos pegar o de dez 
milímetros para o chuveiro, ou de seis 
milímetros para o micro-ondas, essa diferença 
faz um aumento na conta muito maior, porque 
aí você está passando uma quantidade de 
energia elétrica muito superior e aí você vai ter 
esse fio, realmente, consumindo muita energia.  
 A próxima relação é quanto maior a 
resistência, se ela é trinta por cento maior, seu 
consumo vai ser trinta por cento maior. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Ok! Muito obrigado, Luiz Filipe. Achei 
extremamente importantes e elucidadoras essas 
informações que o Ipem traz neste momento 
aqui para a Comissão de Defesa do Consumidor.  
 Deputado Danilo, Von, mais alguma 
dúvida sobre esse tema e alguma deliberação a 
ser sugerida? 

 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(Sem partido) - Presidente, só gostaria de 
parabenizar o Ipem pelo trabalho. E, 
certamente, quando você utiliza um fio com 
uma bitola muito inferior, o consumo aumenta. 
Todo mundo sabe disso, o consumo realmente 
aumenta, só que o consumidor está sendo 
lesado, porque se ele compra um fio de quatro, 
pagando o preço de quatro, o fio só tem dois e 
meio, e lá a determinação é para que use um fio 
de quatro, certamente o problema ocorrerá. 
 Com relação à divulgação, é muito 
importante, presidente, que se divulgue, porque 
as pessoas tomam conhecimento. No caso 

nosso, na Polícia Civil, quantas vezes... Eu já 
cheguei, presidente, a prender uma quadrilha 
de oito, dez elementos, perniciosa à sociedade, 
e esses elementos, às vezes, não querem falar, 
não confessam os crimes que cometeram. 
 Quando você divulga a foto dos 
elementos, aí aparece aquele monte de vítima, 
o que é muito importante. No nosso caso aqui, 
também não é diferente. A gente tem que 
divulgar para que as pessoas tomem 
conhecimento e corram atrás dos seus direitos. 
  Muito obrigado! Parabéns a todos! 

 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Eu que agradeço, deputado Danilo. 
  Deputado Von. (Pausa)  
 Acredito que o deputado Von teve algum 
problema no seu áudio.  
 Neste momento, então, gostaria de 
agradecer a todos os nossos convidados, as 
investigações continuam e, mais uma vez, 
parabenizar a Delegacia de Defesa do 
Consumidor pelo trabalho, por ter tirado de 
circulação essa marca que traz tantos prejuízos 
à sociedade, tanto no aumento do valor das 
contas quanto também dos riscos em relação a 
incêndios. 
  Só passar, também, alguns contatos. 
Contato da Comissão de Defesa do Consumidor 
e Contribuinte, para quem quiser ter mais 
informações, é 3382-3717, 3382-3717. E o 
Procon da Assembleia Legislativa tem o número 
3382-3780. Procon da Assembleia 3382-3780. É 
importante, também, que a população saiba 
que pode utilizar o Procon para reivindicar os 
seus direitos, também, por ter comprado 
produtos adulterados. 
 Meu muito obrigado ao Sérgio e a todos 
os demais, também, que participaram conosco 
até este momento sobre essa pauta. Boa 
semana! 
 Passando, agora, para o item 2 da pauta, 
Projeto de Lei n.º 372/2019, de autoria do 
deputado Capitão Assumção, que dispõe sobre 
o tempo máximo de espera para atendimento 
dos cartórios extrajudiciais no âmbito do estado 
do Espírito Santo. 
  Essa é uma matéria importante. Da sua 
ementa passo a relatar. É uma matéria que está 
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sob minha relatoria. Ela tem como principal 
objetivo estabelecer um tempo máximo de 
espera para início de atendimento nos cartórios, 
no âmbito do nosso estado. 
 Deputado Danilo, acho que o microfone 
V. Ex.ª está ligado. (Pausa) 
 Doutor Danilo, pedir a V. Ex.ª para 
desligar o microfone, senão, vamos ouvir a 
ligação. 
 Mas, então, sabemos que, muitas vezes, 
esse tempo extrapola o limite razoável e, muitas 
das vezes, se torna inadmissível o que a população 
sofre nessas filas de espera. Então, no meu 
entender, essa é uma matéria, sim, de direito do 
consumidor, ou seja, ela em consonância com a lei 
consumerista e, claro, o principal objetivo dessa 
matéria é que os direitos dos consumidores sejam 
respeitados por todos e em todas as 
circunstâncias. 
 E, neste momento e ante o exposto, nos 
termos do art. 44 do Regimento Interno, eu vou 
relatar pelo prosseguimento do Projeto de Lei n.º 
372/2019, ou seja, pela sua aprovação, nos termos 
do que foi proposto no Projeto de Lei n.º 
372/2019, de autoria do deputado Capitão 
Assumção. 
 Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

Como vota o... 

 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Presidente, deputado Danilo 
Bahiense. Gostaria só de parabenizar o Capitão 
Assumção, parabenizar V. Ex.ª. Realmente, o 
atendimento nos cartórios, na sua grande maioria, 
é muito precário. Você tem um volume muito 
grande de pessoas, cobram valores altos e têm lá, 
disponibilizam pouquíssimos funcionários. Então, 
às vezes, você com certo tempo aí para ser 
atendido, você precisa de outras demandas na 
vida e, chegando num cartório desses, você fica 
muito tempo, demasiadamente, fica um tempo 
altíssimo esperando, porque o mundo dos 
servidores realmente é muito pequeno. Então, 
parabenizo V. Ex.ª pelo relatório e também o 
Capitão Assumção. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Obrigado, deputado Danilo Bahiense! 

 Como vota o deputado Carlos Von? 
(Pausa)  
 Então, aprovado na Comissão de Defesa 
do Consumidor por dois votos. 
 Item 03, Projeto de Lei 828/2019, de 
autoria do deputado Hudson Leal, ele dispõe 
sobre a fixação de tarifas de taxa de esgoto no 
estado do Espírito Santo. 
 O objetivo da matéria do deputado 
Hudson Leal é reduzir os valores cobrados a 
título de tratamento de esgoto, ou seja, ele está 
aí vinculando a cinquenta por cento, ao que, 
hoje, oitenta por cento para residências e cem 
por cento em casos de estabelecimentos 
comerciais. 
 No meu entender, também, esse é um 
projeto que está em consonância com a lei 
consumerista. Em verdade, o principal objetivo 
é que essas taxas sejam mais justas. 
 Nesta etapa e nesse momento aqui, na 
Comissão de Defesa do Consumidor, a gente 
não avalia a constitucionalidade, juridicidade e 
boa técnica legislativa, visto que somente no 
objetivo do mérito. Eu vou, neste momento, 
focar as relações com a defesa do consumidor e, 
no meu entender, essa é uma matéria que vai 
de encontro aos anseios dos consumidores 
capixabas.  
 Ante o exposto, nos termos do art. 44 do 
Regimento Interno, eu vou relatar pela 
aprovação, ou seja, para que a matéria continue 
prosseguindo nas outras comissões desta Casa, 
sob o Projeto de Lei 828/2019, que é de autoria 
do nobre deputado Hudson Leal, que dispõe 
sobre a fixação de tarifas de taxas de esgoto no 
estado do Espírito Santo. 
 Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 
 Como vota o deputado Delegado Danilo 
Bahiense? 
 

 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Pela aprovação. Voto com o 
relator. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Aprovada a matéria por dois votos. 
 E, neste momento, já passo para a fase 
de Comunicações. 
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 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Presidente, o deputado Carlos 
Von está presente. O deputado Carlos Von está 
presente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Deputado Von? V. Ex.ª me ouve? 
 
 O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Eu 
estou te ouvindo. Tive que sair rapidamente, 
mas voltei aqui. 
 Eu voto pela aprovação também. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Ah, ok. Então, aprovado por 
unanimidade, registrando aí o voto de V. Ex.ª. 
 E, agora, já vamos para a fase de 
Comunicações, fase final desta reunião. Gostaria 
de abrir a palavra para os deputados Von e 
Danilo. Se quiserem fazer as considerações 
finais, sintam-se à vontade.  
 
 O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Senhor 
presidente, satisfeito com a reunião hoje, e mais 
uma vez parabenizar aí pela ação em conjunto 
com a Delegacia de Defesa do Consumidor. Isso 
aí é um claro sinal para aquelas pessoas, 
empresários que estão praticando ilegalidades, 
que nós estamos atentos aí e vamos agir 
quando precisar.  

Parabéns a V. Ex.ª e ao delegado 
Eduardo Passamani. E um abraço aí ao nosso 
amigo também, deputado Delegado Danilo 
Bahiense. 

 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – O deputado Von falou, não 
posso deixar de falar, né? 
 Parabenizar V. Ex.ª e mandar um grande 
abraço aí ao meu amigo, Carlos Von, futuro 
prefeito de Guarapari, e agradecer a todos que 
participaram dessa reunião. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Eu que agradeço aos deputados Von e 
Danilo Bahiense. Aqui é um trabalho em equipe 
de todos nós na Comissão de Defesa do 
Consumidor, com foco em defender o 
consumidor capixaba. E essa é uma das poucas 

comissões em que sempre nós temos a 
participação total dos membros, ou seja, 
importante trabalho em equipe sendo feito aqui 
na Comissão de Defesa do Consumidor.  

Agradeço, mais uma vez, a presença de 
todos e, nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrados os trabalhos dessa comissão e 
convido os senhores membros para a próxima 
reunião, que será ordinária, no dia 20de 
setembro, às onze horas da manhã.  

Bom dia e muito obrigado a todos, aos 
servidores da Casa, todos os que participaram. 
Que Deus abençoe e uma semana abençoada 
para todos nós. Um abraço! 

 
 A reunião está encerrada. 

 
 

 
TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

HÍBRIDA – VIRTUAL E PRESENCIAL -, DA 
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 
DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA COMISSÃO 
DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E AOS 
ANIMAIS, REALIZADA EM 24 DE AGOSTO DE 
2021.  

 
O SR. CERIMONIALISTA – (GEOVANI 

JOSÉ DE OLIVEIRA) – Senhoras e senhores, bom 
dia. Sejam bem-vindos à audiência pública Novo 
Acordo do Rio Doce e seus Reflexos no Espírito 
Santo: por Justiça e Participação. 

Já são quase seis anos desde que trinta e 
nove milhões de metros cúbicos de rejeitos de 
mineração foram despejados na Bacia do Rio 
Doce, contaminando de maneira irreversível 
uma das maiores bacias hidrográficas do Brasil. 
O maior crime ambiental cometido no país e um 
dos maiores do mundo não é o único na conta 
das mineradoras Samarco, Vale e BHP Billiton 
desde então.  

De 2015 até hoje, centenas de ações 
contra as autoras do crime e sua representante 
vão sendo acumuladas, deixando um rastro 
trágico não somente no ecossistema, mas 
também na vida dos atingidos e suas famílias. 

Passo, neste momento, a coordenação 
para a deputada Iriny Lopes, proponente desta 
audiência pública. 
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A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 
– Bom dia a todas, todos e todes. Cumprimento 
cada um e cada uma que estão aqui no nosso 
plenário. Cumprimento a todos, todas e todes 
que nos acompanham de casa. Agradeço e 
cumprimento as equipes do meu mandato e da 
Comissão de Meio Ambiente, que nos ajudaram 
a construir esta audiência pública. Agradeço as 
galerias que estão aqui cheias para acompanhar 
esta importante audiência pública. 

Esta audiência pública tem um objetivo 
muito sério e muito importante, que são os 
reflexos do crime de Mariana e os acordos que 
serão feitos agora com as alterações decididas 
pelo Supremo, onde os estados passam, no caso 
Minas Gerais e Espírito Santo, eles passarão a 
organizar e a gerir todo um acordo feito para 
reabilitar a natureza e dar aos atingidos e 
atingidas o retorno dos seus direitos. Então, por 
isso reputo da maior importância esta nossa 
audiência pública. 

Eu gostaria de convidar aqui para a Mesa 
o deputado Hudson Leal, que tem sido um 
deputado atuante nessa área. Bem-vindo. 
(Pausa)  

 
(Toma assento à Mesa a referida 

autoridade) 
 
Eu gostaria também de convidar o ex-

prefeito de Baixo Guandu, que acompanhou de 
perto e foi extremamente atuante, aliado dos 
movimentos e um defensor dos atingidos, o 
nosso querido amigo Neto Barros, amigo e 
camarada. (Pausa) 

 
 (Toma assento à Mesa o referido 

convidado) 
 
Eu quero convidar o excelentíssimo 

senhor Rafael Portela Mendes Campos, que aqui 
representa na Mesa a Defensoria Pública do 
Estado do Espírito Santo. (Pausa) 

 
 (Toma assento à Mesa a referida 

autoridade) 

 
Não foi passado ainda o nome aqui para 

nós, mas eu pergunto se o representante ou a 

representante da Secretaria da Casa Civil já se 
encontra presente. (Pausa) 

Porque não nos foi enviado o nome. Por 
enquanto, há essa verificação.  

Eu vou chamar a senhora Raquel Lucena 
Paiva, que representa aqui a Organon Ufes, do 
Observatório do Rio Doce. Professora, bem-
vinda, professora Raquel. (Pausa) 

 
 (Toma assento à Mesa a referida 

convidada) 
 
Eu quero convidar também a senhora 

Alessandra Silva Gobbi, coordenadora do 
Movimento dos Atingidos por Barragens, MAB. 
(Pausa) 

Deputado Freitas, muito bem-vindo, 
chega aqui na Mesa conosco. (Pausa) 

 
 (Toma assento à Mesa a referida 

autoridade) 
 
A senhora Alessandra está presente? 

(Pausa) 
Eu quero chamar o senhor João Carlos 

Gomes Fonseca, que é o nosso querido 
Lambisgoia. Ele é presidente do Sindipesmes e 
aqui também representa os atingidos. (Pausa) 

 
 (Toma assento à Mesa o referido 

convidado) 
 
Eu quero convidar o senhor Leandro 

Paranaguá Albuquerque, também representante 
dos atingidos. (Pausa) 

 
 (Toma assento à Mesa o referido 

convidado) 
 

Olha, eu, sinceramente, não estou 
conseguindo entender a letra, mas o sobrenome 
é Pimentel, procurador do Ministério Público 
Federal. Desculpa, não consegui. Ah, é você. 
Que bom! Bem-vindo. (Pausa) 

 

 (Toma assento à Mesa a referida 
autoridade) 

 

Eu quero anunciar aqui e agradecer a 
presença do Cleuber Melotti, que é da Cipe Rio 
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Doce, que tem sido também aí um parceiro nas 
nossas audiências.  

Bom, eu quero aqui, antes de começar e 
passar a palavra, eu quero fazer aqui alguns 
breves comentários. Eu serei bastante breve 
porque tem bastante gente aqui para nos ajudar 
e falar muito sobre o assunto.  

Talvez, dentre todos os impactos visíveis 
e invisíveis dos crimes de barragens ocorridos na 
história recente do nosso país, a impunidade 
com que são tratadas as empresas responsáveis 
e seus diretores, aliada à falta de acesso à 
Justiça por parte dos atingidos, este, o crime de 
Mariana, seja o que melhor represente os 
problemas vividos por militantes do meio 
ambiente no Brasil.  

A contaminação irreversível de 
diferentes biomas em todo curso do rio e 
também para além dele, impactando parte da 
vida marinha, a quilômetros da costa, é 
somente uma das responsabilidades que devem 
ser cobradas de maneira veemente das 
mineradoras Vale, Samarco e BHP Billiton. 

Desde 2015, a busca por amparo e 
condições que permitam a sobrevivência de 
agricultores, pescadores, ribeirinhos, 
comunidades indígenas e demais atingidos por 
uma série de entraves e burocracias que 
favorecem tão somente as mineradoras, como o 
protelamento das indenizações e ausência total 
de uma política efetiva de reparo a prejuízos e 
assistência social, psicológica e financeira a 
essas pessoas e suas famílias. 

Hoje, daremos início a uma nova rodada 
de conversa que visa não somente fazer um 
retrato do atual estágio de reparação vivido 
pelos atingidos. A presente audiência pública 
proposta por mim a esta comissão busca a 
possibilidade de construir a proposta de um 
novo acordo entre o movimento de atingidos 
pela Barragem de Fundão em Mariana e as 
mineradoras responsáveis pelo ocorrido. 
Partindo do modelo exercido no caso de 
Brumadinho, onde melhores resultados vêm 
sendo garantidos, atingidos reconhecidos pelo 
impacto da lama tóxica no Rio Doce querem ter 
a oportunidade de questionar o modelo 
atualmente em voga e apresentar propostas. 
Além deles, os reconhecidos, uma gama de 

pessoas que vêm sendo negligenciadas, querem 
também aceitação por parte das mineradoras 
de que tiveram suas vidas impactadas pelo 
crime. 

Reparar as vidas e o meio ambiente é um 
dever das empresas responsáveis pelo 
rompimento da barragem de rejeitos de 
Mariana. Garantir essa reparação e a aplicação 
correta da legislação é um dever das 
autoridades do Estado. Esta audiência é um 
caminho para que isso aconteça. Essa é a nossa 
expectativa. 

Então, senhoras e senhores, 
companheiros e companheiras, dito isso, acho 
que contextualizamos aqui a nossa audiência 
pública. Então, passarei agora a palavra ao 
deputado Hudson Leal para seus cumprimentos 
e as observações que tem a fazer sobre o 
assunto, já que é autor de algumas iniciativas 
aqui na Casa a esse respeito. Então, com a 
palavra o deputado Hudson Leal. 

 
O SR. HUDSON LEAL – (REPUBLICANOS 

10) – Bom dia a todos! Primeiramente, 
agradecer à deputada Iriny, foi ela que propôs 
esta audiência pública. Então, Iriny, a gente 
participa, mas a sua indicação desta audiência 
pública é importante. Você vê que num período 
desses, num horário desses, muitas pessoas 
vindo aqui. Então, é um tema que a gente 
participa, todos sabem que tenho embarcação, 
todos sabem, já fui massacrado aqui nesta 
Assembleia por um Governo anterior, todos 
sabem, Lambisgoia sabe, e fui penalizado. 
Então, participo ativamente. Ainda tenho 
embarcação, só não tenho com quem trabalhar 
porque não tem mais camarão, né? Todos 
sabem disso. 

Gostaria de ressaltar essa nova rodada e 
agradecer aqui também à Defensoria Pública do 
Estado do Espírito Santo, através do Rafael e da 
Mariana, que foram muito importantes neste 
acordo que teve, foi um pequeno acordo, mas a 
gente tem certeza de que vai se estender para 
outras pessoas. Foi feito um acordo através da 
Defensoria Pública, a Procuradoria também de 
Linhares, agradecer, o sindicato, os cientistas 
que fizeram os relatórios, que foi muito 
importante, então, foi um acordo. 
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As pessoas questionam por que a Praia 
do Suá. Porque a Praia do Suá se organizou 
através do sindicato, está aqui, não é só você, 
Lambisgoia, o Xará era muito importante estar 
aqui para participar, que foi efetivamente 
importante, e todo o sindicato. E que isso seja 
estendido para todo o estado do Espírito Santo. 
Então, é importante a participação de todos, da 
população. Então, é o que você diz, essas 
empresas vêm para cá, o Neto também, Neto, 
sofreu bastante, a gente sabe do prejuízo dos 
municípios que são banhados pelo Rio Doce e 
das pessoas. É uma população muito grande.  

A população que foi reparada 
parcialmente, porque eles pararam, não 
foram todas, foi só indenização das 
embarcações. Então, a partir de agora, com 
essa repactuação firmada perante o 
Observatório Nacional do Conselho Nacional 
de Justiça, que vai ser uma nova rodada, se eu 
estiver errado depois você conserta, Rafael, 
porque você está bem por dentro, você e a 
Mariana. Fiz uma indicação ao nosso 
governador, que solicita ao Governo do 
Estado que interceda em favor dos atingidos e 
atingidas que compõem a cadeia de apoio das 
embarcações camaroneiras da Enseada do Suá 
– vou fazer outra indicação estendendo a 
todos porque a coisa mudou – no âmbito da 
mesa de repactuação firmada perante o 
Observatório Nacional do Conselho Nacional 
de Justiça. 

Vou ler brevemente a justificativa. Então, 
faço aqui essa promessa de fazer uma nova 
indicação. Essa indicação foi aprovada por todos 
os deputados. Então, só vou citar aqui o 
deputado Freitas, que apoiou a minha indicação, 
passou por cem por cento, a deputada Iriny 
também votou favorável. Tenho certeza, não 
tem problema nenhum que a Iriny faça essa 
indicação para que sejam todas. Se por acaso 
acontecer essa repactuação do Governo 
Estadual do Espírito Santo e de Minas Gerais, 
então, vai ficar a cargo do Governo do Estado 
fazer essa indenização. Por quê? Porque quem 
está fazendo hoje não está fazendo como 
deveria fazer. Acho que a maioria aqui não 
recebeu, já tem seis anos, vai para seis anos já 

esse acidente, a maioria não recebeu e está 
todo mundo querendo receber. 

Então, essa justificativa, trata-se uma 
demanda muito sensível do estado do Espírito 
Santo relacionada à continuação do processo de 
indenização das embarcações camaroneiras de 
Vitória, estado do Espírito Santo – isso foi um 
acordo – atingidas pelo desastre do Rio Doce, 
bem como de sua cadeia de apoio. Isso é muito 
importante! Os donos de embarcações 
receberam, os mestres de embarcações, 
pescadores, mas a cadeia de apoio, que é 
importante, muita gente na Praia do Suá 
quebrou, muitas oficinas paradas porque não 
tinham embarcações. Então, essas pessoas 
merecem ser indenizadas. Não conheço bem 
qual a realidade de Conceição da Barra, não 
conheço de Baixo Guandu, então, fiz por onde 
conheço, a Praia do Suá. Então, essa é a 
indicação, mas peço aos outros deputados que a 
gente faça uma indicação em conjunto, a Iriny e 
o Freitas, para a gente fazer para todos.  

No que pese as embarcações terem sido 
efetivamente indenizadas, os demais 
integrantes da comunidade camaroneira da 
Praia do Suá ainda aguardam o seu direito à 
reparação. A Defensoria já está nisso, a gente 
sabe que já foi feito, converso bastante com a 
Mariana, tá, Rafael. Então, a gente sabe que 
vocês estão trabalhando, tenho certeza.  

Então, com o intuito de que este grupo 
não reste esquecido pelo poder público e pelas 
instituições de justiça, revela-se salutar a ação 
direta do Governo do Estado do Espírito Santo 
na defesa da população atingida capixaba. O 
referido grupo, além de representar a 
identidade cultural de nosso estado, também 
compõe importante vetor econômico para a 
localidade, para Vitória e para a pesca de todo o 
estado do Espírito Santo. Dessa forma, peço o 
apoio dos deputados e do Governo para o 
atendimento desta indicação. Então, já sabendo 
que pode sair essa repactuação, já pedi ao 
Governo do Estado, mas a gente vai estender 
para outras pessoas.  

Gostaria muito, pela minha idade posso 
esquecer, passei para o Xará um estudo, ele não 
está aqui e gostaria deste número: o que 
representa a pesca, o PIB para o estado do 
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Espírito Santo, feito pela Ufes? É um valor 
relativamente grande porque não atinge só, não 
é só pesca, peixe, camarão; é distribuidor de 
combustível, é supermercado. Então, é um PIB 
relativamente importante, chega a quase 1,5%. 
Não tenho esse número de cabeça, mas esse é 
um estudo científico feito por uma pessoa da 
Universidade Federal do Espírito Santo. Então, é 
importante, impacta bem o PIB do Espírito 
Santo.  

Gente, obrigado! Estou à disposição, 
através de todos aqui, vejo muita gente que já 
trabalhou comigo aqui na pesca, ainda trabalha, 
Lambisgoia já trabalhou, já foi mestre da minha 
embarcação. Então, estou acessível e nesta Casa 
de Leis, é aqui que vocês têm que vir pedir este 
apoio. Então, isso é muito importante, esse 
movimento, um movimento organizado e 
pacífico. Parabéns a todos que organizaram e 
parabéns, Iriny, mais uma vez, pela sua bela 
atuação. 

 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 

– Muito obrigado, deputado Hudson, a nossa 
atuação, não é? Todos nós aqui estamos... 

Vou passar a palavra agora ao deputado 
Freitas para que possa fazer a sua saudação e os 
seus comentários. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Muito bem, 

quero cumprimentar todos, muito bom dia! 
Quero cumprimentar e parabenizar a nossa 
presidente da Mesa, a deputada ministra Iriny 
Lopes, que nos honra com o seu 
companheirismo, com a sua liderança, com o 
seu trabalho com muito foco, com muito 
equilíbrio, com muita determinação neste 
Parlamento em favor do povo do estado  do 
Espírito Santo, e capitania esse movimento, 
lidera esse movimento, o qual eu apoio 
integralmente, e estamos juntos, para que nós 
possamos reparar minimamente os impactos 
causados por esses crimes de Mariana, 
principalmente, no nosso caso, e, mais 
recentemente, o de Brumadinho. 
 Quero cumprimentar meu amigo Hudson 
Leal, que também está muito forte, inserido na 
causa, e é um parceiro neste Parlamento. Aliás, 
gente, este Parlamento, até então, ele não se 

negou, como bem disse o deputado Hudson 
Leal, a indicação dele é aprovada 
unanimemente neste Parlamento. Então, vocês 
precisam identificar, até o momento, neste 
Parlamento, um parceiro na totalidade. É óbvio 
que nós vamos precisar intensificar mais os 
trabalhos aqui, mas, até aqui, nós tivemos apoio 
total. 
 Está chegando aqui, agora, o deputado 
Dr. Emílio Mameri, outro bravo companheiro, 
abnegado, determinado nessa luta. 
 Quero cumprimentar doutor Rafael, da 
Defensoria, que representa muito bem a luta de 
todos nós. Quero cumprimentar o sindicato; 
quero cumprimentar, o ex-prefeito Neto Barros; 
quero cumprimentar aqui o vereador Leandro 
do Estaleiro, Leandro da Pesca, que é outro 
representante nato, de todas as categorias. 
 Quero dizer para vocês: a luta de vocês, 
principalmente no sentido de que haja no 
Estado um novo marco regulatório ou um marco 
regulatório, uma política pública estadual em 
defesa dos atingidos por barragem, é uma luta 
muito justa, muito pertinente, e penso, junto 
com a deputada Iriny, junto com o deputado 
Hudson Leal, que, num diálogo com o 
governador, nós podemos e precisamos 
construir essa política, que é uma política que 
não vai servir exclusivamente para este 
momento, mas é uma política perene do Estado 
do Espírito Santo, que precisa ter regras claras, 
para que nós possamos, a partir de uma política 
pública, ter regras para que vocês sejam 
protegidos por lei. 
 Outra situação, nesse marco 
estabelecido pelo CNJ, nessa nova discussão, 
que nós possamos atender aquelas pessoas que 
não foram atendidas. Tem muitas pessoas 
cadastradas, sindicalizadas e que a Renova 
ignora. Que essa ignorância seja vencida, que 
nós possamos atender todos os atingidos e, 
também, por que não, minimizar os impactos 
causados, principalmente os impactos 
econômicos, ambientais e todos os impactos 
sociais.  

Os nossos rios não são, definitivamente, 
a mesma coisa. O nosso litoral, por mais que 
tenha um movimento de não identificar os 
impactos, é óbvio que nós sabemos, nós 
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sabemos os impactos causados e o quanto isso 
trouxe de prejuízo para o estado do Espírito 
Santo como um todo. 
 Então, contem com esse deputado, 
contem com a nossa luta, contem com a nossa 
determinação e companheirismo. 
 É essa a participação inicial que eu faço. 
 Muito obrigado. 
 
 A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 
– Muito obrigado, deputado Freitas. 
 Eu vou passar agora a palavra ao 
deputado Emílio Mameri, para seu 
cumprimento e suas considerações. 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com 
vocês neste momento, tratando de um tema 
superimportante. 
 Quero saudar aqui a deputada ministra 
Iriny, amiga, lutadora, guerreira; deputado 
Hudson Leal, também parceiro, parceiro de 
profissão, somos médicos juntos; deputado 
Freitas; e as demais pessoas que compõem essa 
Mesa. Queria saudá-los e estar sempre presente 
nessas discussões superimportantes. 
 Sabemos que o meio ambiente foi 
alterado de uma maneira brutal, com 
consequências que nós teremos que ter muitos 
e muitos e muitos anos para conseguir voltar à 
normalidade. E a Fundação Renova nos trata, na 
maior parte das vezes, de uma maneira que nos 
torna, às vezes, até insignificante. Mas não 
somos. Nós temos vontade, temos garra e 
temos força para lutar. 
 Então, nós precisamos cobrar das 
autoridades, e este é um momento, uma 
audiência pública específica para isso, muito 
bem coordenada, deputada Iriny, e me coloco à 
disposição. Eu conheço o problema, tenho 
viajado, conheço a região de Linhares, o rio 
Doce, os impactos que essa tragédia trouxe a 
todo o litoral do Espírito Santo, trazendo uma 
dificuldade muito grande na pesca e na vida de 
muitas famílias que dependem exclusivamente 
da pesca para o seu sustento, para tratar da sua 
família, dar dignidade à sua família, educar os 
seus filhos. E isso tem que ser reparado e tem 
que ser reparado de uma maneira urgente 

porque o cadastro é grande, não é reconhecido, 
e precisamos, sim, ter força para cobrar, porque 
a população não pode esperar. 
 Então, meus amigos, inicialmente essas 
palavras que eu queria trazer para vocês, e me 
colocar, deputado Emílio Mameri, sempre à 
disposição dos deputados que estão presentes, 
com vocês, as lideranças e toda a população, em 
defesa de uma luta que é muito justa e que nós 
não devemos perder tempo e nem mobilização. 
Mobilizados nós somos fortes, unidos nós 
somos fortes. E eu espero, sim, que a gente 
consiga resultados. 
 Um abraço para todos vocês!  

Depois, se tiver que também participar 
de debate sobre o tema, senão uma saudação 
inicial. 
 Muito obrigado! 
 Deputada Iriny, por favor. 
 
 A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 
– Muito obrigado, deputado Mameri. 
 Agora, quero passar a palavra ao nosso 
querido amigo e ex-prefeito de Baixo Guandu, 
lutador dessa causa desde o primeiro momento, 
nosso querido Neto Barros. 
 
 O SR. NETO BARROS – Obrigado, 
deputada. 
 Quero cumprimentá-la e desde já 
parabenizá-la pela iniciativa da convocação 
desta reunião. Cumprimentar os demais 
deputados aqui presentes, Freitas, Emílio, 
doutor Hudson; cumprimentar as 
representações aqui à Mesa, com todo carinho, 
a representação do Mabs, Sindicato dos 
Pescadores, Defensoria Pública, na pessoa do 
doutor Rafael, enfim, a todos, cumprimentar os 
atingidos. 
 Esse caso cala fundo nos nossos corações 
porque ele remói sentimentos que são bastante 
difíceis para todos nós. Eu falo aqui na condição 
de atingido e também na condição de ex-
prefeito de Baixo Guandu, município fortemente 
atingido por essa tragédia e esse crime 
ambiental, que é o maior da história do planeta, 
no ramo da mineração. 
 A gente, que é atingido, não teve a 
oportunidade de participar da construção dos 
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primeiros TTACs. A gente não foi ouvido, a base 
não foi ouvida, aqueles que mais sofreram esse 
impacto dessa tragédia ambiental não foram 
ouvidos. 
 E, contraditoriamente, a Fundação 
Renova foi construída com a alegação, de certa 
forma até acertada, da morosidade do sistema 
judicial brasileiro, com a qual a gente concorda.  
 Agora, depois de quase seis anos, 
contraditoriamente, foi o Poder Judiciário que 
agilizou as indenizações à grande parte, mas não 
a todos, é claro, dos atingidos. Isso mostra um 
erro fundamental nesse processo todo.  

Ainda tem muita gente que sequer é 
considerada atingida. Ainda tem muita gente na 
fila, estamos aguardando as indenizações. E 
ainda tem muitas comunidades que sequer, 
depois de quase seis anos, viram ser iniciadas as 
ações de reparação ambiental. Isso mostra, 
portanto, que esse processo começou errado 
desde o início.  
 A gente não quer acreditar, mas, 
aparentemente, a gente percebe uma tentativa 
de aliviar a barra das empresas poluidoras. A 
gente precisa, agora, nesse novo processo que 
se avizinha e se aproxima e se apresenta para 
nós a nova pactuação, liderada pelos Governos 
dos Estados, a gente precisa de ouvir as bases. 
Cada atingido, cada comunidade, as comissões 
das atingidas, as comissões de atingidos. 
Também é muito importante que sejam ouvidas 
para que a gente consiga fazer com que esse 
recurso chegue às mãos das comunidades e das 
pessoas atingidas. Nós não queremos passar por 
mais humilhações, por mais esperas e ver as 
pessoas privadas dos seus direitos.  
 É preciso lembrar, também, que o 
Espírito Santo foi atingido por uma 
irresponsabilidade dos órgãos de fiscalização 
ambiental do Governo Federal e do Governo de 
Minas Gerais. 
 A gente ouviu o Governo de Minas 
Gerais vir aqui propor que sessenta por cento 
do recurso pretendido nesse novo acordo, 
ficaria com Minas Gerais; vinte por cento com 
Espírito Santo e vinte por cento com a União. O 
Espírito Santo, meus amigos deputados e 
atingidos, é que deveria ficar com a maior 
parcela desse recurso, porque nós somos 

vítimas do que aconteceu lá em Minas Gerais, 
com todo respeito e carinho que temos aos 
nossos vizinhos, habitantes do estado de Minas 
Gerais. Mas essa desproporção é mais uma vez 
um absurdo contra, dessa vez aos atingidos aqui 
do Espírito Santo.  
 E nós pretendemos, para terminar, para 
não me delongar muito, esse assunto requer 
debates exaustivos, mas é preciso ter muito 
cuidado. Aí eu quero enaltecer aqui a liderança 
dos deputados estaduais. A gente não vai, não 
quer e não pode assistir nenhum centavo 
entrando nos cofres do Governo do Estado e 
não serem aplicados nas regiões atingidas e a 
benefícios dos atingidos.  
 A gente sabe que o Espírito Santo teve 
impacto econômico grande com a paralisação da 
Samarco. Se nós tivéssemos lideranças capazes de 
entender o momento, nós poderíamos ter deixado 
a empresa minerando, trabalhando e, com o lucro 
dela, pagando aos atingidos. porque eram bilhões 
de reais. Talvez teríamos adiantado o processo e 
nem precisaria da Fundação Renova, se a 
legislação ambiental fosse respeitada. Mas nós 
não queremos ver o Governo do Estado investindo 
em outras regiões que não as regiões atingidas. 
Seria mais uma vez uma afronta aos direitos de 
cada um dos atingidos. 

 Quero agradecer pelo convite e pela 
participação. E me coloco à disposição para 
outros momentos, outras reuniões para poder 
participar - e aí sim, com mais tempo. Poder 
trazer aqui contribuições mais significativas para 
a gente elaborar um excelente acordo e para 
que as comunidades possam ser, enfim, 
atingidas e o meio ambiente restabelecido.  
 Muito obrigado a cada um de vocês e à 
presidência desta comissão. 

 
 A SR.ª PRESIDENTE - (IRINY LOPES - PT) - 
Muito obrigada, Neto. 
 Agora nós vamos começar a ouvir os 
nossos convidados palestrantes. 
 A nossa primeira convidada é a 
professora Raquel Lucena Paiva.  

Ela vai fazer agora o uso da palavra.  
Pode usar tanto aqui da Mesa, quanto à 

nossa tribuna, se você preferir. Você tem um 
prazo de até 15min para sua exposição. 
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A SR.ª RAQUEL LUCENA PAIVA - Bom 
dia! 
 Gostaria de saudar, antes de mais nada 
todas as pessoas que estão aqui, especialmente, 
os atingidos desse desastre-crime;  saudar a 
deputada Iriny Lopes, por ter organizado este 
evento; colocar-me como admiradora do seu 
trabalho, sempre a favor das causas, de causas 
muito importantes e agradecer pela 
oportunidade de estar aqui. 

Meu nome é Raquel, como já foi 
colocado. Eu sou do grupo de pesquisa Organon, 
da Ufes. Nós somos do departamento de 
Ciências Sociais, trabalhamos diretamente com 
o estudo das mobilizações sociais, com o estudo 
dos movimentos sociais de uma maneira geral e 
por parte de outras pessoas. Somos um grupo. 
O Organon está envolvido desde o início, desde 
antes já estava bastante envolvido com a 
temática da mineração, e esse é o nosso núcleo. 

Do ponto de vista territorial, eu falo 
como atualmente moradora do município de 
Aracruz. Já morei em Regência também, 
conheço esse território bem de perto, onde 
tenho amigos, onde continuo me sentindo 
fazendo parte desse lugar. E de nascimento, 
nasci em Vitória, que é onde eu também me 
sinto atingida pela mineração. Afinal de contas, 
a praia da minha infância, Camburi, foi uma 
praia que, gradualmente, a história da minha 
infância foi de perceber que a gente já não tinha 
praia, justamente pelos efeitos da mineração. 

E agora, quase seis anos depois do início 
do desastre-crime provocado pela Samarco, 
Vale e BHP, nós estamos aqui cada vez 
percebendo mais que realmente desastre não é 
aquele evento que se inicia, ali é só o início 
mesmo de um desastre.  

O desastre é um processo e nesse caso, 
em especial, nós temos um processo em que a 
própria tentativa ou não tentativa de reparação 
se torna outro desastre, tanto por todas as 
falhas que eu tenho certeza que vão ter outras 
pessoas aqui que falam mais diretamente do 
território do que eu, como temos aqui 
pescadores, temos pessoas que talvez estejam 
vivendo ainda mais diretamente, embora 
sejamos todos atingidos. Mas além das falhas 
óbvias que a gente tem no processo, pessoas 

que ainda não foram reconhecidas, lugares em 
Minas Gerais que foram completamente 
destruídos e seis anos depois não foram 
reconstruídos. Então, assim, são falhas crassas.  

Além disso, a própria reparação gera 
impactos. Isso é incrível e a gente tem que 
conseguir superar isso. Não é deixar de dar o 
apoio financeiro, mas compreender que o apoio 
é muito mais do que o financeiro. E a gente tem 
que passar dessa etapa, não é deixar essa etapa 
para trás, porque estamos diante do grande 
capital e que o mínimo que eles podem dar são 
essas compensações financeiras, mas isso é o 
mínimo. Nós temos que conseguir chegar além 
disso. 

Estamos, agora, seis anos depois, falando 
de uma repactuação depois de tantos pactos 
que não foram cumpridos, não foi pelos 
atingidos. Os pactos não foram cumpridos 
justamente pelas empresas, pela criação da 
Renova e por todo esse processo que chegou 
onde estamos hoje. 

Eu acho que, assim, eu estou falando 
para uma plateia que sabe disso muito melhor 
do que eu até. Mas que repactuação é essa? 
Eu acho que essa questão não pode ser 
deixada de colocar, embora eu acredite 
também que algumas outras pessoas aqui vão 
falar mais ainda sobre isso, mas uma 
repactuação sem participação novamente, 
será que vai ser um avanço ou vai ser um 
retrocesso? O que nós precisamos realmente 
garantir nessa repactuação?  

Acho que a convocação de uma 
reunião como esta é um passo realmente 
importantíssimo nisso, mas é um fato 
bastante preocupante.  

E para ir um pouquinho além, minha 
fala vai ser breve, mas gostaria de ir um 
pouquinho mais além, nessa questão de 
pensar não só o desastre como contínuo, esse 
desastre do rompimento da barragem da 
Samarco, em si, mas pensar a mineração 
como um todo, esse impacto da mineração, 
que são coisas, estruturas gigantescas e que, 
por incrível que pareça, elas são invisibilizadas 
na nossa vida, no nosso dia a dia, 
invisibilizadas pela naturalização.  
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É impossível não ver a Vale e não ver a 
ArcelorMittal na Praia de Camburi.  Mas elas 
estão tão naturalizadas que, por mais que a 
gente fale do pó preto, que já virou quase que 
um folclore capixaba, que as pessoas percebam 
ali quais ações concretas são feitas para que 
outros desastres não aconteçam? 

Para discutir esses grandes 
empreendimentos que veem o Espírito Santo 
como um porto. Se a gente pensar Espírito 
Santo em Minas Gerais para o grande capital é 
toda uma sequência que lá estão as casas e aqui 
está um porto, e no meio do caminho as linhas 
férreas impactando comunidades inteiras.  

O grande absurdo que não deveria existir 
no século XXI, minerodutos e vários foram 
construídos ainda nas últimas décadas. E a 
mineração vê o território como um grande 
campo de extração. E nesse contexto, a gente só 
fica mesmo com o prejuízo; podem ter alguns 
lucros, podem ter algumas compensações, 
podem ter alguns empregos.  

Mas, assim, eu gostaria de trazer para cá 
esse pensamento de pensar o extrativismo e 
pensar a mineração como algo que nos torna 
mais pobres. Pode trazer PIB imediato, mas é 
um processo de empobrecimento, porque a 
gente coloca para fora, a gente vende as nossas 
riquezas, e isso deixa de existir e deixa de existir 
mil outras possibilidades.  

Existe um termo utilizado para isso, que 
se fala da minério-dependência, é a 
dependência econômica da mineração. Isso era 
muito fácil de perceber em Minas, mas parecia 
que no Espírito Santo não era bem assim. E hoje 
nós estamos dependentes não só da mineração, 
como dependentes do capital da mineração 
para a compensação.  

Pensa o que é isso!  A própria 
compensação, a mitigação que não existe, se 
torna mais uma fonte de dependência, porque a 
verdadeira riqueza, no caso das praias, da pesca, 
da agricultura, vai se esvaindo. E até que ponto 
esse processo de reparação está realmente 
criando outras possibilidades? Não percebo isso 
de maneira nenhuma, sabe?   

Então, assim, onde a gente deveria 
construir autonomia e soberania em ações 
independentes, testemunhamos o avanço da 

lógica mineradora sobre territórios que 
construíram suas identidades nas periferias dos 
grandes avanços coloniais, colonizadores e 
urbano-industriais.  

Então os territórios mais fortemente 
atingidos, um território que eu conheço melhor 
é Regência, tinha como identidade justamente 
ser fora dos grandes centros. Existia outro tipo 
de riqueza, e a população de lá reconhece esse 
outro tipo de riqueza, você viver de modo 
simples, os olhares de fora, às vezes, só vê 
pobreza, mas comendo a melhor moqueca que 
tem, vivendo uma vida mais saudável, tendo 
relações comunitárias mais saudáveis. 

 Essa destruição tem que ser repensada 
também não só lamentando o que se perdeu, 
mas o que está sendo feito para se construir 
outras possibilidades que não vai só nos afundar 
na minério-dependência. 

 E quase para concluir, assim, eu gostaria 
de levantar também a questão do licenciamento 
ambiental, nós temos um PL que foi aprovado 
na Câmara Federal, o 3729, tem sido chamado 
de Nova Lei do Licenciamento Ambiental, ele vai 
para o Senado, ganha outro número para 
confundir um pouco e dificultar o nosso 
processo de acompanhamento e esse PL sendo 
aprovado nem isso que a gente tem  aqui a 
gente garantiria para as outras gerações, porque 
simplifica completamente, destrói todo o 
processo de licenciamento e  isso não é só no 
momento da aprovação, isso é durante vidas de 
empreendimentos que duram décadas, dura 
cinquenta anos. 

 Então, quando acontecer, às vezes o 
desastre não acontece nos primeiros anos de 
uma aprovação, já começam os impactos desde 
a pesquisa, mas às vezes um grande desastre 
vem lá na frente e se for aprovado, por 
exemplo, o impacto que nós recebemos da 
Samarco em cima do Rio Doce foi durante um 
processo em que a legislação ambiental 
brasileira estava como avançada, foi o melhor 
que a gente já tinha conseguido chegar e 
mesmo assim não conseguimos chegar em uma 
real reparação. Imagina como que seria se isso 
fosse dentro do que se pretende fazer daqui 
para frente? Então, esse alerta também é muito 
importante!  
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E para concluir mesmo, eu gostaria só de 
lançar um outro alerta sobre como estão sendo 
conduzidas as pesquisas nas áreas ambientais e 
da saúde, porque nós, da área social, a gente faz 
pesquisa sem dinheiro. É necessário, ninguém 
vive sem dinheiro, mas, assim, quando é preciso 
fazer a gente vai porque a gente só precisa ir até 
o lugar. Então, o meu núcleo de pesquisa, por 
exemplo, tem um posicionamento de não ter 
nenhum apoio por parte da Renova, por parte 
do dinheiro que vem da mineradora. Mas na 
área de saúde, na área ambiental eles têm os 
custos altíssimos e o que está sendo feito é que 
a Renova está controlando completamente 
essas pesquisas. 

 Eu vi uma palestra de uma médica que 
ela fez uma pesquisa em Regência e ela deixou 
de continuar o processo de pesquisa dela 
porque ela não pode fazer a devolutiva dos 
resultados dela. Quase todos têm um termo de 
confidencialidade que com isso deixa 
praticamente estabelecido que os resultados, 
antes de passar por um filtro, dificilmente 
chegam, quando chegam é um ou outro e não 
tem continuidade. 

Então, agradeço a todos e passo a 
palavra. 

 
 A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES) – 

Obrigada, professora Raquel.  
Eu quero registrar a presença da Isabel 

Alves, que representa o deputado federal 
Helder Salomão. Quero também fazer um 
registro e um agradecimento ao Movimento de 
Atingidos por Barragens, MAB, a sua direção 
está praticamente toda aqui. Muito obrigada, 
grandes parceiros, né Márcia? Grandes 
parceiros da nossa luta. 

Eu observei que a dona Alessandra, ela 
está lá na pontinha.  Alessandra da Silva Gobbi, 
a palavra está com você.  

Você é atingida, não é isso? Apresente-se 
para nós e a palavra está com você por um 
prazo de até quinze minutos. 

 
A SR.ª ALESSANDRA SILVA GOBBI – Oi! 

Bom dia a todos! Sou Alessandra Silva Gobbi, 
moradora de Colatina, militante do MAB. A 
gente tem um grupo muito eficaz dentro de 

Colatina, onde a gente faz visitas às 
comunidades e, com isso, a gente consegue 
captar exatamente o sentimento que a 
comunidade carente está carregando diante de 
todo esse impacto.  

Para mim, como mulher, hoje eu vim 
falar, principalmente, da saúde, e eu agradeço 
muito à professora que agora no final falou um 
pouco sobre a questão. Porque, até então, 
pouco se ouve falar sobre saúde. Fala-se de 
pesca, fala-se de remuneração, de barco, de 
camarões. Mas e a saúde?  

Como mulher, esse, para mim, é um 
ponto primordial dentro da minha família. Para 
mim, sinceramente, hoje é surreal estar aqui 
após seis anos de um desastre. Desastre, não! 
De um crime ambiental! Eu precisar chegar até 
aqui para clamar por socorro. É o que esse povo 
todo está fazendo aqui hoje.  

Seis anos, senhores, se passaram, e a 
gente ainda clama por socorro. Porque o que a 
gente vê nas comunidades, a visão que as 
comunidades têm é que até então nada foi 
feito, tudo continua como se nada tivesse 
acontecido. Foi o pior crime ambiental do Brasil, 
ocorrido há seis anos, e até hoje as 
comunidades carentes não veem nada sair do 
papel.  

Por que será, não é? Esses caras são 
grandes demais, a gente acha e tem que ter 
muito cacife para poder encarar aqueles caras lá 
em cima.  

Hoje, aqui, eu deposito nos senhores 
esse pedido de socorro. Eu gostaria de sair 
daqui, hoje, acreditando que serão os senhores 
que terão esse cacife para fazer alguma coisa 
pela gente, por essa população que está aqui 
hoje pedindo por socorro. Eu gostaria muito de 
acreditar nisso, porque se passaram seis anos e, 
lamentavelmente, estamos aqui na mesmice, 
vagarosamente. 

Hoje, o que a gente vê visitando as 
comunidades, a palavra de todos é a mesma: a 
gente não tem ação nenhuma de recuperação 
do rio Doce. Nenhuma ação é feita. Eu posso 
estar enganada. Se está sendo feita, está sendo 
feita muito longe dos meus olhos, a população 
não vê. Não existe ação alguma de assistência às 
famílias que perderam o seu ganha-pão: 
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pescadores, camaroeiros, o pessoal lá da horta. 
Eles perderam o seu ganha-pão. E o que está 
sendo feito para assistir a essas pessoas, a essas 
famílias? E, principalmente, a ação de 
monitoramento da saúde dos atingidos. 

O que a gente vê, hoje, na verdade, é o 
povo pagando o pato e pagando um preço 
muito alto por essa lama derramada. Na 
verdade, nós, a população atingida é que foi 
condenada. É só isso que a gente vê: a 
condenação. Nós fomos condenados a ter que 
conviver com essa água contaminada.  

Digo isso, tirando, principalmente, por 
Colatina, porque Colatina o único recurso 
hídrico que temos é o rio Doce. Não temos 
outro recurso hídrico. 

É de saber de todos, isso não é 
escondido de ninguém, que nós temos uma 
estação de tratamento precária. Antes do 
desastre já era precária, as donas de casa de 
sabem disso, porque quantas vezes a gente 
coloca nossa roupa debaixo da torneira, aí fica 
uma mancha onde a água cai. De manhã, 
quando vai escovar os dentes, é uma água que 
fede, que dá nojo. Logo pela manhã, você sentir 
aquele cheiro de água podre na sua casa, saindo 
da sua torneira.  

Nós fomos condenados a conviver com 
essa água, porque não temos outro recurso 
hídrico na cidade. Fomos condenados a pagar 
duplamente a água, porque quem pode não 
toma água da torneira, não dá para sua família a 
água que sai da torneira, porque sabe que a 
água é contaminada. 
  Pode vir qualquer um aqui atestar e 
falar: Não, a água está própria. Pode vir prefeito 
para televisão, beber copinho de água e falar 
para mim: A água está própria para o consumo. 
A gente sabe que não está. O povo não é besta, 
o povo não é burro! Não tentem enganar o 
povo, já basta! 
  Mas onde está o laboratório que vai 
dizer a verdade? Não pode. Os caras lá de cima 
são grandes demais. Fecham meu laboratório se 
eu falar a verdade. Eu tenho que omitir a 
estatística que eu tenho sobre a saúde da 
população. Eu tenho que mentir sobre os rejeitos 
que estão na água, essa merda toda que está na 
água, que está sendo oferecida para a 

população e eu não posso falar, porque eles 
fecham meu laboratório. É assim! 

Isso não sou eu que estou dizendo, isso é 
o povo que está lá fora, da periferia, é que diz 
para a gente, a gente tem que passar isso para 
vocês. Não estou tirando isso daquilo que eu 
penso, é o povo que está dizendo isso lá fora. 
Vai lá, faça uma visita para a periferia, vocês vão 
ver que a palavra de todos é essa.  
 Aí, como conviver com isso? Onde está o 
monitoramento da saúde dessas pessoas? Até 
que ponto esses rejeitos, essa bagunça, essa 
lama, essa merda toda que está na água está 
afetando a saúde da população? Nós temos um 
sistema de saúde precário, que não dá conta de 
fazer esse monitoramento. E aí? Isso que nós 
estamos ingerindo até que ponto vai causar um 
prejuízo a nossa saúde? 
 Vejo ali na frente, Jornal Nacional, 
William Bonner: A população de uma cidade no 
interior do Espírito Santo começou a apresentar 
sintomas e doenças causadas pela água 
contaminada que é obrigada a ingerir ao longo 
desses anos todos. Aí, sim! Aí, pá! Mas aí o povo 
já vai estar morrendo. Aí, como diz lá fora, Inês 
é morta, e a população, também.  

Eu não quero morrer por estar ingerindo 
uma água contaminada, ninguém quer. Nós 
queremos, senhores, é que se faça justo o que é 
justo, e que a nossa saúde seja uma prioridade.  
 É muito bom falar sobre pacto, repacto, 
repactuação, a repactuação da repactuação, 
mas onde está a palavra saúde, que não vejo 
sair da boca de ninguém. Não é possível, estou, 
gente, falando alguma besteira aqui, hoje? 
Estou enganada?  

Então, será que ninguém está vendo 
isso? Pelo amor de Deus, coloquem isso em 
pauta e tenham mais carinho pela população, 
que precisa muito do serviço de vocês. Eu 
acredito, aqui, essas pessoas que estão aqui 
hoje, lá fora vão dizer, mais tarde, a curto prazo, 
são esses que tiveram o cacife de botar o barco 
na água e remar para a gente conseguir 
conquistar alguma coisa. 
 Tenham um bom dia! 
 
 A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 
– Quero atestar, aqui, a fala da Alessandra, 
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porque, antes da covid, nós fizemos, eu e 
deputado Helder Salomão, audiências públicas 
em cinco municípios diferentes atingidos e, em 
seguida, fizemos uma reunião com o secretário 
de Saúde, para explicar e expor a ele toda a 
preocupação com que nós saímos dessas 
audiências, porque a incidência de 
determinadas doenças estava altíssima: queda 
de cabelo, queda de unhas, desmaios 
subsequentes, ampliação dos casos de câncer, 
problemas de menstruação ininterrupta nas 
mulheres com profunda perda de sangue, 
causando problemas de anemia.  

Então, nós voltamos, inclusive, à carga 
sobre esse assunto com o secretário Nésio 
quando a pandemia deu, vamos dizer, uma 
certa trégua. Inclusive, tem uma emenda que o 
deputado Hélder Salomão destinou e nós 
discutimos , o MAB esteve presente, a utilização 
dessa emenda será feita ali na saúde, para 
atendimento desses casos. Então, a Alessandra 
tem total razão, mas a máquina pública é um 
paquiderme, né? Ele se move muito 
lentamente, mas nós não estamos parados, nós 
estamos tentando fazer, todos os dias, um 
pedaço do dever de casa. Eu considerei que se 
fazia necessária essa informação a todos e 
todas. 

Agora, nós vamos ouvir o depoimento 
também do João Carlos. Porque ninguém sabe 
quem é João Carlos, todos nós sabemos quem é 
o Lambisgoia. Então, por até quinze minutos. 
Você pode usar a tribuna. Depois, vai ser a fala 
do Leandro. Eu quero só chamar a atenção da 
técnica que, após a fala do Leandro, nós 
teremos... Primeiro vai falar o Lambisgoia, 
depois o Leandro, nós teremos a fala do João. E, 
na fala do João, nós vamos precisar fazer a 
projeção de um pequeno filmezinho aqui para 
ilustrar a conclusão aqui da fala dos atingidos. 
Aí, depois, nós vamos passar para o Ministério 
Público e para a Defensoria. Ok?  

Então, Lambisgoia, você tem até quinze 
minutos, tá certo? 

 
O SR. JOÃO CARLOS GOMES FONSECA – 

Certo! 
Olha só, eu me apresento aqui como 

pescador há trinta e cinco anos, como 

realmente verdadeiro atingido de Mariana, lá, 
de Bento Rodrigues. Também me apresento 
como sindicato, como presidente do sindicato 
aqui do estado.  

Para vocês entenderem a minha fala, a 
gente vai ter que voltar um pouquinho do 
passado. Vamos lá, vamos voltar em 2015. Em 
2015, quando nós estávamos trabalhando no 
nosso pesqueiro, que esse pesqueiro nosso 
começa de Conceição da Barra até ali, a faixa de 
Nova Almeida, onde a área toda hoje é proibida 
pela Justiça Federal. Nós trabalhávamos bem. O 
que acontece? A barragem de Bento Rodrigues 
se rompeu. Como todo mundo sabe, ela se 
rompeu, mas até hoje ainda vem caindo rejeito, 
porque ainda não parou. Então, ela veio 
consumindo o rio, veio consumindo o rio, veio 
passando, que até chegou na foz do Rio Doce.  

Entenda, quando o Neto Barros falou aí 
que o Espírito Santo deveria receber mais, eu 
concordo com ele. Você sabe por causa de quê? 
Porque o lixo que desaguou lá, em Mariana, 
está guardado dentro do nosso pesqueiro. 
Noventa por cento do nosso pesqueiro está 
proibido pela Justiça Federal, com 
comprovações de estudo e tudo.  

O que acontece com nós, pescadores? 
Quando essa lama chegou, automaticamente 
ela dominou tudo. O que aconteceu? O 
Ministério da Justiça foi lá e proibiu vinte 
metros. Vinte metros, quem olha bem assim, 
pensa que vinte metros é daqui até ali, mas não 
é. Se você pegar da beira da praia até você 
atingir a fundura dos vinte metros, você vai 
levar quilômetros. São duas, três horas de 
viagem de barco mar adentro. Então, dominou 
nosso pesqueiro quase todo.  

Hoje, como o doutor, que é também um 
atingido, que também realmente eu já trabalhei 
com ele, tenho confirmação nisso, como a gente 
foi apedrejado muito dessa forma, hoje o barco 
dele está parado, um exemplo. Por quê? Por 
falta de... Quem é que vai querer sair daqui para 
trabalhar numa área proibida, sendo que a 
Justiça está lá? Para ser preso? Nós não 
queremos problema com a Justiça. Então, nós 
somos reconhecidos dessa forma.  

Então, para vocês entenderem, essa 
lama que vem desaguando lá, ficou na boca do 
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Rio Doce. Nós, tipo como um saco de lixo, 
recebendo esse rejeito que está lá. Vou dar um 
exemplo aqui para vocês entenderem. Hoje, nós 
tínhamos um pesqueiro lá de dez metros por 
exemplo. Então, o fundo está aqui, a superfície 
da água está aqui. Hoje, nós passamos para o 
pesqueiro, que nós trabalhamos há trinta e 
cinco anos, que eram dez metros, não, está 
aqui, três metros. Sabe por causa de quê? 
Porque a lama ficou no fundo. Entendeu? Não 
tem como tirar mais aquela lama dali. 

Aí, o que acontece? Em 2015, nós 
começamos a lutar, a procurar a Defensoria, a 
procurar todo mundo para poder ajudar a 
gente. Aí, o Ministério Público ajudou, entrou 
a Defensoria e, em 2018, nós fomos 
reconhecidos. É aí que está o problema da 
cadeia da pesca. Nós fomos reconhecidos 
todo mundo junto, tanto a cadeia, como o 
pescador, como os armadores. 

O que aconteceu? A Fundação Renova 
chegou para a gente e falou: Oh, vamos fazer 
o seguinte, vocês são realmente reconhecidos, 
pego vocês aqui, vamos pagar os pescadores e 
os armadores primeiro, e essa outra parte 
aqui, a gente vê depois. Foi o que aconteceu. 
Só que essa outra parte aqui não tinha matriz 
de danos relatada. Nós não tínhamos 
assessoria técnica, não tínhamos nada. 

Automaticamente, chegou a pandemia. 
O que o Ministério Público e a Defensoria 
fizeram? Poxa, se não tem a matriz de danos 
ainda, contratou uma das fundações mais bem 
respeitadas aqui dentro do Brasil, que se 
chama Fundação Getúlio Vargas. Fez as nossas 
matrizes de danos, nós demos tudo na mão 
com o documento e tudo para comprovar 
para qualquer um. 

O nosso grupo de trabalho, quando 
começou com os pescadores, ela foi construída 
com o Ministério Público Federal, Defensoria 
Pública, Secretaria de Agricultura e Pesca do 
Estado, ICMBio, que é uma das mais respeitadas 
e que reconhece a gente lá dentro, e o principal 
de todos, o Ibama. Por quê? Porque o Ibama era 
o nosso inimigo, porque já metia um bocado de 
multa no pescador. Então, essas próprias multas 
que a gente tomou, fomos comprovando que 

realmente a gente trabalha dentro dessa área, e 
essa área nossa é uma área proibida. 

Aí, o que acontece? Pagou aos 
pescadores e aos amadores e falou: Espera 
vocês um pouquinho aqui. Aí veio a pandemia, 
vem enrolando, vem enrolando, a Defensoria, 
automaticamente, já nos fizeram a matriz de 
dano, tudo pronto para entregar à Fundação 
Renova. A gente quer saber o que ela está 
esperando para poder reconhecer esses 
pescadores, esses da cadeia da pesca? 

Para quem não sabe o que é cadeia da 
pesca, eu vou explicar melhor. É o pré-pesca e o 
pós-pesca. Para eu, por exemplo, pegar um 
barco para eu ir para o mar, para eu carregar o 
barco, para eu sair para o mar, eu preciso de 
gente que tem ali para carregar o barco, para 
poder botar gelo, para fazer manutenção, para 
calafetar, pintar, consertar um defeitozinho, 
porque quando nós estamos no mar, só Deus, 
não tem ninguém não. Nós só vemos céu e mar. 
Então, nós temos que fazer tudo aqui em terra 
para o barco chegar perfeito dentro do mar para 
ninguém ser prejudicado. 

E tem o pós-pesca. O que significa isso? É 
quando a gente chega com o barco com 
camarão, com pescado e tudo, essa galera vem 
ajudar a descarregar, ajudar a tirar tudo, ajudar 
a limpar o barco, ajudar a fazer isso. Então, tem 
os vendedores, os compradores que compram, 
que são o pós-pesca. 

Então, o que acontece? A Fundação 
Renova deu, mas não cumpriu o que ela falou. 
Então, nós estamos na luta aí com a Defensoria, 
com todo mundo. Nós somos reconhecidos, só 
falta, tipo assim, um acerto final com a gente. 

É isso que a gente vem dizendo, vem 
passando. O crime está lá. Aquela lama que tem 
lá, quem é pescador e que está aqui dentro aqui 
e que é pescador verdadeiro sabe muito bem o 
que eu estou falando, que, por exemplo, eu 
tenho trinta e cinco anos, eu sei que aquela 
lama que está lá não vai sair mais. Entendeu? 
Porque essa área, nosso pesqueiro é vinte 
metros, proibiram, que toma noventa por cento 
do nosso pesqueiro. Então, quero que vocês 
entendam como essa cadeia da pesca ficou 
jogada para trás, porque nós temos várias 
documentações que comprovam, nós temos o 
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acompanhamento de várias entidades 
competentes. 

Agora, como sindicato, falando para 
vocês, porque a gente tem que ajudar os amigos 
e a gente tem que falar pelo Estado, eu, a minha 
pessoa, o Lambisgoia, vou dizer uma verdade 
para vocês, essa quitação geral foi a maior 
covardia que fizeram com os atingidos. Não só 
daqui do Espírito Santo, como de Minas Gerais 
também. Por quê? Pô, gente, tem gente aí que 
não sabe nem ler nem escrever. Entendeu? 
Você chegando lá e oferecer qualquer coisa para 
eles, eles pegam. Sabe por causa de quê? 
Porque ninguém sabe o que é uma falta de uma 
botija de gás, ninguém sabe o que é uma conta 
de luz para pagar, ninguém sabe o que é uma 
criança chorando para trás e pedindo comida 
para uma criança e para uma mãe e para outra e 
ninguém dar. 

Então, como os atingidos pediram, a 
gente é contra essa quitação. Eu queria que o 
Governo desse uma olhada direitinho, porque a 
gente não é contra os atingidos que aderiram, 
porque a maioria deles aderiram porque 
estavam passando sufoco porque não tinham o 
que comer dentro de casa. Eu, como atingido, se 
eu tivesse na pele deles, eu também aceitava, 
mas eu brigava por eles depois. Entendeu? Não 
sou contra nada do que eles fizeram. Eu vim 
aqui representar uma cadeia da pesca que já 
vem, desde 2015, lutando, brigando, e não tem 
para onde mais brigar. Entendeu? 

A Iriny sabe muito bem, o Neto Barros, a 
Defensoria está vendo que nós já estamos 
esgotados de a cada ano chegar um sistema 
diferente que vai produzindo e só vai 
empurrando a gente com a barriga, entendeu? 
Então, peço que olhe com carinho essa cadeia 
de pesca. Porque qualquer um de vocês aqui - 
tanto deputado, qualquer pessoa que mora aqui 
dentro de Vitória - já comeu uma moqueca 
capixaba, não já? E a maioria de vocês tem que 
comprar ali, de frente para o Sebrae, de frente 
para a Capitania dos Portos, é mais uma prova 
de que essa cadeia existe. Quando vocês forem 
comprar o pescado olhem em volta. Você vê 
aquelas barraquinhas, você vê aquele estaleiro, 
você vê os barcos lá em cima, aquilo se chama 
nossa cadeia de pesca, que até agora a 

Fundação Renova enrolou, enrolou, enrolou e 
não fez. 

Então, para vocês que sabem... E aqui 
quero deixar uma coisa bem clara para nós: 
temos uma cultura capixaba aqui no estado que 
se chama a tradicional moqueca capixaba, não 
é? Então, a moqueca capixaba sem um camarão, 
sem um cação e sem um badejo não é moqueca 
capixaba! 

Então, não tenho muita coisa para falar. 
Só falo para vocês que estou brigando desde 
2015, nessa luta, e a gente está ficando 
desgastado com a Fundação Renova porque a 
Fundação Renova, no meu ver, eu, Lambisgoia, 
é empregada da Vale. Faz de conta que o senhor 
é a Vale e eu sou a Renova. Vou trabalhar contra 
o senhor para o senhor me mandar embora? 
Tem como isso? Não, tem que ver esse negócio 
direitinho. O atingido tem que ter voz, o 
atingido tem que participar, tem que falar. Tem 
que lhe dar mais espaço, da mesma forma que 
estou vindo, para poder falar. Vim aqui para 
minha luta pela cadeia da pesca. Preciso que 
essa cadeia da pesca seja reconhecida 
imediatamente, da forma mais rápida possível, 
porque vocês, de vez em quando, estão 
comendo a moqueca e essa moqueca sai deles. 
(Palmas) 

Agora, como sindicato, quero deixar que 
- às vezes as conversas chegam de forma 
diferente - não somos contra vocês, o 
(inaudível) tanto de Minas quanto do Espírito 
Santo, que estava esperando essa fala minha. A 
única coisa é que estou aqui para brigar por 
vocês também, para dizer para vocês que a 
gente é contra a quitação geral e que esses 
valores que vocês receberam são valores 
mínimos, porque ninguém sabe o que é uma 
dívida dentro de casa. 

Meu forte abraço para a cadeia e todos 
vocês aí. 

 

A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 
– Muito obrigada, Lambisgoia. 

Vamos agora ouvir o Leandro Paranaguá 
e, depois, o João, lembrando que a técnica tem 
que estar aí atenta. 

 

O SR. LEANDRO PARANAGUÁ 
ALBUQUERQUE – Bom dia a todos! 
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Cumprimentar a Mesa, na pessoa de dona Iriny 
Lopes, nossa deputada que abriu as portas para 
os atingidos, mais uma vez. 

Meu nome é Leandro Paranaguá, 
atualmente estou como vereador por 
Conceição da Barra, vereador atingido por 
Barragem de Mariana, e filho de pescador 
nativo de Conceição da Barra. Trabalho na 
cadeia da pesca também, sou pescador. 

Tem o Adriano aqui, presidente da 
Associação Apropescam, proprietário de 
embarcação em Conceição da Barra, presente; 
nosso secretário Zé Malta, do Meio Ambiente, 
que está empenhado em nosso comitê, que 
foi criado em Conceição da Barra. 

Falar um pouco aqui do sofrimento dos 
atingidos de Conceição da Barra e do estado. 
Acho que é o mesmo de todos. Essa apreensão 
sobre a indenização individual que vem 
atrapalhando os outros segmentos do processo, 
principalmente a saúde, que a irmã falou ali, 
porque a gente tem visto em Conceição da 
Barra vários pescadores adoecendo. Vários 
pescadores adoecendo! Estamos com o 
companheiro lá, que pesava, cento e dez quilos, 
forte, e hoje está com sessenta quilos. Não 
sabemos qual a relação do crime, dos estudos, a 
gente não sabe como está o camarão, como 
está o peixe, que é uma cultura da gente comer 
o peixe e o camarão. Isso eles não vão tirar da 
gente porque, na casa - igual o Lambisgoia falou, 
são várias falas que vêm a contribuir com a 
minha -, ninguém sabe o que a pessoa tem 
dentro de casa para comer. Então, se chega o 
camarão, se chega o peixe, ele vai comer. Se 
está contaminado ou não, não sabemos. 

Então, é muito grave o andamento que 
esse processo tomou. Muito grave! Porque as 
pessoas, atualmente, só estão pensando no lado 
individual. Quando passar, ela vai precisar do 
coletivo, que é da saúde, que é do social, que é 
da educação, tudo que a Renova não está 
fazendo. Tudo que ela não está fazendo! Ela 
está fazendo tudo ao contrário! Ela quer se 
livrar do povo, do povo de Colatina, do povo de 
Baixo Guandu, do povo atingido de Minas 
Gerais, porque a gente vê em grupo de 
WhatsApp a guerra, a guerra pela ganância. 

Ontem ouvi uma tese, uma pessoa falou 
que esse processo é uma baleia que vem 
viajando e vêm várias coisas colando nela: é o 
colador, é o sanguessuga, é o limo, é a ostra. E 
quando ela vai dar seu filhote, já chega cansada 
aqui no nosso litoral. Somos nós, aqui embaixo, 
esperando esse processo que vem se arrastando 
há seis anos. E o pior, nós que somos os 
atingidos; ao invés de se juntar, dividiu. Dividiu 
para ajudar as empresas, porque o povo 
dividido ajuda as empresas! Os que causaram o 
impacto. Tudo bem, vou receber noventa mil, 
mas vai passar. 

Lambisgoia falou aqui da ação total 
também, e nós somos contra. A nossa comissão 
lá em Conceição da Barra foi criada em 2017 
para 2018. Se soubéssemos o que iria acontecer 
aqui na frente, nós jogaríamos na Mega-Sena, 
nós tínhamos registrado a comissão, para não 
vender nossos direitos, igual venderam; igual 
venderam nossos direitos. Ficam usando a gente 
lá em Conceição da Barra como Cristo, que 
somos contra as pessoas receberem. Como 
vamos brigar contra o atingido, gente? Nós 
somos contra os valores que estão sendo pagos 
individualmente. Nunca fomos contra nenhum 
atingido receber, que fique bem claro. Nessa 
madrugada vários áudios, em grupo de 
Whatsapp, dizendo que havia grupo de pessoas 
de Conceição da Barra para vir bloquear o portal 
móvel. Se o Ministério Público não conseguiu, 
quanto mais Leandro, Aroldinho, Bibi, o 
Fernando, a minha esposa e meus filhos que 
estão aqui! Vai parar o portal? Nunca vamos 
parar, porque o povo precisa receber. Nunca 
falamos em parar, sempre em melhorar, não é 
doutor Rafael? Sempre melhorar para o 
atingido. A luta é do coletivo, do atingido.  

Mas, como sempre, no mundo as 
pessoas falam o que querem e muitas pessoas 
acreditam. É uma pena! 

Somos da comissão. O doutor Rafael é 
testemunha e esteve em Conceição da Barra em 
reunião com trezentos atingidos; duzentos 
atingidos em Itaúnas. As pessoas que estavam 
com a gente lá atrás, hoje não sei de qual lado 
estão. Muitos que estavam com o MAB na hora 
de organizar, no começo é assim, saíram do 
MAB. Hoje o MAB é o bicho-papão, é o que quer 
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o dinheiro do atingido. Se eu tivesse visto isso 
no MAB, não estava com o MAB, deputado 
Freitas, não estava. E, hoje o MAB está em 
Conceição da Barra levando informação para a 
gente, porque pescador é um pouco 
desinteressado, e Lambisgoia conhece muito 
bem. Mas, sempre tem voz do Lambisgoia, em 
Vitória, tem voz em Barra Nova, tem voz em 
Barra Seca, tem várias vozes.  

Então, espero que a justiça seja feita, 
porque ainda dá tempo, e se fosse para desistir, 
os atingidos tinham desistido. Mas não vamos 
desistir, não. 

Falar um pouco da pesca aqui. É a 
mesma área que Lambisgoia pesca, que o 
Juninho pesca, que o Cabeça pesca, que o povo 
de Conceição da Barra pesca. E de um tempo 
para cá, a Fundação Renova vem mandando 
cartinha falando que não somos mais 
reconhecidos. Não é reconhecido pelo PIM, mas 
pelo portal Conceição da Barra é reconhecido. 
Por que tirou o direito das pessoas que estavam 
pelo PIM? Se não acesse o portal não iria 
receber mais. E falei: ela nunca vai fechar o 
portal, sabe por quê? Enquanto tiver um 
atingido ali, ela nunca vai fechar portal; já 
prolongou para o mês que vem! E a Justiça não 
faz nada contra a Fundação Renova. Se faz é 
pouca coisa. Faltam quarenta programas ainda, 
são quarenta e dois, e até hoje Conceição da 
Barra só viu... Não terminaram um, que é a 
indenização. Eu quero ver quanto tempo vai 
levar isso. 

Então, a grande fraqueza nossa foi o 
quê? Foi dividir, dividir o povo. E pode olhar 
aqui, tem um povo desse lado e um povo do 
outro lado; aí já mostra a divisão. Quem sai 
ganhando com isso? Os capitalistas que querem 
se livrar do povo, que matou gente, matou peixe 
e matou camarão, como disse nosso amigo Beto 
quando a gente esteve lá em Minas Gerais. 
Fizemos vários bate-e-volta.  

E outro agravante, com todo respeito ao 
doutor Mário, quando foi para dar assessoria 
técnica para os atingidos terem os laudos 
próprios, se fortalecerem, ele homologou, mas 
não contratou, e ainda fizeram fazer o quê? 
Jogaram o povo contra o MAB, dizendo que o 
MAB queria setecentos e cinquenta milhões, 

para enfraquecer o movimento da assessoria 
técnica, que iria ser importante, onde iriam ser 
feitos os laudos na saúde, o laudo de 
contaminação, o modo de vida, a retomada da 
pesca.  

Um amigo falou da moqueca aqui, se nós 
não tomarmos conta da pesca do Espírito Santo, 
nós vamos comer pescado de outros estados, 
porque já está acontecendo isso. Já está 
acontecendo isso, porque a pesca artesanal é 
abandonada pelo poder público federal, 
estadual e municipal. A pesca artesanal.  

Querem, vou falar um pouco do 
terminal, querem privatizar o terminal. Quando 
privatizar, vai entrar milhões de dinheiro público 
ali dentro. Quando são os pescadores 
artesanais, não entra. Não entra. Não entra. 
Mas quando os empresários pegam, são milhões 
e milhões de dinheiro público investido para os 
empresários. Tira pelos nossos pescadores em 
Conceição da Barra do Pronaf. Foram dezoito 
mil reais para os pescadores, mas teve 
alcooleiro lá que pegou cinco milhões, no 
mesmo Pronaf. Mas quando for pescador 
artesanal, dezoito mil. O banco liga pra gente, 
pergunta: Você é agricultor ou pescador? 
Quando fala que é pescador, desliga o telefone 
na cara.  

Então, espero que a pesca no Espírito 
Santo e no Brasil seja valorizada, a pesca 
artesanal, mas a intenção é tirar o pescador do 
mar, o pescador do rio, porque ali está a 
riqueza. 
 Eu vejo muita gente falando que é 
representante de pescador, mas é vergonhoso o 
que eles estão fazendo. Não sei para que tanta 
gente representando. Queremos qualidade, 
qualidade. Pessoas honestas, que lutam 
verdadeiramente. Porque se todo mundo 
estivesse lutando pela pesca, nossa pesca não 
estava assim. Porque a gente vê a realidade.  

As bocas de barra estão secando no 
estado. Não é só Conceição da Barra, não, 
deputado, é Barra Seca, é Barra do Riacho, é 
Barra Nova. Tudo secando. E ali, os pais de 
família insistindo. Toda vez a gente tira barco de 
cima da areia, na boca da barra de Conceição da 
Barra. E estão lá. Muitos, agora, estão com a 
indenização, mas não desistiram da pesca, não. 
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Estão comprando suas embarcações, só vivem 
da pesca, não vão fazer outra coisa. Não vão 
fazer outra coisa. Quem é pescador, é pescador. 
Não tem jeito. 
 Então, espero que o Estado olhe para a 
pesca artesanal. Não está muito rentável, já 
estava difícil, poderia estar pior. Essa é a minha 
fala, eu sou atingido lá de Conceição da Barra. 
Quero que o povo de Conceição da Barra 
escute, os atingidos de Conceição da Barra. 
 No começo da caminhada, muitos não 
acreditavam. Até pescador, até um próprio meu 
irmão, tem cinquenta e poucos anos, quando 
entreguei o panfleto na mão dele, ele jogou 
fora, da Fundação Renova. Está lá até hoje sem 
receber. E outros e outros. Mestre Gá que a 
gente chama, é o Jailton, outro. E outros e 
outros e outros.  

Aí vem o portal, as pessoas que 
receberam pelo PIM já estão na lista e tem 
pescador que não pegou um centavo de 
indenização individual, não foi indenizado ainda. 
Não foi ter a sua reparação. E você não pode 
levar sua fala, né? Você não pode levar sua fala. 
Fui retaliado em Conceição da Barra. Você não 
vai ser eleito porque você está com o MAB. 
Então, eu falei: Vamos ver, o povo é cego, mas 
nem tanto. Porque eles sabem o que estão 
fazendo com eles. Eles vão com essa e tiram 
com duas, não é com uma não.  

Com todo o respeito, é vergonhoso. 
Vergonhoso. As pessoas estão dadas para fazer 
mal às outras. Porque do dinheiro. Porque do 
dinheiro. Pessoas criadas junto com a gente, 
filho de pescador, até próprio parente tirando 
de parente. É vergonhoso. (Palmas) 
 

 A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 
– Muito obrigada, Leandro. Valeu. 
 Agora é o João que vai apresentar aqui 
um pequeno vídeo.  
 É só apresentação? (Pausa) 
 

 O SR. JOÃO PAULO LYRIO IZOTON – 
Todo mundo grandão, eu pequenininho.  Tenho 
que abaixar o microfone. 
 

(São exibidas imagens 
simultaneamente ao 
pronunciamento)  

 Bom dia, turma! Bom dia! Para mim é 
uma honra estar, aqui, hoje. Eu sempre faço 
questão de falar isso: quando a Assembleia 
Legislativa abre as suas portas para receber o 
povo organizado, é a certeza que a gente tem de 
que abriu uma chance de a gente construir uma 
vitória de verdade. No Rio Doce tivemos muitas 
derrotas, algumas vitórias, mas as vitórias que 
conseguimos também foram construídas a 
muitas mãos. 
        Hoje a gente veio aqui trazer um pouco do 
que o MAB acumulou nesses seis anos de crime, 
e falar que é um mérito nosso, do Espírito 
Santo, seria mentira.  Muita coisa que 
aconteceu aqui nessa bacia, AFE, PIM, lucro 
cessante, vem de experiências anteriores de 
atingidos por barragens. Essa experiência, o 
MAB, hoje, este ano, completa trinta anos. Mas 
vem de vinte, trinta anos antes de criar o MAB, 
essa luta. 
       E o que a gente vai apresentar aqui, hoje, a 
Política Estadual de Atingidos por Barragem, é a 
síntese do que a gente acha mais importante 
que seja levado em consideração quando 
acontecem crimes desse tipo: o desalojamento 
para construir uma barragem, o 
empreendimento que dá errado, uma barragem 
rompe, como é o nosso caso. 

       Aqui ninguém nunca foi funcionário da 
Vale, mas ela tirou o sustento de muita gente. 
Então, para não tomar muito tempo, porque 
também tem muitos atingidos para falar 
após mim, eu vou ser bem sucinto. 
 Política Estadual de Atingidos por 
Barragem, por que a gente precisa? No começo, 
criaram a Fundação Renova. A Fundação Renova 
foi criada porque os estados não teriam 
agilidade, não teriam eficiência para conduzir a 
reparação. Muita gente criticou, inclusive o 
MAB. Ministério Público Federal foi contra, 
defensorias foram contra. O primeiro acordo, o 
TTAC, gerou tanta revolta que o próprio MP 
ajuizou aquela ação de cento e cinquenta e 
cinco bilhões. 

 Então, o que a gente observa é que esse 
argumento de que o privado é mais eficiente, é 
mais célere, nesse caso não funcionou. Pelo que 
a gente vê é o contrário, Paranaguá falou muito 
bem. Por que o contratado da empresa vai fazer 
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valer o valor todo da reparação, e não diminuir 
um pouco? Os funcionários da Renova todos 
recebem acima do valor de mercado. E recebem 
mais é para não trabalharem mesmo, como 
todo atingido da bacia do Rio Doce sabe.  

Então, a Peab para a gente, vou ser bem 
sucinto, é um documento grande, um pouco 
extenso, mas tem quatro pontos principais. Os 
quatro pontos principais da Peab são esses.  

O cadastro das pessoas atingidas. O 
Leandro falou da indenização. Na verdade, o 
primeiro programa é o cadastro, e deu errado. 
Deu errado no começo, foi alvo de várias 
críticas. Trocaram a empresa, primeiro era a 
Práxis, depois virou a Synergia, e o que a gente 
vê é que muita gente ainda espera o cadastro, 
embora tenha gente defendendo que se feche. 

O segundo ponto importante são as 
formas da reparação, o terceiro são os direitos 
dos atingidos e o quarto é o Fundo Estadual da 
Reparação aos Atingidos e atingidas. 

Vamos pelo começo, o cadastro. Muitos 
apontaram, inclusive, o sofrimento causado pelo 
cadastro. Eu fui atingido, morava em Regência, 
mas tive oportunidade de fazer uma pesquisa 
em Regência e Povoação. O pessoal não ia na 
padaria, não ia visitar o vizinho, porque tinha 
medo do carro da Práxis ou da Synergia passar 
e, depois que passasse, para vocês acharem eles 
nas comunidades era um custo. Isso eu estou 
falando de Regência e Povoação, que nunca 
esteve em questão se tinham sido atingidas ou 
não. No norte do Espírito Santo, Conceição da 
Barra, São Mateus, sei que aconteceu o mesmo, 
embora mais tarde. 

Esse graficozinho está no relatório da 
Ramboll, um relatório que todo mundo tem que 
ler. A Ramboll era a expert do Ministério Público 
contratada para fazer auditoria da Renova. O 
que a Renova fez, o que é Renova deixou de 
fazer e o que a Renova precisava fazer. 

A título de exemplo, o cadastro para a 
Ramboll, que fez a auditoria. Sessenta e cinco 
mil solicitações de cadastro, e apenas trinta e 
um mil cadastrados. Então, é um problema de 
origem: começou errado. 

Quando você vai construir uma casa e 
começa ela fora do esquadro, você pode até 
botar um teto. Agora, na hora de fazer um 

puxadinho, ele cai. E é mais ou menos o que 
aconteceu com o processo de reparação 
previsto no TTAC com a Fundação Renova. 
Vejam vocês, menos da metade dos solicitantes 
foram cadastrados porque a Renova criou 
critérios de elegibilidade prévios que diziam: 
Você pode ser cadastrado e você não pode ser 
cadastrado. 

O que a gente viu, na prática é que 
pessoas na mesma situação pescadores de RG, 
uns conseguiam, outros não conseguiam, a 
exemplo dos programas de indenização. 

 
(São exibidas imagens 

simultaneamente ao pronunciamento) 
 

As formas de reparação. Muita gente 
ouviu isso no começo porque era o que a 
Renova prometia, e não cumpriu. Mas a 
reparação, ela repara danos materiais e ela 
repara danos imateriais e as formas de 
reparação, como está escrito ali, devem 
abranger o amplo espectro da vida dos 
indivíduos e comunidades atingidas e deverão 
levar em conta. A gente tem o nível do 
indivíduo, a gente tem o nível da família, a gente 
tem o nível da comunidade e a gente tem o 
nível que estamos aqui hoje, dos atingidos do 
estado. 

As reparações materiais geralmente são 
esses três pontos: a reposição, quando se 
recompõe ou reconstrói, que é o exemplo das 
casas lá de Mariana, que até hoje só três foram 
entregues, de mais de trezentas. Então daí você 
vê a prioridade da Renova. 

A indenização, que todo mundo aqui 
conhece, o programa original era o PIM, hoje 
tem esse novo sistema feito pelo juiz. 

E a compensação. A compensação é 
quando você não consegue recriar as condições 
anteriores ao dano. Então você tem que pensar 
em políticas, em  programas que possam suprir 
a necessidade criada pela ausência daquilo que 
tinha e, após o crime, não existe mais. 

Agora, vamos falar do que todo mundo 
conhece que é o PIM. A gente falou dos 
cadastros, sessenta e cinco mil solicitantes, 
trinta e um mil cadastrados. Dos trinta e um mil 
cadastrados até abril de 2020, dez mil, dez mil e 
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oitocentas famílias foram reconhecidas pelo 
PIM, foram devidamente indenizadas. 

Eu desconheço alguém que tenha 
acessado o PIM, eu acho, dessa data aí: abril 
de 2020 até então. O que se observa, na 
verdade, é o fechamento do programa e a 
própria Renova empurrando as pessoas para 
esse novo sistema indenizatório, que pratica 
valores menores, tem menos direito: lucro 
cessante, o AFE, e está cortando o AFE dos 
pescadores.  

Então, olha aí, um terço dos cadastrados 
foram atendidos pelo PIM e os cadastrados 
mesmos foram metade dos solicitantes. Então aí 
você vai vendo o funil que foi a Fundação 
Renova. 

Os danos imateriais são aqueles de difícil 
comprovação, envolvem laços familiares, 
culturais, rede de apoio, mudanças de hábitos, 
destruição de modos de vida comunitários, 
danos morais e abalos psicológicos.  

Eu acho que é a tônica da fala dos 
atingidos aqui antes de mim, né? Eu acho que 
todo mundo descreveu bem esses processos, eu 
acho que nítido na ação da Renova que esse é 
um dos grandes gargalos: a compensação. 

Como você compensa um rio perdido? O 
lazer familiar? Como você compensa a atividade 
econômica, a pesca? 

O programa de retomada da pesca 
mesmo eu nem botei aí, mas executou cinco por 
cento do orçamento previsto. Aí a mesma 
Renova, que não fez o que precisava para pesca 
ser retomada, hoje ela empurra o atingido para 
a mesa do Novel, para dar quitação geral, 
mesmo sem ter reconstruído as condições 
conforme o prometido, porque falaram que iam 
entregar um Rio Doce melhor do que tinha. 
Então está todo mundo, diria o outro: ao deus-
dará. 

Então esse tipo de reparação tem que 
ser negociada com as comunidades atingidas 
previamente, não é: Agora chegou um 
programa, turma; agora tem um negócio da 
Renova aqui que você pode se enquadrar.  Não, 
tem que ser discutido de forma prévia, de forma 
coletiva e de forma informada. Acabar essa 
opacidade, esse negócio de botar uma tampa 
por cima do que está acontecendo. 

Os direitos dos atingidos. A gente listou 
uma série de direitos porque eles preveem 
danos que a gente não observou aqui, inclusive. 
Por exemplo, os reassentamentos, apesar de 
muita gente ter saído das comunidades, esse 
não foi um processo coletivo, foi uma saída 
individual que muitos tiveram. Quantos não 
conhecem nas suas comunidades gente que 
veio para grande Vitória trabalhar? Não foi um, 
não foram dois, foram várias famílias. 

Hoje eu vou a Regência, lembro-me de 
2015, e quem mora lá já é outra turma. 

E discussão coletiva, negociação prévia 
sobre formas e valores da reparação. Esse 
negócio de sentar numa mesa fechada sem 
ninguém saber o que está acontecendo e sair 
com o valor de indenização para ser praticado 
para todo o mundo, deve ter um nome disso, 
para isso na lei, e a assessoria técnica 
independente, custeado pelo responsável pelo 
empreendimento, para garantir a participação 
livre informada em todo o processo reparatório.  

Degredo acabou de lançar uma matriz de 
danos, que é melhor do que é praticada pelo 
juiz, inclusive, que autorizou Degredo ter uma 
assessoria técnica, o mesmo juiz que proibiu 
que as assessorias técnicas fossem contratadas 
nos demais municípios do Espírito Santo. Por 
isso que hoje o que se vê é essa corrida de 
soluções individuais para um problema que é, 
na origem, coletivo.  

E a criação de um fundo reparatório 
capaz de repor, restituir, recompor, indenizar e 
compensar os danos causados a todos quantos 
forem atingidos pelo empreendimento causador 
do dano, e a criação de um conselho paritário 
entre sociedade civil e Estado com fim de 
acompanhar, sugerir e emitir pareceres sobre o 
processo de repactuação.  

Quando o Ministério Público ajuizou 
ação de cento e cinquenta e cinco milhões, isso 
levou uma atualização do TTAC, que foi o TAC-
Gov, era o TAC-Gov que previa assessoria 
técnica em governança. O que a gente viu foi 
uma bagunça. A governança, milhares de 
câmaras técnicas, fóruns consultivos que eram 
frequentemente, cujos pareceres eram o tempo 
todo considerados pela Renova na hora da ação, 
e tinha um conselho curador.  
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O conselho curador era, se não me 
engano, três da Samarco, três BHP e três da 
Vale. Então vão dizer, você criou toda uma 
estrutura de governança cujo topo era os donos 
das empresas criminosas que, em última 
instância, abriam ou fechavam o cofre para esse 
ou aquele programa.  

A Alessandra falou muito bem sobre a 
saúde. Tem um estudo da saúde feito em 
Linhares que até hoje não foi divulgado. Esse 
mesmo estudo feito em Mariana, apresentou 
resultados assustadores. Então por que foi 
barrado? Por que não foi divulgado? Por que 
não teve sequência do estudo de saúde da 
Ambios? Por que o conselho curador falou: Opa, 
esse  problema é muito grande para pagar, não 
mexe com esse problema 

Para terminar, eu acho fundamental a 
gente resgatar um negócio que a gente falava 
desde o começo, que é a centralidade do 
sofrimento da vítima. Os verdadeiros 
protagonistas da reparação têm que ser os 
atingidos porque, como diz o outro, quem sabe 
do fogo, do calor do fogo, é a panela, né? Então 
você criar uma escultura de seiscentos técnicos 
espalhados por toda a bacia, vinte câmaras 
técnicas, um conselho consultivo, outros 
conselhos, é para não funcionar, né? Então a 
gente precisa simplificar.  

Para terminar, terminar mesmo, eu acho 
fundamental a gente ter a noção de que o 
acordo de Brumadinho é bem melhor àquele 
que nós estamos expostos. Tanto é bem melhor 
que os governadores se adiantaram e 
propuseram a mesa de repactuação, por quê? 
Como um TTAC previa vinte bilhões para 
reparação de Mariana até Conceição da Barra, 
que em última instância era a área atingida, e o 
acordo de Brumadinho, que envolvia menos de 
um terço do território, não tinha o litoral, foi um 
acordo de trinta e nove bilhões? 

Então o Zema, muito sagazmente falou: 
Quero um desse para o Rio Doce também.  
Casagrande foi atrás. Eu acho que o momento é 
propício, camaradas, para a gente concordar 
com os governadores que deram a coletiva.  

A Fundação Renova não tem condições 
de seguir executando a reparação, e nós, do 
MAB, sempre defendemos o papel do Estado na 

reparação, porque quando a Renova não 
funciona, vai sobrecarregar o postinho, vai 
sobrecarregar o Cras. Em última instância quem 
vai ter que atender é o Estado mesmo. Tudo o 
que não foi feito pela Fundação Renova, quem 
vai ter que assumir são os estados.  

A oportunidade que está posta diante 
dos homens e mulheres públicos do Espírito 
Santo é esta: é de escrever história. Esse é o 
maior crime ambiental da história do país. 
Todos vão falar disso por muito tempo.  

Quem está envolvido com isso sabe que 
não é um problema de um ano, não é um 
problema de cinco anos, não é um problema de 
dez anos, é um problema da vida. E pode dar 
quitação geral, porque quitação social quem dá 
é quem está no território. O território vai 
continuar passando os mandatos, passadas 
empresas, passadas as procurações, e ele vai ser 
testemunha do que o Espírito Santo e o Brasil 
conseguiram fazer quando os poderosos 
oprimiram os pequenos, que somos nós. Agora, 
vocês têm medo de gente grande? Eu não 
tenho!  

Águas para a vida! (Pausa) Águas para a 
vida! (Pausa) 

Foram trinta anos de MAB, galera, e a 
gente chegou aqui no Espírito Santo para fazer 
mais trinta! Tamo junto! 

 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES) – 

Obrigada, Joãozinho. 
 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – 

Deputada Iriny! É o Gandini! Eu só queria 
registrar minha presença. Fiz um exame e não 
estou enxergando. Estou acompanhando aqui já 
há algum tempo, e queria me solidarizar aí com 
os pescadores. Mas estou acompanhando aqui 
no on-line. Só para fazer o registro. 

 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES) – 

Muito obrigada, deputado e companheiro 
Gandini, aqui membro da nossa comissão. Está 
registrada a sua presença e bem-vindo ao 
acompanhamento. 

 Eu quero registrar aqui que esta 
audiência pública será transmitida pela TV Ales 
pelo sinal aberto, então no canal 11, no próximo 
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dia 29, domingo, de 9 às 12h. Então, todos e 
todas que quiserem acompanhar a sessão 
podem, no domingo, das 9 às 12, pelo canal 11 
da TV aberta. 

Eu agora quero passar a palavra para o 
André Pimentel, que é da Procuradoria do 
Ministério Público Federal, que acompanhou 
esse caso e acompanha ainda. Depois, nós 
vamos ouvir o doutor Rafael, da Defensoria 
Pública, que fará a fala global aqui, porque vai 
tocar na questão da nota técnica produzida pela 
Defensoria Pública do Espírito Santo, que eu 
acho que, de uma certa maneira, ela organiza 
não só do ponto de vista técnico, mas também 
traz algumas sugestões de encaminhamento 
para a gente. Depois, vamos ouvir algumas 
pessoas que estão inscritas, e conseguimos dar 
um encaminhamento aqui a nossa reunião. 

 Então, doutor André, a palavra está 
contigo pelo limite de 15min. 

 
O SR. ANDRÉ PIMENTEL – Bom, 

obrigado, deputada Iriny. Queria agradecer o 
convite de V. Ex.ª para participar deste evento, 
especialmente prestar contas do que o MPF, as 
instituições de Justiça vêm fazendo em relação a 
esse caso.  

Eu entrei nesse processo faz cerca de 
três, quatro meses, então eu não tenho 
exatamente o histórico dos acordos que foram 
feitos lá atrás, logo depois do desastre, mas eu 
posso informar aqui, vou tentar ser o mais 
didático e objetivo possível para informar o que 
tem sido feito pelo Ministério Público Federal, 
Ministérios Públicos Estaduais, tanto de Minas 
Gerais quanto do Espírito Santo, e Defensorias 
Públicas. 

 Primeiro dizer que a angústia do 
atingido também é nossa angústia. Nós vimos 
batalhando para que esses acordos e para que a 
indenização ampla dos atingidos se dê no 
momento oportuno. Se dependesse da gente, já 
deveria ter acontecido, mas, de fato, nós temos 
alguns óbices e alguns problemas nessa 
efetivação da justiça que é importante que seja 
dito. O principal problema é que a gente 
depende da Justiça e os processos calharam de 
cair num juízo, numa vara, uma vara federal de 
Minas Gerais, que é uma vara que tem tido 

problema de dar respostas a tempo e modo do 
que os atingidos esperam da Justiça. 

Então, a gente tem tido esse juízo, de 
certa forma, na maioria das vezes, negando o 
que lhe é solicitado. E, pior ainda, o TRF da 1.ª 
Região é um tribunal conhecido por ser 
assoberbado, um tribunal que demora decidir e, 
muitas vezes, quando decide, decide mantendo 
as decisões do juiz. Então, nós trabalhamos, a 
nossa matéria-prima é a lei e os fatos, disso a 
gente não pode fugir, e manejando as leis e os 
fatos, nós levamos isso ao Judiciário e obtemos 
ou não a resposta que a gente pretende. Dentro 
disso, recorremos às instâncias superiores, e, 
muitas vezes, não temos visto nossas 
pretensões atendidas pelo TRF da 1ª Região. 

Pois bem, dentro disso, as empresas e a 
Fundação Renova se sentem muito à vontade 
para manter esse comportamento delas de, 
basicamente, negar direitos que os atingidos 
esperam que sejam reconhecidos. Então, esse é 
um primeiro ponto que precisa ser bem 
enfatizado para que vocês, atingidos, não 
cobrem das instituições, que já vêm, no nosso 
ponto de vista, atendendo de uma maneira 
satisfatória, fazendo todo o possível para que a 
situação de vocês seja atendida, seja melhorada 
e o direito de vocês seja reconhecido. 

A questão da participação popular 
nesses novos acordos que estão sendo 
negociados, isso a gente já tem em mente, isso 
já sempre foi defendido tanto pelo Ministério 
Público Federal, Estadual, defensorias, e, 
dependendo da gente, a participação vai ser tão 
ampla quanto possível. Agora, como eu estou 
dizendo e estou tentando passar para vocês, ser 
bem honesto, as empresas e a Fundação Renova 
têm sérias restrições a esse tipo de participação. 
Ou a gente fecha um acordo, que é um meio de 
conciliação na qual as empresas e a Fundação 
Renova não são obrigadas a sentar e assinar, ou 
a nossa alternativa é ajuizar uma ação, e aí 
também, muitas vezes, não temos a resposta 
que esperamos.  

Então, a gente está nesse dilema. O que 
a gente tem buscado fazer é ganhar mais 
poderio de fogo para que, em determinado 
momento, as empresas e a Fundação Renova 
tenham, sim, que aceitar um novo acordo e um 
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acordo em bases mais razoáveis. E aí entra o 
principal ponto da minha fala, dentro dessa 
lógica que eu falei, de que a nossa matéria-
prima são as leis e os fatos, de que as 
instituições de Justiça não fazem mobilização 
política. Então, a gente não tem, e nem poderia, 
não é o nosso papel institucional, pressionar, 
enfim, as instâncias decisórias, buscar essa ou 
aquela política pública. A gente pode até tentar 
interferir, mas esse não é o nosso papel 
primordial. 

Então, isso que está sendo feito aqui 
hoje a gente vê com muito bons olhos e é um 
dos caminhos que a gente tem, no atual 
momento, para que, no desenrolar dessa 
negociação, nós consigamos ter, ao final, uma 
situação melhor, tanto para os atingidos quanto 
para as pretensões que as instituições de Justiça 
têm levado e têm defendido. 

Então, é basicamente isso. Eu aguardo as 
intervenções das pessoas para, eventualmente, 
eu responder a alguma questão mais específica. 
Obrigado! 

 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 

– Muito obrigada, doutor André! 
Eu quero, inclusive, informar que eu fiz 

uma indicação ao governador para a 
constituição de um grupo, um comitê de 
acompanhamento, por parte da sociedade, de 
todo esse processo de negociação que está em 
curso. 

Agora nós vamos ouvir o doutor Rafael, 
que aqui representa a Defensoria Pública.  

Agradecer, também, a presença da 
Mariana, que está por aí, pelo plenário, que é 
uma grande companheira. 

O Rafael está com a palavra, por um 
tempo de até quinze minutos. Estão encerradas 
as inscrições, certo? Porque os assessores já 
colheram ali o nome das pessoas que vão falar. 
Eu acredito que não haverá tempo para réplica. 
Nós vamos ter que registrar, depois vamos ter 
que dar prosseguimento aqui, porque o assunto 
é profundo, mas daqui a pouco tem sessão, 
então, nós vamos ter que encerrar esta, porque 
vai ter a sessão ordinária. Então, o Rafael tem aí 
o tempo dele, depois vamos ouvir os inscritos e 
inscritas, e encerraremos com algum 

encaminhamento, e faremos uma próxima, em 
tempo não muito distante, para a gente poder 
medir o andamento das coisas. 
  Rafael, você está com a palavra.  

 
 O SR. RAFAEL PORTELA MENDES 
CAMPOS - Bom dia! Queria, primeiramente, 
agradecer o convite da deputada Iriny Lopes, 
estender a saudação ao deputado Hudson Leal, 
ao deputado Emílio Mameri, ao deputado 
Freitas, a todos os representantes, aqui 
presentes, de associações, de outras entidades. 
Cumprimentar os atingidos e atingidas, que 
estão aqui à Mesa conosco, que, não é à toa, 
são um importante triângulo que a gente tem 
no Espírito Santo. Temos aqui, de Vitória a 
Conceição da Barra, pegando Colatina e tantos 
outros municípios que não puderam fazer sua 
fala aqui hoje, mas que se solidarizam e também 
representam todos os danos sociais e 
ambientais que o Espírito Santo foi acometido. 
 É até difícil fazer uma fala na minha 
primeira verdadeira reunião presencial, depois 
de todo o período da pandemia. A gente fez 
algumas reuniões pequenas, tentamos fazer 
algumas por vídeos para tentar restabelecer um 
contato, mas nada pode substituir o espaço que 
é a audiência pública, esse espaço que está 
sendo oportunizado pela Assembleia Legislativa, 
que é a casa do cidadão e onde a gente, aqui, 
trabalha, com os antagonismos, com as 
divergências, com as convergências, buscando 
um interesse principal, que é a reparação 
integral. 
 Fico até com um misto de emoções 
quando falo disso, porque, embora esteja 
extremamente feliz de estar podendo ver todos 
vocês, seja da plenária, seja da parte acima, seja 
aqueles que nos acompanham por vídeo ou pela 
TV da Assembleia Legislativa, porque, por outro 
lado, é muito difícil para uma instituição de 
Justiça ou para o poder público chegar a seis 
anos do desastre e estar se deparando com um 
cenário ainda com tanto a percorrer.  
 Nem nos meus sonhos mais pessimistas, 
conseguiria prever que a gente estaria falando 
de uma transversalidade de desastres. A gente 
tem pessoas aqui que não só convivem com os 
reflexos do Rio Doce, mas conviveram, no seu 
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seio familiar, com os reflexos da pandemia ou 
com outros tipos de crises e desastres que estão 
sempre acometendo as populações mais 
vulneráveis; vamos falar de chuvas, de 
inundações e de deslizamentos. E é dentro disso 
que a Defensoria Pública tem um núcleo 
específico, criou um núcleo específico para a 
gente tentar ter uma dedicação mais específica 
às comunidades mais vulneráveis, usando da 
experiência do Rio Doce. 

 A audiência pública tem dois grandes 
temas que acabam se entrelaçando. Aqui me 
cabe falar um pouquinho do que significa esse 
processo de repactuação para as comunidades 
capixabas e falar um pouquinho sobre o 
projeto de lei do Plano Estadual de Atingidos 
por Barragens. Eles se dialogam, porque não 
há como falar de uma política pública que 
atenda os atingidos por barragem sem falar do 
maior desastre ambiental que assolou o Brasil 
e um dos maiores relacionados à mineração, 
onde temos em uma breve estimativa mais de 
cinquenta mil pessoas cadastradas ou em 
solicitação de cadastro, aguardando sua vez 
nesse difícil processo de reparação. 
 Esses temas, eles se entrelaçam, porque, 
quando a gente fala de desastre do Rio Doce, a 
gente não está falando só de uma esfera de 
direitos; a gente está falando de várias esferas 
de direitos, como a Alessandra colocou, o 
Lambisgoia colocou, o Leandro, a Raquel, do 
Organon colocou, porque os aspectos múltiplos 
do desastre invocam também não só as 
responsabilidades das empresas causadoras, 
mas todas as outras responsabilidades 
relacionadas ao poder público, às instituições de 
Justiça, à própria sociedade. E aqui a gente 
passeou por um mosaico de questões que 
sequer foram respondidas aos atingidos e 
atingidas. Falemos, por exemplo, da questão da 
saúde, onde nenhum município do Espírito 
Santo ainda, por causa de todas as questões que 
são colocadas pelas empresas, pela Fundação 
Renova, conseguiu apresentar o seu plano de 
ação e efetivá-lo com orçamento para o 
fortalecimento do SUS e o fortalecimento do 
atendimento a tantos problemas que são 
relatados à Defensoria e à saúde.  

 A gente tem também todos os aspectos 
socioeconômicos relacionados ao auxílio 
financeiro, a cadastramento, à proteção social, 
indenização. E eu nem resvalei nos aspectos 
ambientais, como bem também colocou o 
deputado Hudson, quando lembrou que os 
reflexos, a cadeia de apoio de Vitória, vão muito 
além dos aspectos da pessoa, mas estão 
relacionados a toda uma questão ambiental e 
econômica do próprio município de Vitória e de 
todos os outros municípios que compõem o 
litoral e a calha no estado.  

No início, o desastre do Rio Doce foi 
subestimado no território capixaba. Todas as 
comunidades aqui presentes lutaram muito 
para ter os seus direitos reconhecidos. E todas 
essas comunidades encontram hoje um terceiro 
capítulo nessa história, se a gente for pegar por 
acordos, digamos assim. Hoje estamos 
debatendo, assim como o colega, doutor André 
Pimentel colocou, a questão da repactuação. E o 
que significa isso em termos muito básicos? A 
partir de todo um esgotamento do sistema CIF, 
que é o sistema de governança do desastre, os 
obstáculos colocados pelas empresas e pela 
Fundação Renova, muitas questões foram 
levadas para o Judiciário. E, dessas questões, 
dezenas de recursos são interpostos, seja pelas 
instituições de Justiça, seja pelas empresas. E a 
briga hoje, muito fomentada durante a época da 
pandemia pela Fundação Renova a querer 
diminuir os direitos das comunidades, 
encontrou numa tentativa de composição das 
instituições de Justiça em conjunto com o poder 
público essa mesa de negociação, que é 
denominada hoje repactuação. Ela visa tentar 
resolver ainda num sopro de esperança, de 
desejo que as coisas deem certo, há uma mesa 
onde a gente possa discutir finalmente os 
gargalos relacionados ao Rio Doce. E a gente 
passa por vários temas aqui, que são muito 
difíceis até de serem colocados.  

Essa negociação que está sendo puxada 
pelo observatório de conflitos ambientais do 
CNJ, presidida pelo ministro Fux, visa a essa 
tentativa de composição para finalmente 
resolver esses problemas, porque as 
comunidades atingidas aguardam não só o 
desfecho dos programas socioeconômicos, mas 
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também de todos os outros programas que 
estão relacionados à sua vida.  

Mas é importante colocar também uma 
premissa muito fundamental em qualquer 
processo de reparação que a gente deseja, que 
a gente vislumbre daqui para frente. Que 
significa que a repactuação precisa também ter 
um outro significado para as comunidades 
atingidas; ela precisa ter um significado da 
pacificação, da recomposição dos espaços de 
debate plurais, respeitosos, democráticos, onde 
possamos mais uma vez construir as balizas de 
um processo onde todos possam participar, se 
respeitar e que não haja a sobreposição de 
espaços em detrimento de outros. A afirmação 
de um processo democrático de escuta não 
pode conviver com instrumentos de exclusão. A 
afirmação de um processo democrático de 
escuta é um exemplo do que está acontecendo 
aqui hoje nesta audiência pública, onde a gente 
tem um espaço plural, um espaço de 
transparência para poder colocar as nossas 
ideias e discorrer.  

E o desafio da gestão do desastre do Rio 
Doce perpassa por uma questão preliminar 
fundamental, que a gente lembre da 
pluralidade, que a gente lembre que 
divergências são comuns, mas que todos nós 
tenhamos que caminhar em convergência, 
desejando que um processo possa agregar todos 
os segmentos diferentes e que pare toda essa 
forma de eleição de (Inaudível) competindo por 
uma legitimidade. 

Essa resposta só vai poder vir se as 
instituições de Justiça e os demais Poderes 
tiverem a consciência de que os atingidos e 
atingidas demandam essa clareza de 
posicionamento, porque, na perspectiva de 
vocês, humildemente me colocando, que 
caminho seguir? Esse caminho, eu não tenho 
certeza, não sei o que está por vir na 
repactuação ou o que o que nos aguarda no 
processo de reparação, mas sei, por experiência 
e pelo que se provou em outros desastres, que 
apenas às causadoras do impacto interessam a 
cisão e divisão. 

Por isso, é importante, mais uma vez, 
colocar aqui que, pelas instituições de Justiça, 
pela Defensoria Pública do Estado do Espírito 

Santo, trilhemos um caminho onde as portas 
nunca sejam fechadas e que a gente evite 
sempre retrocessos à luta dos atingidos. Que a 
gente possa caminhar onde todas as conquistas 
sejam comemoradas em conjunto e que, 
havendo a possibilidade de aprimorarmos o 
processo de reparação, que usemos esses 
instrumentos, como temos usado, para que 
todas as garantias sejam implicadas para todos 
os atingidos e atingidas do estado.  

Ninguém pode ser excluído desse 
processo ou ser beneficiado mais ou menos por 
causa de uma porta que escolheu. Ao atingido, 
demanda escolher a porta que lhe interessa, e, 
às instituições de Justiça, cabem não deixar que 
essas portas fechem. E o nosso objetivo maior é 
que as medidas estruturantes representadas, e 
muito, por um direito que é o direito de 
assessoria técnica, cheguem finalmente por 
causa de toda a estafa e desgaste que já 
vivemos. 

Nesses três minutos que me restam, 
porque não dá para tratar de tudo, gente, eu 
peço mil desculpas – mas aqui eu acho que é 
mais para mandar uma mensagem do que 
qualquer outra coisa – não podemos deixar de 
falar da Política Estadual de Atingidos por 
Barragem.  

Em Minas Gerais, existe essa lei. Ela 
envolve não só reconhecer direitos de 
reparação aos atingidos e direitos de 
compensação, mas lembrar que também o 
atingido e a atingida demandam direitos 
instrumentais de acesso a direitos. Porque sem 
o acesso à informação, como que eu vou discutir 
os meus danos com as empresas? Sem 
informação técnica independente, como eu vou 
discutir a instalação de um empreendimento no 
estado? Sem assessoria técnica, como que eu 
vou compreender os possíveis impactos e 
eventuais impactos na construção de uma 
barragem onde a minha comunidade fica a 
poucos quilômetros ou metros e está no raio de 
impacto? 

É com o propósito de fortalecer esse 
mosaico de direito dos atingidos, que a 
Defensoria Pública minutou uma nota técnica, 
onde fazemos uma análise jurídica do direito a 
uma política pública específica para os atingidos 
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e atingidas de barragens no estado do Espírito 
Santo, que contemple não só os aspectos do 
desastre do Rio Doce, mas qualquer eventual 
reflexo que possa ocorrer em outras barragens 
que existem no estado, como por exemplo 
barragens que têm repositório de água ou 
outros reflexos, que a gente teve já 
oportunidade de fazer alguns trabalhos 
preliminares. 

É nesse propósito, deputada Iriny, que a 
gente criou essa nota técnica, a gente está aqui 
neste momento, nesta solenidade, entregando 
para a senhora, para a Mesa, que representa 
atualmente a Assembleia Legislativa, e 
colocamos como uma conclusão algo que a 
senhora também já colocou aqui, de termos 
uma especificação de criar um grupo de 
trabalho, que a Defensoria Pública esteja à 
disposição para continuar trabalhando, junto 
com as comunidades, com a sociedade civil, a 
elaboração dessa política pública da forma mais 
célere e democrática que os atingidos merecem, 
que todos merecem. 

É nesse sentido, então, que encerro a 
minha fala, agradecendo mais uma vez a 
atenção de vocês e dizendo que a Defensoria 
Pública está do lado de todos e todas. Muito 
obrigado! 

 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 

– Muito obrigada, Rafael. 
Vou distribuir entre os membros da 

comissão e outras entidades que participaram 
aqui conosco a nota técnica que recebi hoje da 
Defensoria Pública. Fiz uma leitura transversal, 
está muito consistente, robusta e potente. 
Então, distribuirei. 

Quero aqui registrar que o presidente da 
nossa comissão, deputado Rafael Favatto, teve 
um problema, por isso não pôde participar, mas 
fez contato e disse que a comissão está à 
disposição para continuarmos este debate. 

Nós agora, conforme eu disse, em função 
do tempo, vamos ouvir as pessoas que estão 
inscritas. As inscrições são pelo prazo de três 
minutos e a gente vai registrar o que for 
pergunta, o que for proposição, porque pelo 
tempo não vamos ter como fazer essas 
respostas. Então, vamos ouvir, registrar, o que 

for possível vamos responder por e-mail, por 
WhatsApp, e o que não for possível retornará à 
pauta da próxima reunião, está certo? 

Quero chamar, em primeiro lugar, a 
Silvia Lafaiete, da comunidade de São Miguel. 

Pode ser aí no microfone de aparte. Tem 
dois microfones de aparte, tem um de cá e 
outro de lá. (Pausa) 

Ah, tem que vir aqui, Silvia, por favor. Só 
vou pedir ao apoio da Casa para manter sempre 
higienizado os microfones. (Pausa) 

 
A SR.ª SILVIA LAFAIETE PIRES – Bom dia 

a todos! Sou Silvia Lafaiete Pires, sou da 
comunidade de São Miguel, Ilha Preta, e sou de 
São Mateus. Sou pescadora, sou atingida, sou 
mulher e sou negra.  

Hoje vim aqui para relatar sobre a minha 
vida como atingida pela Vale. Sou militante do 
MAB, tem seis anos que venho na luta. 

Quero agradecer à Mesa, todos que 
estão aqui, por esta oportunidade que vocês 
estão me dando. Tem três anos, dona Iriny, que 
estive nesta Mesa, não sei se a senhora se 
lembra de mim, mas como muitos que estão 
aqui lembram, que se passaram, sentamos 
nesta Mesa, falamos de várias pessoas que 
faleceram, principalmente nós mulheres. Nesses 
dois anos, estive doente, dessa empresa, 
infelizmente atingiu o nosso direito das 
mulheres, o nosso problema de trabalho,  
problema de saúde.  
 Eu estou um pouco emocionada, porque 
é muita honra estar falando aqui, depois dessa 
epidemia que teve. Então é muito importante a 
gente estar aqui na Casa de vocês, porque é a 
Casa de todos.  

Então, a minha fala é nossa situação de 
atingido. Então, nós não pedimos para ser 
atingidas, por essa lama, por essa empresa que 
destruiu as nossas vidas. 
 Então, hoje eu vim fazer um apelo pela 
gente ter o nosso direito de pescadoras, de 
atingidas, que estamos lá, naquela região, na 
comunidade, pedindo socorro, porque nós 
fomos esquecidos.  

Por que eu venho falando isso? Porque já 
tem mais de seis anos que nós vimos lutando, 
eu não fui reconhecida, hoje eles não querem 
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pagar o meu direito. Vai para seis anos. Até hoje 
eu não sei o que é um centavo dessa mineração, 
dessa criminosa, que hoje nós estamos lá.  

Mas não é sou eu, não, tem vários 
atingidos. Hoje (Inaudível) essa 2.ª Vara do juiz, 
muitos entraram, para muitos foi boa; mas, para 
uns, não foi, porque nós estamos lá pedindo 
socorro, porque uns recebem e os outros não. 
Mas um recebe noventa e cinco mil, aí é 
descontado. Você recebe oitenta e cinco mil. O 
que você vai fazer com oitenta e cinco mil? Com 
tantas coisas que estão aumentando e nossa 
vida fica lá na comunidade. 
 Então, eu venho aqui falar esse apelo, 
que estamos participando de várias reuniões 
com a prefeitura, com as secretarias do 
município de São Mateus. A gente vê várias 
reuniões com a Defensoria Pública também, 
tivemos várias reuniões também.  
 É muita coisa para poder falar em pouco 
tempo. Mas, eu vim aqui também, para poder 
fazer um apelo. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (IRINY LOPES – PT) 
– O tempo esgotou, inclusive. 

 
 A SR.ª SILVIA LAFAIETE PIRES –  Sim.  
 Então eu agradeço a todos e a todas, 
pescadoras, atingidas, agricultores. 

Eu também, faço parte da comissão de 
São Mateus, da primeira comissão de São 
Mateus, registrada e (Inaudível) porque a gente 
já passou por várias câmaras técnicas, já 
tivemos várias lutas. E, para hoje, nós 
chegarmos, nós tivemos que enfrentar Mariana, 
linha do trem e Defensoria Pública, para hoje 
nós estarmos. 

Então são seis anos, não são seis dias! 
São seis anos de morte, violência contra nós, 
principalmente mulheres e na saúde. 
 Eu agradeço a oportunidade. 

 
 A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 
– Eu que agradeço, Silvia, seu depoimento. 
 Quero chamar o Fabrício Fiorotti, de 
Regência. (Pausa) 
 Fabrício não está?  
 Eider, tem alguma pessoa que possa falar 
por Regência?  

 Fabrício, faça o favor, aqui nesse 
microfone aqui. 
 
 O SR. FABRÍCIO FIOROTTI – Bom dia, 
queria me apresentar, sou Fabrício Fiorotti, sou 
morador da Vila de Regência, sou pescador, sou 
comerciante dono de pousada e sou surfista.  

Acho que não vou falar aqui sobre as 
outras categorias minhas, vou falar aqui como 
surfista, que são seis anos de luta, dentro de 
todo esse processo, a gente jamais foi sequer 
reconhecido. Dentre todos os surfistas que 
fizeram o exame de sangue dentro da 
comunidade, cem por cento estão 
contaminados.  

Eu vim aqui dizer o meu apelo, que nessa 
repactuação justa do Governo, nós surfistas, da 
comunidade da foz do rio Doce, sejamos 
incluídos nesse desastre, como todos os outros 
que merecem, nós não deveremos ficar de fora, 
porque, afinal de contas, nós já estamos com a 
comprovação do mal, do crime, no sangue da 
gente. 
 Acho que essa é a minha única fala que 
eu gostaria de deixar exposta e explícita aqui, 
para toda comunidade capixaba e do mundo 
inteiro que esteja escutando a gente. 
 Essa é a minha fala, como atingido, de 
Regência. 

 
 A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 
– Muito obrigada, Fabrício.  
 Agora, Joselita Maria, de Colatina. 

 
 A SR.ª JOSELITA MARIA DE JESUS 
CORREIA – Bom dia a todos! 
 O meu nome é Joselita, sou de Colatina, 
sou atingida por barragem, sou pescadora, faço 
parte da militância do MAB também, 
associação. Estou aqui para falar com vocês que 
nós, atingidos, estamos muito sofrendo.  

Eu, como mulher, estou sofrendo 
também porque, não só eu, mas outras 
mulheres também pescadoras, que nós não 
somos atingidas só pelo crime da Samarco, nós 
também somos atingidas em casa porque 
nossos esposos ficam em casa, não têm como 
trabalhar, entram em depressão, e as mulheres 
aguentam muitas violências porque os nossos 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100300038003200360039003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



46 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 02 de setembro de 2021 

maridos não têm nada para fazer. Nós 
perdemos o nosso lazer de estar no rio.  

Hoje, não era para nós atingidos e 
atingidas estarmos aqui. Era para nós estarmos 
junto com os nossos maridos dentro do rio 
pescando. Hoje, se nós comprarmos um peixe e 
fizermos uma moqueca da água do mar, muito 
gente não quer comer, fica com medo porque 
está contaminado.  

Outra também, essa quitação geral que 
eles estão fazendo com nós, pagando noventa 
mil, desconta vinte de advogado, uns é dez, 
outros é vinte, ficam setenta mil. Compra uma 
casinha e aí? Nós vamos viver de quê? Se não 
tem mais dinheiro porque cortou o nosso 
cartão, tirou os nossos direitos de nós 
recebermos. Tem muita gente que ainda não 
recebeu nem a indenização. Tem o meu irmão 
ali que veio, que está aqui conosco, que até hoje 
está esperando e ainda não recebeu.  
 Outra, nós estamos perdendo nosso 
cabelo, caindo cabelo com essa água 
contaminada. Muitas mulheres doentes, eu 
principalmente. Eu fui fazer uns exames com a 
especialista, ela falou que o meu problema foi 
por causa da água que eu bebo, porque eu não 
tenho condições de comprar. Não só eu, muitas 
pessoas. Como nós vamos viver?  
 Então, o meu apelo: gente, nos ajudem, 
nos ajudem pelo menos a ter um salário para 
nós sobrevivermos. Porque tem muita gente 
que já recebeu e já está pedindo ajuda de cesta 
básica porque não tem o que comer em casa. 
 A minha fala é essa e agradeço a todos 
vocês. 
 

 A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 
– Obrigada, Joselita. 
 O Elimar Silva, de Barra Nova do Sul. 
 

 O SR. ELIMAR SILVA OLIVEIRA – Boa 
tarde a todos e a todas! Cumprimentar a Mesa, 
em nome da deputada Iriny. 
 Falar para vocês a dificuldade dos 
pescadores que nós temos lá em Barra Nova. Já 
foi falado sobre a boca da barra, já foi falado 
também do interposto. 
 Nós precisamos que a lei seja aprovada, 
a Peab, porque assim nós vamos ter voz, 
conforme o doutor Rafael Portela já comentou. 

 Falar também sobre o trabalho do 
Sindpesmes, o trabalho do MAB e da Associação 
de Pescadores de Barra Nova Sul, em São 
Mateus, representando também os pescadores 
de São Mateus, os camaroeiros. Porque, hoje, 
nós não conseguimos sair com as nossas 
embarcações devido ao assoreamento e nós 
estamos lá, hoje, pedindo socorro com aquela 
boca da barra. 

 Fora as outras condições que nós 
estamos vivendo, que é o abandono. 
Totalmente abandonados. A Renova nunca 
esteve lá para ver a necessidade, realmente, 
da comunidade.  

E o que os pescadores têm que fazer 
para comprovar que é pescador da região. A 
declaração que é feita pela prefeitura, já não 
estão aceitando mais. 
 Então, eu quero pedir aqui a todos que 
façam valer a lei.  
 Agradecer ao Ministério Público e à 
Defensoria pelo trabalho que têm feito. E falar 
para aqueles que estão dizendo mal da 
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, 
que vem trabalhando com a gente, e os 
deputados, as autoridades, o Ministério Público 
Federal, Procuradoria-Geral da República, que 
sempre estiveram  com a gente, e nós estamos 
enjoados de ouvir vocês falarem que o 
Ministério Público,  que a Defensoria Pública 
não estão do nosso lado. Sem eles, nós não 
teríamos nada! 
 Então, eu quero pedir a vocês, que ficam 
falando mal desses órgãos que estiveram desde 
o início com a gente, lá em Mariana - que não 
foram vocês que estiveram na linha do trem, 
junto com a doutora Mariana -, olhassem bem o 
que vocês estão falando. A Bíblia, ela diz: Dá a 
César o que é de César, e a Deus o que é de 
Deus. Então, se preparem vocês, para vocês 
receberem aquilo que é constituído por Deus. 
 Meu nome é Elimar Silva de Oliveira, 
estou como presidente da Associação de 
Pescadores e Moradores e Marisqueiros de 
Barra Nova. Represento, também, o 
Sindpesmes, também no norte, e também faço 
parte da comissão de São Mateus, criado pelo 
Ministério Público, Defensoria Pública e 
Procuradoria Geral da República. 
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 Quero deixar aqui o meu apelo a vocês. 
Com Deus, nós podemos mais! Obrigado! 

 
 A SR.ª PRESIDENTE - (IRINY LOPES - PT) - 
Muito obrigado Elimar! 
 O próximo é Fernando Pereira Oliveira, 
de Regência. 

 
  O SR. FERNANDO PEREIRA OLIVEIRA - 
Bom dia a todos! 
 Eu estou aqui para fazer um pedido de 
socorro.  
  A Fundação Renova, ela foi uma 
fundação criada para reparar o dano, e ela vem 
fazendo ao contrário, ela vem cometendo um 
crime. 
  A minha propriedade, eu sou 
proprietário de uma pousada e restaurante que 
está fechado desde a época da lama. A 
Fundação Renova invadiu a minha propriedade, 
com as associações de moradores, comerciais e 
outras. Venho sofrendo ameaças, inclusive de 
políticos. Minha família ficou numa mira de uma 
arma, sem eu poder me defender, porque eu 
estaria perdendo o bem que eu tenho. Estão 
tentando me incriminar. 
  A minha propriedade, ela se encontra 
invadida. O Ibama está me multando por ser 
dono, a justiça não me reconhece como 
proprietário e a Polícia está me perseguindo. 
Sofro ameaças da própria Polícia. Inclusive, há 
poucos dias, um policial falou que eu estava 
fazendo muita ora com a cara da PM. E eu 
venho aqui pedir socorro, porque não estou 
aguentando mais. É uma coisa absurda o que 
vem acontecendo na minha vida.  

A vontade é de você sair fazendo 
besteira. Mas a gente tem muita fé em Deus, e 
na Bíblia diz que: Deus dá o frio de acordo com 
o cobertor; dá o fardo que você possa carregar. 
Eu peço ajuda, porque o crime que vem 
acontecendo é até maior do que o crime 
ocorrido pela Samarco.  
 A minha propriedade, ela se encontra 
toda desmatada. Desculpa, é muita emoção e 
muito constrangimento estar aqui tendo que 
falar da minha vida, porque eu tinha que estar 
tendo proteção. No meu modo de ver, não está 
tendo Justiça, não está tendo Polícia. 

 E eu peço ao procurador federal que eu 
tenha uma resposta, porque o que vem 
acontecendo é um absurdo. Eu peço que os 
olhos dos senhores deputados estejam voltados 
para Vila de Regência. O crime continua, o crime 
está acontecendo todos os dias. Eu estou sendo 
ameaçado, sem direito de defesa, perseguido 
politicamente. 
 Um vereador, que ganhou agora, está 
me perseguindo, usando o cargo público em 
benefício próprio, e isso é inadmissível! Não tem 
como continuar, entendeu? 

Eu peço a todos que olhem isso com 
mais carinho e peço socorro. Muito obrigado! 

 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES - PT) 

-  Bom, Fernando, o seu caso é um pouco 
diferente dos demais e nós vamos olhar com 
outro olhar, né Hudson? 

Depois, nós precisamos entender 
completamente, não dá para explicar agora. 
Depois vai ser uma conversa separada, para a 
gente ver o que é preciso fazer. Tá bom? 

 

O SR. FERNANDO PEREIRA OLIVEIRA - 
Gostaria muito, porque todos os órgãos 
competentes eu procurei. Quem procura a 
Justiça sou eu e eu só estou tendo injustiça. 
Inclusive os meios de comunicação, todos eles, 
eu tenho tudo comprovado. É uma milícia que 
foi armada em Regência, através da Fundação 
Renova, com a promessa de dar cartão e dar aos 
filhos e com a minha propriedade toda invadida. 
Estou sendo ameaçado. E não existe polícia, não 
existe Justiça no município de Linhares. Estou 
sendo perseguido. 

 

A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES - PT) 
– Tá. Depois nós vamos cuidar de uma maneira 
à parte sobre a sua situação. 

O próximo escrito é o senhor Eneas 
Ferreira Pinho, Conceição da Barra.  

Está presente o senhor Eneas? (Pausa) 
Não? Então a próxima inscrita é 

Andressa Karla, que é a presidenta da 
Associação de Pescadores Profissionais de Nova 
Vida, Colatina. 

 

A SR.ª ANDRESSA KARLA  SACHT LEMES 
DA ROCHA - Boa tarde a todos! Meu nome é 
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Andressa Karla, sou de Colatina, Maria Ortiz, sou 
pescadora, sou mulher atingida, sou presidente 
da Associação de Pescadores de Maria Ortiz e 
de Colatina e região.  

Estou aqui para falar sobre também a 
saúde. Hoje faz dois anos que, por causa do 
crime, meu pai foi constatado com mal de 
Alzheimer. Hoje ele tem sessenta e seis anos, 
ele é pescador atingido. Meus pais são 
pescadores atingidos e, como ele, eu aprendi a 
profissão de ser pescadora. 

E hoje eu vejo que sobre essa... Eu não 
me conformo com a maneira da Renova hoje, 
com a situação que o Poder Judiciário colocou a 
indenização, nesse momento hoje, sobre a 
quitação. 

Acredito muito em vocês, principalmente 
no doutor Rafael e na doutora Mariana, que 
sempre nos acudiu, sempre nos deu apoio 
desde o começo do crime, que até hoje sempre 
estiveram com a gente. 

 Eu já, há menos de um ano, sofri quatro 
tentativas de... Eu tentei me matar quatro 
vezes. 

 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES - PT) 

– Suicídio?  

 
A SR.ª ANDRESSA KARLA SACHT LEMES 

DA ROCHA – Suicídio. Eu tentei me suicidar 
quatro vezes com depressão aguda. Hoje eu 
estou me tratando. Graças a Deus hoje estou 
caminhando para um futuro melhor.  

E me vejo triste porque meu pai era uma 
pessoa feliz, e hoje ele é uma pessoa triste, só 
vive nos cantos. Às vezes não se lembra das 
pessoas e dos amigos, se lembra de mim. Dos 
filhos todos, ele se lembra de mim. 

Muitas vezes eu estou em casa e eu não 
vou vê-lo, ele vem até a minha casa. Eu não 
acho justo esse juiz defender, ter que falar que 
o nosso direito é esse. Não temos! Tem muitos 
pescadores que já receberam e hoje estão 
passando necessidade; amigos da gente 
passando necessidade. E de agora para frente 
vai continuar muito mais, porque vejo a 
necessidade. Já estão passando fome, já tem 
gente.  

Agradeço a oportunidade.  

A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 
– Muito obrigada! 

Seu Eneas.  
 
O SR. ENEAS FERREIRA PINHO – 

Primeiramente, boa tarde às autoridades aqui 
presentes - deputados, lideranças - que 
representam o estado do Espírito Santo.  

Na condição de presidente da Comissão 
Legítima de Conceição da Barra, legitimamente 
representada, e também defendendo as 
comissões de Aracruz, de Conceição da Barra, 
de São Mateus, de Linhares, de Colatina, de 
Baixo Guandu, venho aqui fazer um pedido a V. 
Ex.ªs no seguinte ponto - é um trecho que faz 
parte da pauta desta reunião, desta audiência 
pública: é que nós, comissões legitimamente 
reconhecidas e sentenciadas, queremos 
participar também, e devidamente 
reconhecidas, desse trabalho a ser feito de 
repactuação.  

Queremos ter a participação, na 
condição de comissões legítimas dentro desse 
processo da participação, ativa em todas as 
negociações, dentro da repactuação que 
convém a todos os atingidos a serem 
indenizados. E falo de indenização, senhores, 
porque sem pão ninguém vive.   

Gostei da fala do meu amigo João 
Carlos, que relatou a respeito da indenização, 
do trabalho que foi feito na Enseada do Suá 
para os pescadores de Vitória.  

O que me dói é o seguinte: Conceição 
da Barra é uma cidade pesqueira e de grande 
porte; São Mateus tem a área da pesca 
profissional também; Linhares; Aracruz. E não 
entendi, excelências, por que os pescadores 
de Conceição da Barra, de São Mateus, de 
Linhares e de Aracruz não foram devidamente 
indenizados, como foram os pescadores da 
Enseada do Suá. Porque são pescadores 
profissionais, vivem do mesmo bioma, que é o 
bioma do Rio Doce, como foi bem falado, 
onde está concentrada a grande massa de 
rejeitos e que a Corrente Norte levou para 
todo o nosso litoral Norte. E, infelizmente, 
hoje, podemos falar o seguinte... (Pausa) 

Posso dar continuidade?  
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A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 
– O senhor ainda tem trinta segundos, ainda.  

 
O SR. ENEAS FERREIRA PINHO – 

Obrigado. 
Querendo participar do processo de 

repactuação na condição de comissões legítimas 
assistidas pelas sentenças advindas da 12.ª Vara 
Federal de Belo Horizonte, que tem dado para 
nós um norte. Para quem não tinha nada, está 
tendo pouquíssimo. Nós queríamos ter a 
condição que o João Carlos teve e todos os 
pescadores do Suá, de serem indenizados da 
forma que os pescadores do Suá foram 
indenizados.  

Meu cordial muito obrigado!  
Uma boa-tarde a todos!  

 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 

– Muito obrigada!  
Agora, a última escrita. Por favor, a 

última inscrita, Marcia Lima, do MAB de 
Colatina. Ela é a última escrita. Em seguida 
vamos fazer os encaminhamentos. (Inaudível) 

Pode, Marcia! Pode! A Casa é do povo!  

 
 A SR.ª MARCIA MARIA LIMA DE 
ALMEIDA - Uma boa-tarde a todos e a todas! 

Meu nome é Márcia Maria Lima de 
Almeida. Sou do Movimento de Atingidos por 
Barragem, sou de Colatina e defensora dos 
direitos humanos. Tenho cinquenta e seis anos.  

Saúdo toda a plenária, aqui, presente! 
Alguns rostos regionais já bem conhecidos, 
quando se fala da militância de defesa de 
direitos humanos. E aí, como tal, deputada Iriny, 
quero complementar exatamente nessa história 
de defesa dos direitos humanos. E aí me reporto 
ao senhor, doutor André, enquanto atingida por 
barragem de Colatina. Colatina é um município 
que tem cento e vinte e sete mil habitantes, e 
vamos colocar que noventa por cento foram 
atingidos diretamente pelos rejeitos de minério 
da Samarco. Gosto de falar rejeito, porque é a 
fossa que a Samarco ocasionou do rio, aliás, do 
rio ao mar.  

 E aí, nesse processo de seis anos, quero 
aqui de forma verbal, quando falo de rostos 
regionais na defesa, na militância dos direitos 

humanos, há de enfatizar que a questão da 
defesa e luta dos atingidos por barragens não é 
uma pauta do MAB, isso é uma pauta da classe 
trabalhadora, porque onde tudo que acontece 
nesse planeta, doutor, porque tudo é 
interligado, deveria ser uma pauta de todo 
cidadão. Nesse sentido não tem o meu atingido, 
tem o nosso impacto ocasionado pela 
mineradora Samarco. E aí eu vou dar 
importância, nos momentos finais que me 
restam, da importância do estado do Espírito 
Santo quando se refere à organização dos 
movimentos sociais, viu, Iriny? E aí ressalto aqui 
que há seis anos uniram-se os atingidos e 
atingidas por barragem, todos aqui do Espírito 
Santo, que considero que todos são atingidos. E 
aí foi uma junção de movimento social com o 
papel das instituições, seja do estado, do 
Judiciário e os demais. 

 Então, Elder Melotti, você que é 
assessor do Renzo, acho que quando fala de 
Cipe não tem o crime; lá em Mariana e no 
Espírito Santo existem os atingidos! Deixo o meu 
recado que se não continuar essa junção, vamos 
continuar, doutor André, sofrendo as 
consequências que se arrastam já para os seis 
anos. 

E aí, só terminando, deputada, agradeço 
imensamente aqui, presentes nesse processo, 
os poderes instituídos que se chamam 
Ministério Públicom na pessoa do doutor Paulo, 
na pessoa do Malê, na pessoa do doutor Rafael 
e na pessoa da doutora Mariana, são 
protagonistas quando se fala da defesa dos 
direitos humanos.  

Fica o meu recado, que a gente 
mantenha de pé enquanto formos vivos! E que 
bom que estamos vivos num país que tem mais 
de quinhentos e oitenta mortes hoje, inclusive a 
minha cunhada e a minha sogra. Então, fica aqui 
meus parabéns, tá, Iriny? E fora Bolsonaro! 

 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 

- Estamos encaminhando para o encerramento 
da nossa audiência e passo a palavra ao 
deputado Hudson Leal. Três minutos. 

 
O SR. HUDSON LEAL – (REPUBLICANOS 

10) - Obrigado, é justo. 
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Acabando aqui, Iriny, é importante, e as 
pessoas têm que entender que são centenas de 
grupo.  Rafael, eu não sei, Rafael e Mariana, 
quantos grupos de trabalho interessados. Então, 
o grupo que primeiro se organizou... Não é a 
questão, as pessoas têm que falar assim: vamos 
fazer como o sindicato aqui se organizou. Então, 
foi o primeiro; foi um acordo. Não foi decisão 
judicial, foi um acordo. Às vezes, na Justiça, 
temos aqui um representante, é melhor um 
acordo do que uma decisão judicial que demora. 
Então esse é o caminho e acredito que a nota 
técnica - consegui ler aqui, Rafael, é grande - é 
de todos. Todos serem beneficiados! Então a 
gente espera isso do Governo. 

 Então, Iriny, é importante essa 
discussão. 

Quero parabenizar, mais uma vez, a 
organização do sindicato. É um pleito daqui da 
cadeia de pesc da Enseada, porque já começou, 
já está reconhecido, mas os outros também 
estão reconhecidos, em Minas, aqui no Espírito 
Santo, e nós vamos cobrar. Pode ter certeza de 
que os deputados vão fiscalizar e vão cobrar. 
Depois vou voltar para a sessão e eu quero 
conversar com aquela pessoa que foi ameaçada, 
isso é importante, é grave, é muito grave, e a 
gente tem que entender. Você falou, mas a 
gente tem que entender o problema. 

Iriny, outra coisa que nós vamos cobrar, 
que esse dinheiro seja investido para os 
atingidos de todo estado do Espírito Santo e, 
principalmente, eu, como médico, falo, saúde. É 
um problema gravíssimo. Depósito de metais 
pesados, arsênio, chumbo, é grave, isso é esse 
grave, metais de depósito lento no cérebro. Está 
todo mundo com isso. Não só os pescadores 
que vivem disso, é quem compra, nós também. 

Uma pessoa ali, eu esqueci o nome, 
desculpa, falou de depressão, ansiedade, 
suicídios estão acontecendo, dívida, agressão, 
estou tendo relatos de agressões dentro de 
casa. Por quê? Não tem o que fazer, não tem 
o que trabalhar, não tem o que pescar. Não 
adianta, convivência diária você vai ter 
discussão. Estão tendo discussões com esses 
problemas que são um problema grave que 
nós estamos enfrentando. 

Então, pode ter certeza, eu, como 
médico, a longo prazo esses metais pesados vão 
desencadear câncer sim, isso não tem dúvida, 
isso aí é científico. Então, o nosso objetivo, 
pedindo a todos os grupos de trabalho. A 
Defensoria, doutor Rafael e doutora Mariana, 
vocês vão ter muito trabalho com esses grupos 
que vocês têm. Todos têm que ser beneficiados 
sim, quem foi atingido vai ser, e nós, enquanto 
deputados, nós vamos cobrar do Governo do 
Estado o que vocês passaram. Porque da 
Renova, difícil de cobrar, é muito difícil contato 
com a Renova. Então, nós esperamos que seja 
feita essa pactuação, deputada Iriny. Como bem 
disse aqui o Neto, o Lambisgoia, o Espírito Santo 
que seja não mais, mas pelo menos de igual 
proporção de Minas Gerais o que vai ser 
dividido esse dinheiro, que é muito dinheiro. O 
Espírito Santo, o Governo do Estado não pode 
correr para querer receber. É muito dinheiro, 
mas é muita dívida para pagar. 

Obrigado! Desculpa eu ter passado trinta 
segundos. 

 

A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 
– Obrigada, Hudson!  

Para encerrar esta audiência, porque já 
concluímos a necessidade de ter uma nova, eu 
não sou tão elegante assim quanto o Hudson 
não, meu estilo é um pouco diferente. Desde o 
início eu fui contra a Renova, desde antes de ser 
deputada estadual, eu ainda estava no Governo 
Federal. Eu fui contra porque era uma 
transferência de responsabilidade das empresas 
para um testa de ferro. É esse o papel da 
Renova. Então, da Renova não se espera nada, 
nada. Então, o que agora nos dá uma 
expectativa nova para o problema é a entrada 
do Estado. Não é algo que se restrinja à Justiça, 
agora vai entrar a política também, e a política é 
extremamente importante. 

A nossa comissão tem qual 
compromisso? Eu e o Hudson estamos aqui, 
mas tem outros deputados, o Gandini, que está 
nos acompanhando. 

 

O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Estou 
aqui, deputada. Depois, seu eu puder fazer uma 
fala rápida. 
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A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 
– Ok, Gandini! 

Esse último ponto das conclusões da 
nota técnica é levar ao Governo e fazer o nosso 
papel político de articulação. O nosso papel 
político aqui é de articulação para constituição 
desse GT, e que esse GT possa constituir junto – 
nós vamos participar. Que possam vir para esta 
Casa serem votadas todas as leis necessárias à 
reparação que é exigida.  

Minas Gerais é muito maior que o estado 
do Espírito Santo, porém, em tamanho, o Rio 
Doce é muito maior no Espírito Santo do que em 
Minas Gerais. Então, portanto, a transmissão 
dos metais pesados é muito maior entre nós do 
que neles, e eu sou mineira. Não estou falando 
mal de Minas Gerais, não! Minas Gerais não tem 
mar. Depois que vem do Rio Doce, ela vai se 
espraiando pela costa.  

Hoje nós falamos muito dos pescadores, 
que é uma parte fundamental, mas e os 
pequenos agricultores? Em Baixo Guandu, 
metade da água da cidade vem de um lugar e a 
outra metade que abastece a cidade é 
complementada pela água do rio. Então, lá tem 
pessoas que não são pescadores, que não são 
nada disto que nós estamos tratando aqui, que 
tomam banho, que cozinham, que bebem 
daquela água. Hudson falou em centenas. Eu 
acho que centenas de maneira direta, mas, de 
indireta, nós já temos milhares. Nós já 
chegamos a milhar. 

Eu conversei isso com o Nésio, mas antes 
da pandemia, porque a pandemia virou um 
pandemônio e acabou conflitando tudo e teve 
que se dar um nível de prioridade que mais ou 
menos estagnou outras situações no Estado, 
mas agora nós estamos retomando e estamos 
retomando com mais gente, com mais 
deputados. Isso é fundamental para ter força 
junto ao Governo. 

Então, esse é o compromisso que nós 
assumimos com vocês. A dor de vocês é muito 
maior. Hudson foi enumerando aqui. A gente 
não vai ler, não vai falar, porque parece que, 
como a gente dizia, quando era criança, é 
futucar ferida. Não precisa. Vocês estão cientes 
das dores, e nós estamos cientes das nossas 
responsabilidades, com o compromisso aqui, a 

conclusão, a construção do GT e que os recursos 
não sejam pelo tamanho dos estados. Não pode 
ser. Não pode Minas Gerais ficar com mais, 
porque é maior. Não! Os recursos são 
proporcionais aos atingidos. Isso é que é 
fundamental para nós, e nós temos que 
convencer o nosso governador sobre isso. 

Eu vou passar a palavra ao deputado 
Gandini e, em seguida, eu vou fazer o 
fechamento oficial. Eram essas as palavras 
que eu gostaria de deixar com vocês. 

Gandini, é contigo! 

 
 O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – 
Deputada, obrigado pela concessão da palavra. 
Parabéns. V. Ex.ª sempre muito atenta aos 
temas de alta relevância da nossa sociedade. 
Não tem nenhum tema mais relevante do que 
as pessoas. Parabenizar pela iniciativa. 
Deputado Hudson, deputado Freitas parece que 
esteve aí também. Agradecer à Defensoria 
Pública pelo precioso trabalho que tem feito, 
doutora Mariana, doutor Rafael e toda sua 
equipe. Foram fundamentais nestas primeiras 
conquistas que a gente tem certeza que vão 
alcançar. Doutor André Pimentel, que agora 
está tomando, pelo que eu ouvi, pé da situação. 
Tenho certeza de que vai ser um aliado 
importante também. Cumprimentar, dentro dos 
pescadores, o vereador Leandro, de Conceição 
da Barra, que é uma pessoa que, de fato, eu 
conheci e que tenho uma grande admiração por 
ele. 

 Primeiro, o nome Renova. A deputada 
Iriny colocou aí. A gente fica impressionado 
como o brasileiro consegue inventar coisas 
absurdas, como essa Fundação Renova. Tinha 
que ser Fundação Vale Desastre de Mariana, 
porque é muito fácil. Você pratica um crime 
não só ambiental, mas contra as pessoas, 
crime humanitário, morreram várias pessoas, e 
depois você dissocia o nome de quem cometeu 
o crime e coloca um nome bonitinho, Renova, 
nome bonitinho para tentar mascarar tudo o 
que ocorreu, e não consegue. Essa fundação 
não tem conseguido, pelo que nós estamos 
percebendo, entregar uma reparação mínima 
pelas histórias que ouvi, tentativas de suicídio.  
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 Então, fico bastante comprometido com 
as decisões, deputada Iriny, que V. Ex.ª tomar 
junto com a equipe. Que eu possa ajudar nesta 
causa também. É lamentável perceber que a 
lama de Mariana continua matando. A gente 
percebe com uma audiência dessas que ela 
continua descendo e continua matando as 
pessoas. 
 Fica aqui a minha manifestação de que a 
Justiça tenha a velocidade adequada para 
reparar, porque as pessoas estão morrendo, 
tendo em vista que não estão tendo a reparação 
justa e adequada. 
 Então, parabenizar pela audiência. Junto-
me a V. Ex.as que estão conduzindo esta reunião, 
para que a gente tome as melhores decisões e 
possa reparar as pessoas. 
 Obrigado a todos. 
 
 A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 
– Muito obrigada, deputado Gandini. 
 Portando, eu também deixo aqui o meu 
forte abraço à Defensoria Pública, ao MAB e ao 
nosso querido André Pimentel, que está 
chegando agora. Vai nos ajudar muito, cada um 
e cada uma de vocês. 
 Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrados os trabalhos desta comissão e 
convido os senhores e as senhoras membros 
para a próxima reunião, que será ordinária, dia 
02/09/2021, quarta-feira, às 12h10min. 
 A Comissão de Proteção ao Meio 
Ambiente e aos Animais agradece a presença de 
todos os participantes neste dia que realizamos 
a audiência pública. 
 Boa tarde a todas, todos e todes! 
 

  (Encerra-se a reunião às 
13h09min) 
 

 

NONA REUNIÃO ORDINÁRIA HÍBRIDA 
(VIRTUAL E PRESENCIAL), DA TERCEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE SEGURANÇA E 
COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, 
REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2021.  
 

 O SR. PRESIDENTE – (LUIZ DURÃO – 
PDT) – Bom dia a todos! 

Havendo número legal, declaro abertos 
os trabalhos da Comissão de Segurança e 
Combate ao Crime Organizado. 

Em conformidade com o § 4.º do art. 97 
do Regimento Interno, dispenso a leitura da ata 
anterior e solicito a leitura das correspondências 
recebidas. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
Expediente para simples despacho: 

 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 
Ofício n.º 133/2021, do excelentíssimo 
senhor deputado Coronel Alexandre 
Quintino, justificando sua ausência nas 
reuniões ordinárias desta comissão 
realizadas no dia 02 de agosto de 2021 e 
16 de agosto de 2021.  
 
O SR. PRESIDENTE – (LUIZ DURÃO – 

PDT) – Ciente. Arquive-se. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
Ofício n.º 138/2021, do excelentíssimo 
senhor deputado Freitas, justificando sua 
ausência na reunião ordinária desta 
comissão realizada no dia 16 de agosto 
de 2021. 

 
O SR. PRESIDENTE – (LUIZ DURÃO – 

PDT) – Ciente. Arquive-se. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 
Convite encaminhado pelo presidente 
da Associação Comunitária de Bento 
Ferreira – Acobef, senhor Carlos 
Zaganelli, para participação no “Encontro 
sobre Segurança Pública para a Regional 
III”. 

 
O SR. PRESIDENTE – (LUIZ DURÃO – 

PDT) – Ciente. Encaminhe-se cópia aos 
membros desta comissão e arquive-se. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
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PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 
Projeto de lei n.º 175/2019.  
Autor: Deputado Capitão Assumção. 
Ementa: Proíbe a fabricação, a 
comercialização, o manuseio, a 
utilização, a queima e a soltura de fogos 
de estampidos e de artifícios, assim 
como de quaisquer artefatos 
pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no 
estado do Espírito Santo e dá outras 
providências. (Projeto de lei n.º 
976/2019, de autoria da deputada Janete 
de Sá, apensado). 
Início da contagem do prazo regimental 
em 30/08/2021. 
 
O SR. PRESIDENTE – (LUIZ DURÃO – 

PDT) – Nos temos do art. 67, VII, do Regimento 
Interno, foi designado o excelentíssimo senhor 
deputado Bruno Lamas para relatar o Projeto de 
Lei n.º 175/2019, no prazo regimental. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 

 
Projeto de Lei n.º 217/2019. 
Autor: Deputado Capitão Assumção.  
Ementa: Determina a comunicação, por 
parte dos hospitais, clínicas, postos de 
saúde e congêneres que integram a rede 
pública e privada de saúde, das 
ocorrências envolvendo embriaguez 
e/ou consumo de drogas por criança ou 
adolescente, na forma que especifica.  
Relator: Deputado Theodorico Ferraço.  
Início da contagem do prazo regimental 
em 26/04/2021. 

 
Projeto de Lei n.º 92/2019.  
Autor: Deputado Carlos Von.  
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade 
de instalação de câmeras de vigilância 
nas áreas externas dos estabelecimentos 
bancários de crédito, financiamento e 
investimento e de estabelecimentos de 
congêneres de caráter privado.  

Relator: Deputado Coronel Alexandre 
Quintino.  
Início da contagem do prazo regimental 
em 24/05/2021. 
 

 Projeto de Lei n.º 119/2020.  
Autor: Deputado Rafael Favatto.  
Ementa: Dispõe sobre a proibição de 
permanência de motociclistas em 
funcionamento, e de seus condutores 
com capacetes, por ocasião dos 
abastecimentos desses veículos nos 
postos de revenda e dá outras 
providências.  
Relator: Deputado Freitas.  
Início da contagem do prazo regimental 
em 24/05/2021.  
 
Projeto de Lei n.º 468/2020.  
Autor: Deputado Pastor Marcos Mansur.  
Ementa: Dispõe sobre a criação dos 
Programas “Criança Consciente” e 
“Adolescente Consciente”, com fins de 
informação e prevenção a violências e 
abusos sofridos por crianças e 
adolescentes.  
Relator: Deputado Marcelo Santos.  
Início da contagem do prazo regimental 
em 07/06/2021.  
 
Projeto de Lei n.º 174/2020. 
Autor: Deputado Capitão Assumção.  
Ementa: Dispõe sobre medidas de 
prevenção ao uso de drogas ilícitas nas 
universidades públicas situadas no 
estado do Espírito Santo.  
Relator: Deputado Delegado Danilo 
Bahiense.  
Início da contagem do prazo regimental 
em 02/08/2021. 

 
Projeto de Resolução n.º 12/2020.  
Autor: Deputado Bruno Lamas.  
Ementa: Cria a Comissão Permanente de 
Combate à Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher, alterando 
dispositivos do Regimento Interno, 
aprovado pela Resolução n.º 2.700, de 
2009.  
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Relator: Deputado Luciano Machado.  
Início da contagem do prazo regimental 
em 16/08/2021.  
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS:  
Não houve no período.  
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA:  
Não houve no período. 
 
Este é o Expediente, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (LUIZ DURÃO – 

PDT) – Por não ter quorum, nós vamos adiar a 
Ordem do Dia. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
Ofício n.º 092/2021, encaminhado pelo 
excelentíssimo senhor presidente desta 
comissão, deputado Luiz Durão, 
convidando o senhor Carlos Zaganelli, 
presidente da Associação Comunitária de 
Bento Ferreira, para participar, na 
qualidade de convidado, da nona reunião 
ordinária da Comissão de Segurança e 
Combate ao Crime Organizado, em 
30/08/2021. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (LUIZ DURÃO – 
PDT) – Convido o senhor Carlos Zaganelli para 
fazer uso da tribuna pelo prazo de dez minutos. 
 
 O SR. CARLOS ZAGANELLI – Bom dia a 
todos. Bom dia, senhor presidente, deputado 
Luiz Durão. Na sua pessoa, estendo meus 
agradecimentos, minhas condolências a todos 
os nobres deputados aqui presentes na sessão. 
Bom dia a todos os servidores que estão aqui 
presentes e a todos que nos assistem por meio 
da TV Assembleia, que tem, realmente, um 
alcance muito bom em todo o estado do Espírito 
Santo e muito prestigiada. 
 Bom, o que me traz a esta tribuna, 
senhor presidente, é convidar, inicialmente, 
todos os deputados estaduais, deputados deste 
nosso querido estado, para dialogar sobre a 
insegurança pública que estamos vivendo, não 
apenas na Regional Administrativa 3 aqui da 

cidade de Vitória, mas em todo o estado do 
Espírito Santo como um todo. Convite, o qual 
formalizo através da sua pessoa, senhor 
presidente, para uma reunião amanhã, às 19h, 
na Escola Aristóbulo Barbosa Leão, no bairro 
Bento Ferreira, aqui em Vitória, na qual nós, no 
auditório, estaremos dialogando, comunidades 
e autoridades, para poder entender e chegar a 
solução que efetivamente seja prática, ou 
soluções, senhor presidente, porque a gente 
sabe que infelizmente esse tema é sensível, é 
complexo, é delicado, mas precisamos nos unir 
enquanto comunidades, sociedade e 
autoridades públicas para o enfrentamento 
desse problema. 
 A gente sabe, também, senhor 
presidente, que os tempos que estamos 
passando são tempos sensíveis na questão da 
segurança pública. Diariamente, os jornais têm 
noticiado tragédias para as nossas famílias, para 
as nossas comunidades, em todo o estado. Não 
é uma exclusividade da cidade de Vitória, mas 
em todo o estado.  

Clamamos aos deputados estaduais que 
continuem batalhando e não fugindo ao seu 
trabalho, ao seu mister de enfrentar esse 
assunto de forma prioritária. 

As comunidades estão sofrendo de 
forma intensa. No meu bairro Bento Ferreira, no 
qual sou presidente da Associação Comunitária, 
temos passado por tempos nunca antes visto. 
Infelizmente, em Bento Ferreira, por ser um 
bairro até de lasse média, temos enfrentado 
situações atípicas, com as quais não estávamos 
até então acostumados: arrastões, roubos, 
assalto à mão armada, sequestros relâmpagos. 
Ou seja, diversas vezes durante o dia recebo 
relatos dos moradores de boletins de ocorrência 
que estão sendo registrados, ocorrências ao 
vivo, às vezes, até, que a gente vê pelas câmeras 
de segurança dos prédios, de situações que 
realmente estão trazendo um desespero para as 
famílias do nosso bairro de Bento Ferreira. 
Sabemos que essa realidade está acontecendo 
em todo o estado do Espírito Santo.  

A situação chega a ponto, senhor 
presidente, de que o nosso contingente de 
atuação para o bairro Bento Ferreira é muito 
menor até do que a guarda pessoal do próprio 
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governador. S. Ex.ª conta com mais policiais à 
sua disposição diariamente, nas suas rondas e 
visitas pelo interior do estado, do que o bairro 
Bento Ferreira e toda a Regional 3, composta 
por dezenas de bairros, possam ter 
diariamente. O contingente de policiais, tanto 
militares quanto policiais civis e da Guarda 
Municipal, tem sido insuficiente. 

Faço aqui esse apelo totalmente 
desprovido de qualquer discurso de natureza 
política, mas trazemos que a realidade é 
desesperadora. Não podemos sair das nossas 
casas mais, estando sofrendo ameaças, 
estando sofrendo retaliações e medo de 
sairmos até para ir a uma padaria na esquina 
para poder comprar o pão de cada dia, sem a 
gente ter o medo e o receio de ser assaltado. 

Agradeço mais uma vez, senhor 
presidente. Não vou me alongar muito, mas 
fico aqui formalizando o convite para amanhã, 
às 19h, na Escola Aristóbulo Barbosa Leão, 
você da família capixaba, possa estar lá 
comparecendo, e estendo aos deputados 
estaduais e a todas as autoridades de 
segurança. Vamos debater segurança pública 
para a nossa cidade, para o nosso estado. 
Conto com todos vocês e mais uma vez 
agradeço, senhor presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (LUIZ DURÃO – 

PDT) – Algum parlamentar gostaria de fazer 
perguntas ao convidado? 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 

(PATRIOTA) – Presidente, Capitão Assumção.  
Na verdade, quero acrescentar e não 

perguntar, porque o doutor Zaganelli fez um 
retrato da região pela qual está batalhando por 
melhoria na segurança e também fez o retrato 
do que acontece em Vitória e no Espírito Santo, 
de modo geral. 

A primeira coisa que tenho para dizer, 
presidente, é que a Polícia Militar, que tem a 
sua responsabilidade de polícia ostensiva, está 
carecendo de efetivo para estar em todos os 
lugares. Não estou fazendo a defesa do Governo 
do Estado, mas dizendo que a Polícia Militar 

está fazendo a parte dela, mesmo com três mil 
homens a menos no seu efetivo.  

Ali próximo à região, acredito que o 
doutor Danilo também tenha ciência disso, em 
Santa Cecília aconteceu algo terrível. Uma 
padaria foi assaltada um dia antes de ser 
inaugurada em Vitória. É o caos que a gente tem 
retratado todos os dias. 

Na semana passada tivemos a 
oportunidade, eu, o deputado doutor Danilo 
Bahiense e o deputado Torino Marques, de 
debater sobre essa situação caótica e a 
precariedade que estamos vivendo diante da 
omissão do secretário de Segurança, que não 
mostra, pelo menos para a Comissão de 
Segurança, o planejamento estratégico para 
esse final de mandato caótico, patético do 
governador.  

Uma padaria foi assaltada antes de ter as 
suas portas abertas. Os pobres empresários 
colocaram cartaz: Por motivo de assalto, não 
abriremos o estabelecimento hoje. 
Retornaremos as atividades assim que tivermos 
condições.  

Então, isso chega a ser hilário. O que está 
acontecendo com a segurança pública no 
Espírito Santo? Três assaltantes cometeram 
aquele crime. Somente uma câmera de 
videomonitoramento conseguiu flagrar essa 
movimentação dos suspeitos, mas não foi 
possível evitar que isso acontecesse. Câmera, 
por si só, não resolve o problema! Nós 
precisamos urgentemente de um planejamento 
estratégico de recomposição do efetivo. É 
inadmissível que um policial militar tenha que 
ficar dois anos na academia para ser formado e 
ir para as ruas! Não existe uma fábrica de 
policiais militares! Até hoje o Governo se recusa 
a apresentar o planejamento estratégico para a 
recomposição dos três mil policiais militares. 

 Eu fico assim... Respeitosamente eu 
estou indignado por esse grupo de pessoas que, 
com muito sacrifício, montaram a sua padaria... 
A gente sabe que hoje, no Brasil, o empresário é 
o cidadão mais atormentado pelo Estado e pelos 
bandidos também. Esses bandidos renderam o 
dono, renderam funcionários, renderam amigos, 
fizeram a festa. Levaram sete celulares, 
presidente, um notebook, o carro do dono da 
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padaria. Imaginem a dificuldade que esse dono 
teve para comprar esse veículo! 

Então, fizeram o registro de ocorrência, 
obviamente, e depois localizaram o veículo, 
mas, poxa vida! Isso não pode acontecer! A 
situação que nós estamos vivendo no Espírito 
Santo, a gente tem falado constantemente. O 
doutor Danilo, que está também, na sala virtual, 
tem retratado diuturnamente como está a 
situação precária da Polícia Judiciária, que é a 
responsável por alcançar o bandido onde ele 
estiver e, com provas contundentes, colocar 
esses bandidos atrás da jaula. Mas nós não 
temos, por parte do Governo do Estado, o 
planejamento estratégico. Eles são tão 
irresponsáveis, senhor presidente, que eles são 
incapazes de ir até a nossa comissão e prestar 
conta para os representantes do povo.  

Então, parabenizo o doutor Zaganelli! É 
uma pena que essa família, lá de Santa Cecília, 
vá ter muita dificuldade para se recompor. 
Colocando uma padaria perto do cidadão, um 
estabelecimento que vai render benefício para o 
Estado, para prefeitura de Vitória, que seja! Mas 
não temos hoje nada que dizer para o povo. O 
governador carece de um plano estratégico de 
segurança. Na semana passada, fizeram algo, 
um remendo, nessa tal de Polícia de 
Comunidade. Em todos os lugares em que nós 
estamos andando, a gente vê viaturas e mais 
viaturas paradas, e não tem polícia para poder 
andar com essas viaturas.  

É lamentável, senhor presidente! Essa é 
a minha palavra. E, mais uma vez, eu parabenizo 
o doutor Zaganelli. Obrigado, presidente! 

 
O SR. PRESIDENTE – (LUIZ DURÃO – 

PDT) –  Deputado Danilo Bahiense, gostaria de 
fazer uso da palavra? 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Pois não, presidente! Gostaria 
de saudar V. Ex.ª, deputado Luiz Durão, na 
qualidade de presidente desta Casa; saudar o 
Capitão Assumção, amigo que já explanou uma 
situação lamentável e que, infelizmente – não é, 
Capitão Assumção? –, não é só esse caso, são 
muito e muitos e muitos casos que ocorrem. 
Inclusive, na região onde eu resido, em Vila 

Velha, são assaltos quase que diariamente. A 
senhora sai de casa a uma padaria, um jovem 
sai, e acabam sendo assaltados. Bicicletas são 
levadas, seus pertences levados. 

Eu quero saudar o doutor Carlos 
Zaganelli! Muito boa a sua iniciativa. E dizer, só 
corroborando com a palavra do Capitão 
Assumção: a Polícia Civil do Estado do Espírito 
Santo, em 1990, Zaganelli, tinha três mil, 
oitocentos e trinta homens; passados trinta e 
um anos, ela está com dois mil e trinta, um 
déficit de mil e oitocentos homens. Desses dois 
mil e trinta, nós temos quase trezentos em 
abono permanência, que poderão ir embora a 
qualquer momento. 

Então, com isso, quem fica muito mal 
assistida é exatamente a população! Nós vemos 
a situação de Vitória: a delegacia do Centro de 
Vitória foi fechada; a delegacia de Jucutuquara, 
fechada; Maruípe, fechada; delegacia de São 
Pedro, com uma área imensa, também fechada. 
A Serra, eu tenho dito sempre, a Serra-Sede, 
André Carloni, Novo Horizonte, as três 
delegacias fechadas. Nós só temos uma 
delegacia lá para mais de quinhentos mil 
habitantes, só a delegacia de Jacaraípe; fora o 
plantão, obviamente – o plantão ali também 
não faz investigação, ele só atende os 
flagrantes, os casos emergenciais, mas ele não 
faz esse serviço aí, obviamente, de investigação. 

Mas eu parabenizo, mais uma vez, 
Zaganelli, a sua iniciativa! E eu gostaria de 
perguntar a V. Ex.ª se o secretário de Segurança 
foi convidado a comparecer nesta reunião, e se 
confirmou a presença. Você poderia me 
informar, Zaganelli? 

 
 O SR. CARLOS ZAGANELLI – Pois não, 
senhor deputado. Agradeço novamente as 
palavras. 
 Foi convidado, por ofício. Protocolei, por 
cautela, fiz o protocolo, não apenas ao nosso 
secretário, mas também ao subsecretário de 
Planejamento Estratégico - se não me engano é 
o nome do cargo -, e todos os demais 
secretários de Segurança e ligados à área de 
Segurança, tanto no âmbito estadual quanto 
municipal. Comandante de batalhão, 
comandante de companhia. Fiz protocolo de 
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todos os ofícios convidando para essa reunião 
de amanhã. E espera-se que o secretário vá lá 
para, pelo menos, levar uma palavra para as 
comunidades envolvidas, de alguma eficácia que 
possa ser efetivamente colocada ali, à mesa, 
para a gente, então, entender que, realmente, o 
Governo está trabalhando pelas comunidades. 
 
  O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Ok, Zaganelli. 
   Eu também sugiro, Zaganelli, que você 
convide o delegado-geral da Polícia Civil e o 
comandante-geral da Polícia Militar. E, espero 
em Deus que realmente o secretário de 
Segurança compareça a essa reunião, porque, 
aqui, nesta comissão, ele não compareceu, 
embora tenha sido convidado diversas vezes.  

Muito obrigado!  
 Presidente, retorno à palavra a V. Ex.ª.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (LUIZ DURÃO – 
PDT) – O deputado Luciano Machado, gostaria 
de fazer uso da palavra? (Pausa) 
 Não havendo manifestação, eu vou falar 
algumas palavras.   

Primeiro, parabenizar! A sua 
preocupação é de todos nós. E eu preparei um 
discurso aqui, também mostrando como nós 
devemos superar essa situação, porque sem 
policiais nós estamos enxugando gelo, porque o 
número de policiais que está faltando é muito 
grande e o efetivo é de dez anos atrás. Deveria 
ser o dobro, hoje, dos policiais. Então, a gente 
muitas vezes culpa a Polícia, mas ela não tem 
culpa.   

Então, eu estou preparando aqui e no 
meu discurso, você vai ver que a solução está 
aqui.  
 A criminalidade atingiu níveis alarmantes 
no nosso estado.  Acompanhamos notícias 
sobre furtos, roubos e homicídios, que estão 
acontecendo à luz do dia, de noite, de norte a 
sul do Espírito Santo, em municípios que antes 
eram considerados tranquilos.   
 A pauta da Segurança Pública é urgente. 
Há uma defasagem histórica nos quadros da 
Polícia Civil, Polícia Militar e no Corpo de 
Bombeiros que precisa ser corrigido o mais 
rápido possível, pois são esses profissionais os 

responsáveis por manter a ordem e proteger as 
nossas famílias.  
 Sou um estudioso da área e, como 
presidente da comissão, sei que não existe 
milagre. O Estado não tem estrutura física para 
preencher todos os cargos de uma vez e nem 
dinheiro para fazer todas as contratações que 
deveriam ter sido feitas lá atrás.   
 Hoje, o governador Renato Casagrande 
está pagando a conta de Governos passados, 
que não se importaram com a Segurança 
Pública e deixaram um legado de defasagem nos 
quadros. E essa recomposição deveria ter sido 
feita há muitos anos, mas, para corrigir 
distorções, precisamos dar o primeiro passo. Por 
isso, encaminhei uma indicação ao Governo do 
Estado para que, por força de lei, passa a ser 
obrigatório o preenchimento dos cargos vagos 
dos quadros da Polícia Civil, da Polícia Militar e 
do Corpo de Bombeiros Militar do nosso Estado 
do Espírito Santo. 

Sugeri que a recomposição seja feita de 
forma parcelada, de vinte e cinco por cento dos 
cargos vagos a cada ano, a partir de 2022. E, 
após completar os quadros, o preenchimento 
será feito no ano posterior em relação aos 
cargos vagos no ano anterior. Dessa forma, 
todos os governos futuros serão responsáveis 
pela manutenção dos quadros da Segurança 
Pública.  

Para vocês terem ideia, segundo dados 
atualizados no Portal de Transparência do nosso 
Estado, somente na Polícia Civil temos déficit de 
68,69% de auxiliar de perícia médico-legal; 
58,62 de perito oficial criminal; 52,56% de 
médicos legistas; 80% de fotógrafo técnico 
pericial; entre outras funções. 

Ao enviar esse projeto para esta Casa e 
fazer com que a recomposição anual vire lei, o 
governador Renato Casagrande deixará um 
legado importante para o Espírito Santo. 
Teremos um estado mais seguro e tranquilo 
para criarmos os nossos filhos e netos, e uma 
equipe de segurança pública organizada e 
pronta para nos atender. 

É disso que precisamos! Temos que 
recompor o quadro o mais rápido possível 
porque com os números e policiais que temos 
hoje, por mais que trabalhem, não contêm a 
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criminalidade, dada até as circunstâncias da 
pandemia. E precisamos recompor esse quadro, 
só assim vamos dar segurança ao nosso povo. 

Quero te agradecer! Acho que é 
importante cada um que tem voz falar, mostrar 
que precisamos de policiais. É a única forma de 
darmos segurança. Não adianta a gente falar a 
ou b se não tivermos as pessoas certas para 
combater a criminalidade. 

Muito obrigado por você ter participado 
desta sessão da Segurança. 

 
O SR. CARLOS ZAGANELLI – Muito 

obrigado, senhor presidente, e a todos os 
deputados. 

Como manifestação final, senhor 
presidente, além de agradecer exaustivamente 
a sua oportunidade, em nome do meu bairro, 
Bento Ferreira, mas também creio que de toda 
cidade de Vitória, dizer o seguinte: Senhor 
governador Renato Casagrande, o problema 
pode não ter sido causado pelo senhor, mas a 
solução está agora nas suas mãos, e contamos 
com o senhor e com a sua equipe para fazer o 
trabalho que acreditamos que o senhor possa 
ter vontade de querer fazer.  

Então, por isso, senhor presidente, 
encaminho, aqui, novamente: amanhã, às 19h, 
na Escola Aristóbulo Barbosa Leão, em Bento 
Ferreira, estaremos reunidos, comunidade e 
autoridades públicas, para poder debater quais 
soluções e quais caminhos poderemos tomar 
para acabar de vez com essa sangria e 
sofrimento do nosso povo.  

Mais uma vez, obrigado, senhor 
presidente e todos deputados.  

 
O SR. PRESIDENTE – (LUIZ DURÃO – 

PDT) –  Só dessa forma, cada um cobrando e 
mostrando a urgência que precisamos de 
recompor esse quadro, aí, sim, vamos ter 
segurança.   

Muito obrigado pela sua participação.  
Conforme informado pela secretaria, 

informo aos senhores deputados membros 
desta comissão sobre a impossibilidade de 
participação, nesta reunião, do senhor Juliano 
Cardoso, representante do Condomínio 
Residencial Otílio Roncetti, localizado no 

município de Cachoeiro de Itapemirim, cujo 
convite foi aprovado na reunião anterior, a 
partir de ofício do Ex.mo senhor deputado 
Luciano Machado.  

Passo às Comunicações.  
Algum deputado gostaria de fazer uso da 

palavra?  

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 

(PATRIOTA) – Capitão Assumção, senhor 
presidente!  

 
O SR. PRESIDENTE – (LUIZ DURÃO – 

PDT) –  Com a palavra, Capitão Assumção.  

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 

(PATRIOTA) –  Senhor presidente, acredito que 
o deputado Delegado Danilo Bahiense tem 
muitas experiências, como a que vou narrar  
para V. Ex.ª.  

Quando do tempo em que estive na ativa 
na Polícia Militar passei por diversas unidades e 
subunidade. Unidades são batalhões, 
subunidades são companhias. E tive a 
oportunidade de, na última companhia - poderia 
citar outros exemplos, mas para ser bem sucinto 
- em que fui designado para trabalhar, fui 
comandar a 2.ª Companhia do 11.º Batalhão, 
em Ecoporanga, Região Noroeste do Espírito 
Santo.  

Eu tinha uma missão dada para que essa 
companhia fosse uma companhia que desse 
bons resultados para a segurança pública. Os 
obstáculos eram imensos, mas eu era o 
administrador para aquele momento. Com todo 
respeito, mas se eu fosse assumir aquela 
companhia e começar a responsabilizar os 
antigos administradores que por ali passaram, 
não teria tempo de planejar a segurança 
daquele município, que é o terceiro maior em 
extensão territorial e com apenas, naquele 
momento, quarenta policiais para tomar conta 
de toda a cidade e de toda região.  

Mas, como administrador, tenho uma 
responsabilidade. E tenho muitos exemplos para 
passar. Acredito que quando a gente se 
candidata a um cargo para o Executivo, não 
pode ficar pensando nos que passaram por lá, 
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mas tem que estar ali sentado, naquela 
cadeira de administrador, para resolver os 
problemas.  

Graças a Deus, cumprimos a missão. 
Saímos de lá homenageados, não somente o 
Capitão Assunção, mas todo grupo que 
compunha o efetivo da 2.ª Companhia do 11.º 
Batalhão. Foi uma honra poder servir na 
Região Noroeste, região que me adotou por 
quinze longos anos, e bons anos. E tiveram 
muitos exemplos parecidos.  

Na Academia de Polícia Militar – 
eventualmente tenho falado sobre isso – o 
oficial da Polícia Militar é formado para 
administrar; a essência nossa é administração.  

Durante muito tempo, usei um dos 
autores que acompanharam o meu 
desempenho como administrador. É um autor 
célebre, que os administradores conhecem, 
Idalberto Chiavenato. Ele escreveu muitos 
livros, dentre eles A Teoria Geral da 
Administração, e nesse compêndio, é um livro 
muito extenso, mas altamente técnico, ele 
fala que o administrador tem que se cercar de 
um bom estafe para poder desempenhar suas 
funções e não responsabilizar os 
administradores anteriores. 

 Eu nunca cheguei a algum lugar que eu 
tenha trabalhado e começado a 
responsabilizar os que por ali passaram. Muito 
pelo contrário, eu teria que demonstrar todo 
meu conhecimento de academia e colocar os 
melhores próximos a mim, para que eu 
realmente cumprisse a missão dada a mim, 
para que eu pudesse trazer a paz social, ou 
tentar trazer a paz social para aqueles 
munícipes por onde eu tivesse passado, o que 
nós não estamos vendo hoje na administração 
pública do Espírito Santo. O estafe do senhor 
governador é muito ruim, desqualificado e já 
teve reprovação, porque no pior momento da 
segurança pública do Espírito Santo em toda a 
história do estado do Espírito Santo, o senhor 
coronel Ramalho foi reprovado em 2017. Ele 
volta à cena agora como o café requentado da 
segurança pública e ele sequer mostrou para 
nós, da Comissão de Segurança, para que veio. 

Então, o estafe do senhor Renato 
Casagrande é muito ruim. Por isso que nós 
temos hoje esse péssimo desempenho da 
segurança pública, onde os cidadãos 
capixabas é que estão penando. O senhor 
governador, como falou o doutor Zaganelli, a 
estrutura que está em volta dele de proteção 
é imensa, e de outras pessoas também que 
ocupam alguns cargos públicos e acham que 
porque ocupam aqueles cargos públicos têm 
que ter uma segurança diferenciada. 

Já pensou se o Capitão Assumção, que 
já teve muitas ameaças de morte, ou o 
delegado Danilo Bahiense, que já passou por 
muitas, muita gente querendo tirar a vida do 
Danilo Bahiense pela sua atuação como 
delegado, se a gente começasse a requisitar 
segurança pessoal? 

 Que vergonha! Ah, eu sou uma figura 
pública e tenho direito a uma segurança 
diferenciada! Não existe isso! Obviamente o 
governador tem a sua segurança porque ele 
realmente é a maior autoridade do estado do 
Espírito Santo, mas não justifica o péssimo 
desempenho da segurança pública porque o 
estafe do senhor governador é muito ruim e 
ele não pode responsabilizar ninguém. Se hoje 
ele está sentado na cadeira de governador é 
porque acreditaram que ele seria responsável 
de resolver os problemas da segurança 
pública. 

 Muito obrigado, presidente. 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Presidente, pela ordem! 
Danilo Bahiense.  

 
O SR. PRESIDENTE – (LUIZ DURÃO – 

PDT) – Pela ordem. Com a palavra.  

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Presidente, gostaria de 
parabenizar o Capitão Assumção pela sua fala. 
Nós, da Polícia Civil, também passamos por 
inúmeras unidades do estado do Espírito 
Santo. Eu apurei crimes nos setenta e oito 
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municípios, obviamente não sozinho, mas com a 
minha equipe. Apurei crimes nos setenta e oito 
municípios do estado do Espírito Santo e onde 
passamos fizemos a diferença. Quando você 
tem vontade de trabalhar e tem 
comprometimento você faz a diferença. 

Eu atuei na Delegacia de Furtos e Roubos 
de Veículos na década de 90, assumi de 95 a 98, 
entrei numa situação muito ruim com policiais 
presos, primeira capa, capa de jornal aqui, 
lamentável a situação naquela época da 
delegacia, mas fizemos a diferença. Fomos ali 
com um número reduzido de policiais e 
colocamos a Delegacia de Furtos e Roubos de 
Veículos em primeiro lugar em recuperação de 
veículos no Brasil. Proporcionalmente ficou em 
primeiro lugar. Existiu mês aqui, Capitão 
Assumção, que nós recuperamos mais veículos 
do que foram roubados ou furtados naquele 
mês, então quando você quer você faz a 
diferença. 

Você muito bem disse que quando a 
pessoa assume uma função dessa, foi eleito, é 
porque o povo acredita e nós temos que olhar 
para frente e não pelo retrovisor. Quando você 
está em um veículo o retrovisor é muito 
pequenininho, mas o para-brisa é imenso, 
porque você tem que estar focado no seu 
objetivo para fazer a diferença. 

 O interior do estado tem passado por 
uma situação tão ruim ou pior do que aqui na 
nossa capital. Eu estava olhando a situação, por 
exemplo, da região Sul aqui, lá em Iúna, o 
delegado responde por Iúna, Ibatiba, Ibitirama e 
Irupi. Olha só uma situação dessas em quatro 
municípios complicados. Iúna, todo mundo sabe 
que é muito complicado. O delegado atua em 
Iúna apenas com uma escrivã e um investigador, 
Capitão, que só vai três dias na delegacia. Ele 
trabalha segunda, quarta e sexta, um único 
investigador. O segundo foi assassinado por um 
elemento que eu prendi em 2012, um 
fazendeiro que eu prendi acho que com 
quatorze armas, em 2012, com uma série, um 
rosário de crimes e que devia estar preso, mas 
estava com a tornozeleira e acabou 
assassinando esse policial que sequer participou 
daquela operação.  

Eu vejo a situação aqui também da 
região Sul, aqui em Santa Teresa, por 
exemplo, nós temos um delegado 
respondendo por Santa Teresa, Santa 
Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Itarana, 
Itaguaçu e São Roque do Canaã. Quer dizer, 
essa situação tem que modificar e parabenizo 
por sua iniciativa, Capitão Assumção, por sua 
palavra e parabenizo também o presidente da 
comissão, que está cobrando agora do 
Governo do Estado do Espírito Santo que nós 
precisamos recompor os quadros dos nossos 
órgãos de segurança. 

E vou dizer mais, Capitão, a situação só 
não está pior porque, no ano passado, eu 
apresentei um projeto de lei, que foi aprovado 
à unanimidade nesta Casa, transformando os 
concursos na área de segurança pública em 
essenciais. Com isso, os concursos puderam 
ser retomados a partir de 20 de setembro e, 
em breve, nós teremos já os nossos policiais 
civis, porque os policiais militares ainda vão 
demorar um bom tempo porque a gente sabe 
que o curso de formação é muito grande e, 
havendo concurso agora, em menos de dois 
anos nós não teremos os novos servidores 
para atender à população capixaba. 

Muito obrigado, presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE – (LUIZ DURÃO – 
PDT) – Pergunto ao deputado Luciano 
Machado se quer fazer uso da palavra. (Pausa) 

Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrados os trabalhos desta comissão e 
convido os senhores deputados para a 
próxima reunião ordinária, que será realizada 
no dia 13 de setembro, segunda-feira, no 
horário regimental, de forma híbrida. 

Um bom dia a todos e agradeço a 
presença do deputado Delegado Danilo 
Bahiense, do deputado Capitão Assumção e 
do deputado Luciano Machado. 

Meu muito obrigado. 
 

(Encerra-se a reunião às 
11h47min.) 
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