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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.829 
 

Admite na Ordem do Mérito 
“Domingos Martins” LUIS FELIPE 
ALVES. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
combinado com os artigos 2º da Resolução 
1.390, de 10.10.1984 alterada pela Resolução nº 
6.979, de 08.06.2021 e 4º da Resolução nº 
1.391, de 17.10.1984, alterada pela Resolução 
nº 6.978, de 08.06.2021 promulga a seguinte 
Resolução: 
 
Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” no Grau de “Oficial” Luis Felipe Alves, 
concedendo-lhe as insígnias e o Diploma do 
respectivo Grau. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 
de julho de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.830 
 

Admite na Ordem do Mérito 
“Domingos Martins” JOSÉ 
GERALDO VIMERCATI. 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
combinado com os artigos 2º da Resolução 
1.390, de 10.10.1984 alterada pela Resolução nº 
6.979, de 08.06.2021 e 4º da Resolução nº 
1.391, de 17.10.1984, alterada pela Resolução 
nº 6.978, de 08.06.2021 promulga a seguinte 
Resolução: 
 
Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” no Grau de “Comendador” José 
Geraldo Vimercati, concedendo-lhe as insígnias 
e o Diploma do respectivo Grau. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 
de julho de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.938 

 
Concede Medalha Alferes 
Tiradentes a SERGIO ALEXANDRE 
BARBOSA VIEIRA. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008, 
resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes 
Tiradentes a Sergio Alexandre Barbosa Vieira. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 13 
de maio de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.939 

 
Concede Medalha Alferes 
Tiradentes a LUIZ ANTÔNIO DA 
SILVA ABREU. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008, 
resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes 
Tiradentes a Luiz Antônio da Silva Abreu. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 13 
de maio de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.940 

 
Concede Medalha Alferes 
Tiradentes a MAX DEIBERT DE 
CASTRO SALES. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 

17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008, 
resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes 
Tiradentes a Max Deibert de Castro Sales. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 13 
de maio de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.941 

 
Concede Medalha Alferes 
Tiradentes a LEONARDO SOUZA 
MATTOS. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008, 
resolve:  
 

Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes 
Tiradentes a Leonardo Souza Mattos. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 13 
de maio de 2021. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 
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RESOLUÇÃO Nº 6.942 
 

Concede Medalha Alferes 
Tiradentes a TIAGO RAUTA. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008, 
resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes 
Tiradentes a Tiago Rauta. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 13 
de maio de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.943 

 
Concede Medalha Alferes 
Tiradentes a VANDERLI FRANCISCO 
DA COSTA. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008, 
resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes 
Tiradentes a Vanderli Francisco da Costa. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 13 
de maio de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.944 

 
Concede Medalha Alferes 
Tiradentes a MANOEL PAES LUIZ 
JUNIOR. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008, 
resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes 
Tiradentes a Manoel Paes Luiz Junior. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 13 
de maio de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.945 

 
Concede Medalha Alferes 

Tiradentes a RACHEL HERIKA ROCHA 
DUARTE. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
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17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008, 
resolve:  
 

Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes 
Tiradentes a Rachel Herika Rocha Duarte. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 13 
de maio de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.946 

 
Concede Medalha Alferes 
Tiradentes a CARLOS AGOSTINHO 
AVELINO. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008, 
resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes 
Tiradentes a Carlos Agostinho Avelino. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 13 
de maio de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

RESOLUÇÃO Nº 6.947 
 

Concede Medalha Alferes 
Tiradentes a CARLOS ROBERTO 
ROMANHA. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008, 
resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes 
Tiradentes a Carlos Roberto Romanha. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 13 
de maio de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.948 

 
Concede Medalha Alferes 
Tiradentes a ROSEMBERG GAMA 
DE JESUS. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008, 
resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes 
Tiradentes a Rosemberg Gama de Jesus. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 13 
de maio de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.949 

 
Concede Medalha Alferes 
Tiradentes a MARCOS PAULO DOS 
ANJOS. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008, 
resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes 
Tiradentes a Marcos Paulo dos Anjos. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 13 
de maio de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.950 

 
Concede Medalha Alferes 
Tiradentes a JANDERSON CABRINI 
ALVARENGA. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 

17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008, 
resolve:  
 

Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes 
Tiradentes a Janderson Cabrini Alvarenga. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 13 
de maio de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.951 

 
Concede Medalha Alferes 
Tiradentes a ANDRÉ LUIZ CORREIA 
BARBOSA. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008, 
resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes 
Tiradentes a André Luiz Correia Barbosa. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 13 
de maio de 2021. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 
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RESOLUÇÃO Nº 6.952 
 

Concede Medalha Alferes 
Tiradentes a SERGIO ROUVER DE 
OLIVEIRA. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008, 
resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes 
Tiradentes a Sergio Rouver de Oliveira. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 13 
de maio de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.953 
 

Concede Medalha Alferes 
Tiradentes a MOISÉS JUNIOR 
SIQUEIRA RANGEL. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008, 
resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes 
Tiradentes a Moisés Junior Siqueira Rangel. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 13 
de maio de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.954 

 
Concede Medalha Alferes 
Tiradentes a NÉRIO PEREIRA DA 
SILVA FILHO. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008, 
resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes 
Tiradentes a Nério Pereira da Silva Filho. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 13 
de maio de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.955 

 
Concede Medalha Alferes 
Tiradentes a VITOR ROEPKE. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
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Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008, 
resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes 
Tiradentes a Vitor Roepke. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 13 
de maio de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.956 

 
Concede Medalha Alferes 
Tiradentes a WESLEY EUDES 
RODRIGUES. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008, 
resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes 
Tiradentes a Wesley Eudes Rodrigues. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 13 
de maio de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 13 
de maio de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.957 

 
Concede Medalha Alferes 
Tiradentes a JÔNATAS ROCHA DE 
FREITAS. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008, 
resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes 
Tiradentes a Jônatas Rocha de Freitas. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 13 
de maio de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.958 

 
Concede Medalha Alferes 
Tiradentes a SUZANA DE JESUS. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
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Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008, 
resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes 
Tiradentes a Suzana de Jesus. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 13 
de maio de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.959 

 
Concede Medalha Alferes 
Tiradentes a GRASIELE GOMES DE 
OLIVEIRA. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008, 
resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes 
Tiradentes a Grasiele Gomes de Oliveira. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 13 
de maio de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

RESOLUÇÃO Nº 6.960 
 

Concede Medalha Alferes 
Tiradentes a MARCOS PEREIRA 
VIEIRA (In memoriam). 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008, 
resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes 
Tiradentes a Marcos Pereira Vieira (In 
memoriam). 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 13 
de maio de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.961 

 

Concede Medalha Alferes 
Tiradentes a SILVINO VALTER 
FERREIRA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008, 
resolve:  
 

Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes 
Tiradentes a Silvino Valter Ferreira. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 
de maio de 2021. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.962 

 

Concede Medalha Alferes 
Tiradentes a WILLIAN RODRIGO 
VIEIRA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008, 
resolve:  
 

Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes 
Tiradentes a Willian Rodrigo Vieira. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 
de maio de 2021. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.963 

 

Concede Medalha Alferes 
Tiradentes a EDSON FALCÃO. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008, 
resolve:  

Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes 
Tiradentes a Edson Falcão. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 
de maio de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
 

(*) RESOLUÇÃO Nº 6.994 
 

Concede Medalha Alferes 
Tiradentes a PAULO SERGIO 
SANTOS DE OLIVEIRA PACHECO. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008, 
resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes 
Tiradentes a Paulo Sergio Santos de Oliveira 
Pacheco. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 28 
de junho de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
(*) Republicada por ter sido redigida com incorreção.  
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(*) RESOLUÇÃO Nº 6.995 

 
Concede Comenda de Mérito 
“Maurício de Oliveira” a BANDA 
HERANÇA NEGRA. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução nº 2.812, de 24.3.2010, 
promulga a seguinte Resolução: 

 
Art. 1º Fica concedida a Comenda de Mérito 
“Maurício de Oliveira” a Banda Herança Negra. 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 30 
de junho de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
(*) Republicada por ter sido redigida com incorreção.  

 
 

PAUTAS DAS REUNIÕES DAS 
COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

 
PRESIDENTE: Deputado BRUNO LAMAS 
VICE-PRESIDENTE: Deputado CORONEL 
ALEXANDRE QUINTINO 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Plenário “Rui Barbosa” 
DATA: 12/07/2021 
DIA DA SEMANA: segunda-feira  
HORÁRIO: 12h15min 

PAUTA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 

LEGISLATURA 
 
1 – EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 
PL N º 461/2019 
AUTORIA: Deputado Capitão Assumção 
EMENTA: Estabelece sanções a alunos em caso 
de agressão aos Professores, Servidores ou 
Empregados da Educação nas Instituições de 
Ensino e Congêneres, no âmbito do Estado do 
Espirito Santo. 
 
PL Nº 146/2019 
AUTORIA: Delegado Lorenzo Pazolini 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade do 
aviso aos pais ou responsáveis das ausências dos 
seus filhos nas escolas da rede pública de ensino 
do Estado do Espírito Santo. 
 
PL Nº 892/2019  
AUTORIA: Delegado Lorenzo Pazolini 
EMENTA: Torna obrigatória a disponibilização 
de cadeiras adaptadas em estabelecimentos de 
ensino no âmbito do Estado do Espírito Santo e 
dá outras providências. 
 
PL Nº 66/20 
AUTORIA: Delegado Lorenzo Pazolini  
EMENTA: Altera a Lei nº a Lei Nº 3.939, de 19 de 
junho de 1987, que obriga as empresas 
detentoras de permissão, autorização ou outro 
ato administrativo para exploração de serviços 
de transportes coletivos de passageiros na 
Aglomeração urbana da Grande Vitória, a 
aceitarem a meia-tarifa concedida aos 
estudantes regularmente matriculados em 
estabelecimento de ensino de primeiro e 
segundo graus, técnico-profissionalizantes, pré-
vestibulares e superiores de graduação e pós-
graduação, reconhecidos oficialmente. 
 
PL Nº 946/2019 
AUTORIA: Delegado Lorenzo Pazolini 
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EMENTA: Dispõe sobre a instalação de 
dispositivo de segurança denominado "botão do 
pânico" nas escolas da rede pública estadual e 
privada de ensino, no âmbito do Estado do 
Espírito Santo. 

 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
Não houve no período. 

 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 

 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA 
Não houve no período. 

 
2 – ORDEM DO DIA:  
 
PL Nº 32 /2018 
AUTORIA: Deputado Sergio Majeski 
EMENTA: Dispõe sobre a dispensa do 
pagamento de taxas e emolumentos e demais 
despesas cartorárias referentes ao registro 
estatutário e suas alterações do conselho 
escolar. 
Relator: Deputado Renzo Vasconcelos 
Prazo: 31/05/2021 

 
PL Nº 892/2019 
AUTORIA: Deputado Delegado Lorenzo Pazolini 
EMENTA: Torna obrigatória a disponibilização 
de cadeiras adaptadas em estabelecimentos de 
ensino no âmbito do Estado do Espírito Santo e 
dá outras providências. 
Relator: Deputado Sergio Majeski 
Prazo: 31/05/2021 

 
PL Nº 165/2019 
AUTORIA: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Obriga os estabelecimentos de ensino 
no Estado do Espírito Santo a fornecer diploma 
em braile para alunos com deficiência visual na 
conclusão do ensino médio e ensino superior. 
PL Nº 54/ 2020 
AUTORIA: Deputado Torino Marques 
EMENTA: Dispõe sobre obrigatoriedade dos 

estabelecimentos de ensino publico e privado a 
disponibilizarem os certificados e diplomas em 
braile para alunos com deficiência visual na 
conclusão do ensino médio e ensino superior 
(apensado ao PL Nº 165/2019). 
Relator: Deputado Sergio Majeski 
Prazo: 07/06/2021 
 
3 – COMUNICAÇÕES:  
 
Apresentação da Rede Comunica Educação com 
o Professor Dr. Fábio Luiz Alves de Amorim e 
Professora Dra. Tânia Mara Zanotti Guerra 
Frizzera Delboni. 
 
Pauta atualizada no dia 06/07/21, às 18:15 
horas, sujeita a alteração até a hora da 
reunião. 
 
 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 1148 
 

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

TORNAR SEM EFEITO, o Ato nº 1124, 
publicado em 02/07/2021, que nomeou 
ROBERTO PAULUCIO, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor Júnior da Secretaria, 
código AJS, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 06 
de julho de 2021. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 
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ATO Nº 1149 

 
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, IVAN JOSE MEIRELLES COLLI, 
do cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, do gabinete do Deputado Marcelo 
Santos, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 211340/2021. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 06 

de julho de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
 

ATO Nº 1150 
 

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, LUIS FERNANDO BELMONT 
MESTRE, do cargo em comissão de Assessor 
Júnior da Secretaria, código AJS, da Secretaria 
da Assembleia Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 06 

de julho de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

ATO Nº 1151 

 
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, IVAN JOSE MEIRELLES COLLI, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Júnior 
da Secretaria, código AJS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 06 

de julho de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
 

ATO Nº 1152 

 
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, ALBERTO ALVARENGA NETO, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Júnior 
da Secretaria, código AJS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 06 

de julho de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 
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ATO Nº 1153 
 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, ROBERTO PAULUCIO, para exercer o 
cargo em comissão de Assistente de Gabinete 
de Representação Parlamentar, código ASGRP, 
no gabinete do Deputado Marcelo Santos, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 211341/2021. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 06 
de julho de 2021. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
 

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

 
PORTARIA Nº 365 

 

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

TRANSFERIR as férias regulamentares 
dos servidores abaixo relacionados: 
 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade 
de dias 

201474-01 
ALEXSANDER 
VIRGINIO AMORIM 

2021 
12/07/2021 à 
26/07/2021 

02/08/2021 à 
16/08/2021 

15(quinze) 

201091-01 
DANIELLI DIAS 
MARIN 

2021 
07/07/2021 à 
21/07/2021 

12/07/2021 à 
26/07/2021 

15(quinze) 

203506-01 
CHARLES 
STEFENONI 
QUEIROZ 

2021 
05/07/2021 à 
19/07/2021 

09/12/2021 à 
23/12/2021 

15(quinze) 

209946-01 
GABRIELA BINDA 
GOMES 

2021 
28/07/2021 à 
11/08/2021 

02/08/2021 à 
16/08/2021 

15(quinze) 

210123-01 
GISELY CRISTINA 
LEAL DE 
ALCANTARA 

2021 
20/07/2021 à 
18/08/2021 

02/08/2021 à 
31/08/2021 

30(trinta) 

203313-01 
JOSE ROBERTO 
SILVA HERNANDES 

2021 
16/07/2021 à 
30/07/2021 

03/01/2022 à 
17/01/2022 

15(quinze) 

034138-01 JORGE ANTONIO 2020 16/11/2021 à 02/08/2021 à 15(quinze) 

FERREIRA DE SOUZA 30/11/2021 16/08/2021 

206771-02 
JOZELINA AGUIAR 
ARAUJO 

2021 

12/11/2021 à 
26/11/2021 

de 
15/03/2022 à 
29/03/2022 

05/09/2022 à 
04/10/2022 

30(trinta) 

208223-01 
KETENE SANTOS DE 
FREITAS SILVA 

2021 
06/07/2021 à 
20/07/2021 

13/07/2021 à 
27/07/2021 

15(quinze) 

208076-01 
LIZANDRO NUNES 
MACHADO 

2020 
06/07/2021 à 
20/07/2021 

22/07/2021 à 
05/08/2021 

15(quinze) 

200786-01 LUCI MAURO LIMA 2021 
09/08/2021 à 
23/08/2021 

13/09/2021 à 
27/09/2021 

15(quinze) 

208009-01 
LUIS FLAVIO DE 
LORETO ORNELLAS 

2021 
06/07/2021 à 
20/07/2021 

13/07/2021 à 
27/07/2021 

15(quinze) 

207010-01 
NECTON ROBERTO 
CAETANO 

2019 
26/07/2021 à 
09/08/2021 

02/08/2021 à 
16/08/2021 

15(quinze) 

203327-01 
NILTON GOMES 
JUNIOR 

2021 
05/07/2021 à 
03/08/2021 

09/09/2021 à 
08/10/2021 

30(trinta) 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
06 de julho de 2021.  

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 366 
 

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

TRANSFERIR as férias regulamentares 
dos servidores abaixo relacionados: 
 

Matrícula  Servidores Exercício Período 
marcado 

Período 
transferido  

Quantidade 
de dias 

205090-03 DILMA NUNES 
PIMENTA LAYBER 

2019 17/07/2021 à 
31/07/2021 

16/09/2022 à 
30/09/2022 

15(quinze) 

201426-01 FABIANO BUROCK 
FREICHO 

2020 19/07/2021 à 
02/08/2021 

16/11/2021 à 
30/11/2021 

15(quinze) 

207937-01 FABIO GUIMARAES 
DA SILVA 

2021 02/08/2021 à 
16/08/2021 

19/07/2021 à 
02/08/2021 

15(quinze) 

207855-01 HERNANDES 
MOREIRA BERMUDES 

2021 14/07/2021 à 
28/07/2021 

01/12/2021 à 
15/12/2021 

15(quinze) 

206887-05 IZABELLA SOSSAI 
ALTOE 

2021 19/07/2021 à 
02/08/2021 

02/01/2023 à 
16/01/2023 

15(quinze) 

206835-01 MARILISE LISANIA 
MATACHON 

2018 26/07/2021 à 
08/08/2021 

18/01/2022 à 
31/01/2022 

14(quatorze) 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
06 de julho de 2021.  

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 
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PORTARIA Nº 367 
 

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

SUSPENDER e MARCAR as férias 
regulamentares dos servidores abaixo 
relacionados: 
 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 
marcado 

A partir de Marcar para 
Quantidade 

de dias 

209936-01 
FRANCISCO 
FRANCILUVIO 
SILVA 

2021 
01/07/2021 

à 
30/07/2021 

05/07/2021 
05/01/2022 

à 
30/01/2022 

26 (vinte seis) 

209198-01 
MICHELE DA 
SILVA 
CALIMAN 

2021 
10/06/2021 

à 
09/07/2021 

14/06/2021 
02/01/2024 

à 
27/01/2024 

26 (vinte seis) 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
06 de julho de 2021.  

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 
 
 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 
 

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO 
Processo n.º 201517/2020 

Pregão Eletrônico n° 014/2021 
Registro de Preços  

Exclusivo para ME e EPP 
 

Objeto: contratação de serviços de certificação 
digital, incluindo o fornecimento de 
dispositivos para armazenamento de 
certificados e-CPF. 
 

Informamos que, em decorrência da 
necessidade de adequações no edital, a sessão 
pública do pregão em epígrafe fica remarcada 
para o dia 19/07/2021, às 14h00min. 
 

O edital, já com as devidas adequações, está 
disponível nos sites www.al.es.gov.br, links: 

“Transparência”, “Consulta Licitações” e 
www.licitacoes-e.com.br, cujo número da 
licitação no sistema passa a ser 881838. 
Mais informações pelo e-mail scl@al.es.gov.br 
ou telefone (27) 3382-3874. 
 

Vitória/ES, 06 de julho de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 
 

RESUMO DO 2° TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO N° 017/2019 

 
A Subdireção Geral da Secretaria – Supervisão 
do Setor de Contratos e Convênios da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo em atendimento ao que dispõe o artigo 
61 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
torna pública a celebração do Termo Aditivo, 
conforme descrito abaixo: 
 
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
 
CONTRATADA: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER.  
 
OBJETO: O objeto do presente TERMO ADITIVO 
é a prorrogação do prazo de vigência do 
CONTRATO Nº 017/2019, por um período de 12 
(doze) meses. 
 
VIGÊNCIA: Este TERMO ADITIVO entra em vigor 
no dia 26 de agosto de 2021 e término no dia 25 
de agosto de 2022. 
 
VALOR: O valor do presente TERMO ADITIVO é 
de R$ 42.299,06 (quarenta e dois mil, duzentos 
e noventa e nove reais e seis centavos). 

 
PROCESSO: 210577. 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

06 de julho de 2021. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 
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ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• QUARTA-FEIRA - 07.07.2021 • 

 

HORA  PROGRAMAS SINOPSES 

01h45 Reunião ordinária virtual Comissão de Assistência Social 

03h00 Reunião ordinária virtual Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 

04h20 Reunião ordinária virtual  Comissão de Segurança 

05h25 Reunião ordinária virtual Comissão de Saúde 

07h00 Dia de Campo na TV Conheça a técnica que está ajudando a melhorar a fertilidade 
do solo em Tocantins, o manejo da palha de arroz. 

07h30 Papo Cidadão O programa dessa semana debaterá o tema direito 
urbanístico. 

08h00 Panorama Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

08h30 A Grande Reportagem O Espírito Santo é um dos menores estados do país, mas é 
grande em diversidade, atrativos naturais e culturais. Apesar 
disso, o estado ainda não está na vitrine do turismo no país. 
Nesta reportagem você vai saber mais sobre as 
potencialidades e desafios do setor turístico no Espírito Santo. 

09h00 Sessão ordinária híbrida (V) Trabalhos do legislativo estadual 

12h10 Reunião ordinária virtual (V) Comissão de Meio Ambiente 

13h30 Parlamento Brasil Motorista alcoolizado deve pagar por dano ao patrimônio 
público, com nova Lei aprovada no Ceará. Em Santa Catarina, 
mais facilidade para comercializar alimentos artesanais. No 
Espírito Santo proposta discute desconto de até 75% na tarifa 
de água. Em Mato Grosso, campanha incentiva a doação de 
medula óssea. E ainda, Congresso analisa auxílio-doença para 
gestantes e a crise nas universidades federais. 

14h00 A Grande Reportagem O Espírito Santo é um dos menores estados do país, mas é 
grande em diversidade, atrativos naturais e culturais. Apesar 
disso, o estado ainda não está na vitrine do turismo no país. 
Nesta reportagem você vai saber mais sobre as 
potencialidades e desafios do setor turístico no Espírito Santo. 

14h30 Panorama Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

15h00 Sessão ordinária híbrida Trabalhos do legislativo estadual 
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18h00 Com a Palavra Natural de Cachoeiro de Itapemirim, 59 anos, formado em 
ciências Agrícolas e em Teologia, pós-graduado em 
Metodologia do Ensino Superior e mestre em Ciências da 
Educação, Deputado pastor Marcos Mansur é o convidado do 
"com a palavra".  O parlamentar,  que tem a experiência de 
dois mandatos de vereador e três de deputado estadual, fala 
sobre agricultura familiar, igualdade racial, cooperativismo, 
dentre outros assuntos.  

18h30 Dedo de Prosa "Ponto Cruz" é o primeiro romance da escritora Andressa Zoi 
Nathanailidis. Na obra, a autora "costura" as memórias da 
personagem principal, Heloísa, enquanto a mesma tenta 
terminar o bordado em ponto cruz de uma toalha. Andressa 
também é autora de um livro de poesia e de obras acadêmicas 
da área de literatura. 

19h00 Som da Terra O Som da Terra, que apresenta novo formato, recebe o cantor 
e compositor capixaba Di Morais, com MPB e samba rock. 

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 Motorista alcoolizado deve pagar por dano ao patrimônio 
público, com nova Lei aprovada no Ceará. Em Santa Catarina, 
mais facilidade para comercializar alimentos artesanais. No 
Espírito Santo proposta discute desconto de até 75% na tarifa 
de água. Em Mato Grosso, campanha incentiva a doação de 
medula óssea. E ainda, Congresso analisa auxílio-doença para 
gestantes e a crise nas universidades federais.  

20h30 Papo Cidadão O programa dessa semana debaterá o tema direito 
urbanístico. 

21h00 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público 

21h30 Ciência e Letras O programa debate o seguinte tema: Patativa do Assaré e a 
Literatura de Cordel 

22h00 Panorama Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

22h15 Com a Palavra Natural de Cachoeiro de Itapemirim, 59 anos, formado em 
ciências Agrícolas e em Teologia, pós-graduado em 
Metodologia do Ensino Superior e mestre em Ciências da 
Educação, Deputado pastor Marcos Mansur é o convidado do 
"com a palavra". O parlamentar, que tem a experiência de dois 
mandatos de vereador e três de deputado estadual, fala sobre 
agricultura familiar, igualdade racial, cooperativismo, dentre 
outros assuntos. 

22h45 Sessão ordinária híbrida Trabalhos do legislativo estadual 
 

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 

 
OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL, 

DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E DOS 
DIREITOS HUMANOS, REALIZADA EM 22 DE 
JUNHO DE 2021. 
 

O SR. PRESIDENTE - (LUCIANO 
MACHADO - PV) -  Oitava reunião ordinária da 
terceira sessão legislativa ordinária, da décima-
nona legislatura, reunião da Comissão de Defesa 
da Cidadania e dos Direitos Humanos. 

Havendo condições legais, declaramos 
abertos os trabalhos desta comissão.  

Quero saudar o deputado já presente, 
todos os nossos servidores, o representantes 
dos deputados, o público que nos assiste, os 
servidores que assistem pela TV e pelas redes 
sociais, pelas plataformas digitais Youtube e 
Facebook. 

Quero agradecer, antecipadamente, ao 
deputado Bruno, pela gentileza em aceitar 
presidir a reunião como vice-presidente. Ele, 
que é um deputado muito ativo, que preside 
outras comissões, mas também aceitou, devido 
a um compromisso que eu tenho e que vou ter 
que estar fazendo quase que duas coisas ao 
mesmo tempo. 

Então, deputado Bruno, muito obrigado! 
Que Deus te abençoe e continue te dando essa 
disposição e essa boa vontade. 

Quero passar a condução dos trabalhos 
para o vice-presidente desta comissão, o 
deputado Bruno Lamas, que exercerá, a partir 
de agora, a função de presidente nesta reunião. 

Obrigado! 
 

O SR. PRESIDENTE - (BRUNO LAMAS - 
PSB) – Obrigado! 

Agradeço a confiança, cumprimento 
todos os que estão presentes, os servidores da 
comissão, os servidores da Assembleia 
Legislativa, o pessoal da TV Ales, todos os que 
nos acompanham, capixabas neste Espírito 
Santo querido, os nossos convidados. 

Vou colocar então, após a abertura do 
deputado Luciano Machado, em discussão a ata 
da última reunião. Dispenso a leitura da mesma, 
tendo em vista que já foi encaminhada às 
comissões, mas a coloco em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, e se 
tivermos quorum, eu coloco em votação. 

Como vota o deputado Luciano 
Machado? 

 
O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - Voto 

a favor, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE - (BRUNO LAMAS - 

PSB ) - Voto favorável também. 
Como vota a deputada Janete de Sá? 

(Pausa) 
 
O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - Eu vi 

ali, e me parece foi digitado que ela é a favor. 
 
O SR. PRESIDENTE - (BRUNO LAMAS - 

PSB ) - Favorável. 
Então, está aprovada a ata. 
Devolvo a palavra ao servidor Moisés, 

para que me oriente aqui em relação à 
continuidade dos trabalhos. 

 
O SR. SECRETÁRIO - (MOISÉS 

SPADEDETTI) - Neste momento farei a leitura do 
Expediente, deputado Bruno. 

 
O SR. PRESIDENTE - (BRUNO LAMAS - 

PSB) - Sim. 
 
O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
Ofício n.º 87/2021, do Excelentíssimo 

senhor deputado Alexandre Xambinho, 
justificando ausência na Reunião Ordinária 
desta Comissão, realizada no dia 08/06/2021. 

 
O SR. PRESIDENTE - (BRUNO LAMAS - 

PSB) - À Comissão de Cidadania para incluir na 
frequência dos deputados. 

 
O SR. SECRETÁRIO lê: 
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Ofício n.º 113/2021, da Excelentíssima 
senhora deputada Janete de Sá, justificando 
ausência na Reunião Ordinária desta Comissão, 
realizada no dia 08/06/2021. 

 
O SR. PRESIDENTE - (BRUNO LAMAS - 

PSB) - Reconhecendo o esforço da deputada, 
que atua quase que em tempo real em duas 
comissões, inclusive a de Justiça. 

À Comissão de Cidadania para incluir na 
frequência dos deputados. 

 
O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
Ofício n.º 231/2021, do Excelentíssimo 

senhor deputado Bruno Lamas, solicitando que 
os representantes da Rodosol sejam convidados 
a participarem de reunião deste colegiado, para 
tratar das práticas voltadas à preservação dos 
direitos e da dignidade da pessoa humana na 
relação com a concessionária, em data a ser 
definida pela comissão. 

 
Ofício n.º 236/2021, do Excelentíssimo 

senhor deputado Bruno Lamas, solicitando 
Audiência Pública com o tema: “ESESP: 
CAPACITAR PARA SERVIR EM TEMPOS DA 
PANDEMIA”, no dia 2 de julho do corrente ano,  
às dez e meia da manhã. 

 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 
Projeto de   lei  n.º 374/20. Autor: 

deputado Torino Marques. Ementa: dispõe 
sobre a obrigatoriedade de afixação de cartazes 
mencionando na Lei Federal n.º 12.879, de 5 de 
novembro de 2013, nos cartórios de registro de 
títulos e documentos e civil de pessoas jurídicas 
do Estado do Espírito Santo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Designo como relator da matéria o 
excelentíssimo senhor deputado Alexandre 
Xambinho.  

 
O SR. SECRETÁRIO  lê:  
 
Projeto de Lei   n.º 748/19. Autor: 

deputado Fabricio Gandini. Ementa: Altera a Lei 

n.º 6.150, de 08 de fevereiro de 2000, que torna 
prioritário o embarque e desembarque dos 
maiores de sessenta e cinco anos nos 
transportes coletivos intermunicipais. 

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Avoco a matéria para relatar.  
 
O SR. SECRETÁRIO  lê:  
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS:  
 
Projeto de Resolução n.º 16/20. 

Autor: deputado Bruno Lamas. Ementa: Altera a 
nomenclatura da Seção II, do Capítulo XI, do 
Título VII e acrescenta o artigo 269-A, ambos da 
Resolução n.º 2.700, de 15 de julho de 2009, 
Regimento Interno; Relator: deputado 
Alexandre Xambinho. 

Projeto de Resolução n.º 53/19;  
Autor: Mesa Diretora; Ementa: Acrescenta o 
inciso VII ao art. 2º da Resolução nº 5.894, de 
11 de dezembro de 2018, que criou, no âmbito 
da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo – Ales, o Espaço Assembleia Cidadã; 
Relator: Deputado Bruno Lamas 

 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS:  
 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA:  
 
Não houve no período. 
Passo a palavra para o presidente, 

deputado Bruno Lamas.  
 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) –  Agradeço ao Moisés. Competente 
servidor Moisés.  

Vamos, então, para as deliberações.  
Temos o Ofício n.º 231/2021, de minha 

autoria, do deputado Bruno Lamas, solicitando 
que os representantes da Rodosol sejam 
convidados a participarem de reunião deste 
colegiado, para tratar das práticas voltadas a 
preservação dos direitos e da dignidade da 
pessoa humana. A relação social da 
concessionária com os capixabas.  
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 Eu coloco em discussão a matéria. 
(Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, 
coloco em votação.  
 Como vota o deputado Luciano 
Machado? 
 
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Voto 
favorável a esse convite, presidente.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Obrigado! 
  Como vota a deputada Janete de Sá. 
(Pausa) 
 Peço a os técnicos observem... 

Favorável ao convite. Obrigado! 
A matéria está aprovada.  
Ofício n.º 236/2021, excelentíssimo 

senhor Deputado Bruno Lamas também, 
solicitando audiência pública com a Esesp que 
vem capacitando os servidores do nosso estado 
e prestando um relevante serviço.  

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

coloco em votação.  
 Como vota o deputado Luciano 
Machado? 
 

O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Sou 
favorável. Inclusive, estou achando muito 
pertinente, até porque nesse momento a Esesp 
tem conseguido tirar leite de pedra. É 
importante que nós possamos ouvi-los para 
acompanhar como é que está sendo o trabalho 
e a qualificação das pessoas nesse período.  

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Obrigado! 
 Como vota a deputada Janete de Sá? 
(Pausa) 
 Vota favorável à matéria.  
 A matéria está aprovada.  

Passamos ao Projeto de Lei n.º 
463/2019, do deputado Capitão Assumção, que 
dispõe sobre a vedação... 
 
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 
Deputado, pela ordem! Como o relator 
deputado Alexandre Xambinho não está 

presente, acho que tem que ser sobrestada essa 
matéria para quando ele estiver presente, 
porque o relator é ele, não é? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Que assim seja. 
  Aos servidores para providência.  
  O Projeto de Lei 288 é de autoria da 
deputada Raquel Lessa, e o relator também é o 
deputado Alexandre Xambinho. Então, da 
mesma forma, eu solicito aos servidores desta 
comissão que tomem as providências. Nós 
vamos, então, baixar de pauta neste momento. 

 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (PL) – 
Deputado, (Inaudível), V. Ex.ª que não está me 
vendo. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS - 
PSB) – Oh, deputado Xambinho, me perdoe, 
irmão! É uma alegria te ver aqui! E parabéns 
pela conquista! Sexta-feira é dia de festa na sua 
comunidade. Parabéns! 
 Deputado Xambinho, dois projetos aqui 
estão sob sua relatoria. Eu vou pedir permissão 
para retornar aqui, então. Um deles é o Projeto 
n.º 463, de autoria do deputado Capitão 
Assumção. Eu concedo a palavra ao senhor, que 
é relator da matéria. 

 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (PL) – 
Presidente, deputado Luciano Machado, e 
nobre deputado Bruno Lamas, é com muita 
alegria que, na sexta-feira, nós vamos entregar 
diversas obras na cidade da Serra e também dar 
ordem de serviço da Escola Juraci Machado, no 
meu bairro, escola ao lado da minha casa. Mas 
não posso deixar de destacar que nós vamos 
estar entregando a 5.ª Companhia da Polícia 
Militar, do 6.º Batalhão, no bairro Cidade 
Continental, Setor América, uma emenda do 
nosso mandato na Assembleia Legislativa, e uma 
conquista para a região de Praia II, em cidade de 
Serra. E vamos entregar também a obra da 
Escola Iracema Conceição, em Chácara Parreiral, 
também fruto do nosso trabalho na Assembleia 
Legislativa, uma escola que a gente vem 
brigando para que ela receba melhorias do 
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Governo do Estado desde o nosso mandato 
como vereador na cidade da Serra. 
 Recebi aqui o Projeto de Lei n.º 
463/2019, de autoria do deputado Capitão 
Assumção, que dispõe sobre a vedação de 
qualquer tipo de embaraço, exigência, proibição 
e cobrança aos motoristas profissionais das 
categorias de transporte rodoviário de 
passageiros e transporte rodoviário de cargas e 
seus empregadores de usarem os pátios dos 
postos de combustíveis para cumprimento da lei 
do descanso, dentro do estado do Estado do 
Espírito Santo, projeto de lei este de que eu 
gostaria muito de entender a tramitação, nobre 
deputado Luciano Machado, porque essa 
matéria ficou prejudicada na Comissão de 
Justiça, deu prosseguimento e veio para a 
Comissão de Cidadania. 
 Então, eu queria entender um pouco 
mais sobre essa matéria e eu peço a V. Ex.ª um 
pouco de prazo para poder estar estudando um 
pouco mais essa matéria, para poder dar o 
parecer dela. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS - 
PSB) – É regimental! 
 Passamos, então, ao próximo item, 
Projeto n.º 288, de autoria da deputada Raquel 
Lessa, que também está sob sua relatoria.  

Então, eu concedo a palavra ao 
deputado Alexandre Xambinho. 

 
  O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (PL) – 
Trata-se do Projeto n.º 288/2019, de autoria da 
senhora deputada Raquel Lessa, que dispõe a 
respeito do especificamento sobre a proibição 
de cobrança de taxa de religação pelos serviços 
públicos de água, luz e gás, em caso de corte por 
falta de pagamento, e, para tanto, adota outras 
providências correlatas ao seu objetivo 
normativo. 
 É uma matéria relevante para os 
consumidores do estado do Espírito Santo, a 
população em si, que foi aprovada na Comissão 
de Justiça pelo Parecer 201/2019, dando a sua 
constitucionalidade pelo projeto.  

Eu opino pela aprovação do referido 
projeto e passo a palavra para o presidente, 

para que ele possa colher os votos dos membros 
da Comissão de Cidadania. 
 

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS - 
PSB) – O deputado relator opina pela 
constitucionalidade e é favorável à matéria.  

Coloco o relatório em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, eu 

coloco em votação. 
Como vota o deputado Luciano 

Machado? 
 
O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) – Eu 

voto favorável ao relatório do deputado 
Alexandre Xambinho. 

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS - 

PSB) – Obrigado! 
Como vota a deputada Janete de Sá? 

(Pausa)  
Ela vota com o relator. Está aqui 

devidamente registrado, por escrito, inclusive. 
Então, a matéria está aprovada por 

unanimidade dos deputados presentes. 
Vamos entrar na fase das Comunicações 

e eu pergunto se algum parlamentar quer, neste 
momento, fazer uso da palavra? (Pausa)  

Nada mais havendo a tratar, então, 
quero agradecer mais uma vez ao deputado 
Luciano Machado pela confiança, agradecer aos 
servidores, ao deputado Xambinho que relatou 
projeto aqui hoje, à deputada Janete com todo 
o seu esforço, cumprimentar todos os capixabas 
e declarar encerrados os trabalhos, sendo a 
próxima reunião ordinária. 

Deus abençoe todos. A paz de Cristo. 
Uma boa terça-feira para todo mundo. 

 
 (Está encerrada a reunião) 
 
 

 
 
QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL, 

DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA 
COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 
E AOS ANIMAIS, REALIZADA EM 23 DE JUNHO 
DE 2021.  
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O SR. PRESIDENTE − (DR. RAFAEL 
FAVATTO − PATRIOTA) – Boa tarde a todos e a 
todas!  

Havendo número legal, declaro abertos 
os trabalhos da Comissão de Meio Ambiente, e 
invocando a presença e a proteção de Deus, 
declaro abertos os trabalhos da nossa reunião, a 
quinta reunião ordinária da terceira sessão 
legislativa ordinária da décima nona legislatura.  

Senhores e senhoras deputadas, 
obrigado pela presença! Agradeço também à 
equipe de servidores da nossa Assembleia, que 
viabilizaram esse trabalho. Registro a presença 
de todos os nossos convidados, o diretor-
presidente do Iema, senhor Alaimar Fiuza, que 
hoje está presente na nossa reunião; também 
da diretora técnica, a senhora Caroline dos 
Santos Machado, que está presente na reunião; 
o senhor Eraylton Moreschi, da Juntos SOS 
Ambiental. 

Dispenso a leitura da ata da reunião 
anterior, de ofício. 

 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
Declaro lidas todas as correspondências 

recebidas e aprovadas.  
Cópia dos  protocolos de requerimentos 

da Juntos SOS  ES  AMBIENTAL; requerimentos a 
esta comissão também da propositura de Ação 
Civil... 

Passamos direto à Ordem do Dia:     
  Vou colocar em votação as datas para 
efetuarmos as reuniões ordinárias posteriores, 
uma vez que o deputado Bruno Lamas e a 
deputada Iriny Lopes são membros efetivos da 
Comissão de Assistência Social e as reuniões são 
realizadas no mesmo dia da semana e horário.  

O objetivo desse pré-agendamento é 
para marcarmos com a TV e com a diretoria das 
Comissões as nossas reuniões, mantendo o dia 
da semana, às quartas-feiras, no  mesmo 
horário, às 12h10min, porém, em dias 
alternados, deputada Iriny, porque estava sendo 
no mesmo dia. 

Então, a senhora vai trabalhar toda 
semana, uma semana na Comissão de Meio 
Ambiente e na outra semana na Comissão de 
Assistência Social, para não ter folga. Eu já vou 

folgar na Assistência Social, mas a minha é 
Finanças e Justiça, que é segunda, terça e 
quarta, então eu vou estar pegando também. 

Datas a serem reservadas para a nossa 
comissão: 7 de julho, para recebermos a Arcelor 
e a Vale na mesma reunião, informações sobre o 
trabalho de compensação ambiental e social e 
para responder às perguntas enviadas dos 
deputados e da Juntos SOS Ambiental; em 
agosto, dia 04 e 18; setembro, 1.º, 15 e 29; 
outubro 13 e 27, e assim sucessivamente, 
conforme agenda prévia da comissão. 

Coloco em discussão as datas. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, 

aprovadas. 
Acho que nem precisa de aprovação essa 

matéria, porque é reunião de comissão. Mas, 
como vota a deputada Iriny? 

 
A SR.ª IRINY LOPES − (PT) −  Acompanho 

o presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE − (DR. RAFAEL 

FAVATTO − PATRIOTA) – Como vota o deputado 
Gandini? 

 
O SR. GANDINI − (CIDADANIA) – 

Concordo, presidente! 

 
O SR. PRESIDENTE − (DR. RAFAEL 

FAVATTO − PATRIOTA) – Aprovado à 
unanimidade dos presentes. 

Passamos para a votação dos projetos. 
Deputado Fabrício Gandini, projeto 

primeiro, PL n.º 556/2019. Autor, deputado 
Dary Pagung. Relator, deputado Fabrício 
Gandini, com a palavra. 

 
O SR. GANDINI − (CIDADANIA) – O 

projeto trata sobre o tratamento das areias 
contidas nas áreas destinadas de lazer e 
recreação infantil. Deputado Dary Pagung faz 
essa proposta. 

Como a proposta passou na Comissão de 
Justiça já, tem uma dúvida se seria atribuição 
das prefeituras, mas a gente sabe que tem 
parques estaduais também onde tem esses 
brinquedos, essas áreas que têm areia.  
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Então, eu vou dar, aqui na Comissão de 
Meio Ambiente, pela aprovação da proposta do 
deputado Dary Pagung e coloco a matéria em 
discussão. (Pausa) 

Não tendo quem queira discutir... Na 
realidade, eu tenho que devolver ao presidente. 
Eu estou acostumado na Comissão de Justiça, aí 
fui encaminhando. 

Devolvo ao presidente. Pela aprovação o 
projeto, senhor presidente! 

 
O SR. PRESIDENTE − (DR. RAFAEL 

FAVATTO − PATRIOTA) – Obrigado, deputado 
Gandini. 

 
A SR.ª IRINY LOPES − (PT) −  Por favor, 

eu quero pedir a palavra, presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE − (DR. RAFAEL 

FAVATTO − PATRIOTA) – Pode falar, deputada 
Iriny! 

 
 A SR.ª IRINY LOPES − (PT) −  Aqui eu 

tenho um projeto idêntico ao projeto do 
deputado Dary Pagung, que foi registrado em 
2019. A única diferença entre o meu projeto e o 
projeto do Dary Pagung, é que no meu projeto 
eu estabeleço um prazo de três meses. A cada 
três meses terá que ser feito o tratamento e 
assepsia para descontaminação e combate de 
bactérias e verminoses em geral. Então, assim, 
eu não sei qual o procedimento nós poderíamos 
adotar. Se aprova o do Pagung com uma 
emenda minha, ou se aprova o meu, que já é 
idêntico, exceto com essa questão da 
temporalidade, a obrigatoriedade de ser de três 
em três meses. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) – Deputada Iriny, na 
realidade nós vamos... A minha sugestão é a 
seguinte, que a gente aprove esse projeto que 
está na discussão de Meio Ambiente. Eu vou 
pedir à secretaria da comissão para entrar em 
contato com a secretaria da Mesa da 
Assembleia, para que faça a juntada dos 
processos. Talvez o seu esteja mais adiantado, 
ou do Pagung, para que um seja apensado ao 
outro e faça essa compilação na próxima 

comissão que eles forem passar juntos, daí para 
frente, para chegar juntos no plenário.  
 
 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – É porque eu 
tinha. Bom, eu tinha informação que já estavam 
apensados, mas estou vendo agora que não. 
Então, eu acato o encaminhamento que V. Ex.ª 
está dando. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) – Obrigado, deputada 
Iriny! 

Então, não havendo mais quem queira 
discutir, em votação.  

Como vota deputada Iriny? 
 
 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Pela 
aprovação, com o encaminhamento dado por V. 
Ex.ª. Mas, eu posso perguntar uma... Não, está 
em processo de votação, eu pergunto depois. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) – Deputado Gandini foi o 
relator. Eu acompanho. Aprovado à 
unanimidade. Com a palavra a deputada Iriny 
para sua pergunta. 
 
 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Ainda haverá 
alguma comissão, ou essa nossa comissão é 
terminativa porque ela é de mérito? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) – É a Comissão de 
Finanças a última.  
 
 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Ok. 
Obrigada! 
 
 O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Talvez 
tenha a Saúde também, né? Nesse caso. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) – Mas eu acho que a 
Saúde já passo primeiro do que a de Meio 
Ambiente, e agora vai para a Finanças.  
 Próximo projeto, PL n.º 413/2019. O 
autor é o deputado Emílio Mameri, a relatora é 
a deputada Iriny Lopes. Institui a 
obrigatoriedade de implantação de sistema para 
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captação e retenção de águas pluviais em 
telhados, coberturas, terraços e pavimentos 
descobertos, de edificados ou não, que tenham 
área impermeabilizada superior a quinhentos 
metros quadrados. Com a palavra deputada 
Iriny Lopes. 

 
 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Deputado 
Rafael, eu vou ter que solicitar um prazo para 
relatar na próxima, porque eu estou remoto e 
não chegou pra mim o relatório. Embora eu já 
tenha relatado, eu tenho certeza que já relatei, 
mas não chegou pra mim. Então, se o senhor 
permitir, eu relatarei na próxima reunião. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) – Tem prazo, sim, na 
comissão, e o próximo estaria também pela sua 
relatoria. Então, vou suspender o próximo 
também, que seria do deputado Sergio Majeski.  

Agradecemos, então.  
 Agora vamos passar para a fase das 
Comunicações, os nossos convidados. 
Agradecemos a presença dos representantes do 
Iema e os convidados, os senhores, para a 
apresentação dos trabalhos das ações de 
fiscalizações desenvolvidas como controle das 
condicionantes constantes no TCA 035 e 036 da 
Vale e Arcelor.  

Com a palavra, agora, o diretor-
presidente, senhor Alaimar Fiuza, diretora 
técnica Caroline dos Santos Machado, e depois 
o senhor Eraylton, da Juntos SOS Ambiental, e 
nós, deputados, para fazer as considerações.  

Com a palavra, para a sua apresentação, 
ou para cumprimentos, senhor Alaimar Fiuza, 
nosso presidente-diretor do Iema.  

 
 O SR. ALAIMAR RIBEIRO RODRIGUES 
FIUZA – Queria cumprimentar o deputado 
Rafael Favatto, presidente desta 
importantíssima comissão permanente da 
Assembleia; cumprimentar nossa deputada Iriny 
Lopes e o Gandini; cumprimentar os servidores 
da Assembleia, que atuam aí ajudando; os 
colegas que estão no Iema e os demais 
participantes que estão na reunião aqui e estão 
assistindo pela TV ou web.  

Eu queria voltar à fala, deputado Favatto, 
não fique bravo comigo. As ausências anteriores 
todas foram justificadas previamente. Ele ficou 
bravo, quase que me chamou sob vara, mas o 
estava mantendo informado e com a certeza de 
que a Carol e a equipe participante estavam em 
condições de responder. 
 A última, além de viajar com o 
governador, consegui uma vacinação, aí né... A 
vacinação tem preferência, com todo respeito. E 
tenho certeza que foi entendida a minha 
ausência. 
 Queria passar logo, sem mais demora, 
para Carol - porque ela vai fazer a apresentação 
-, praticamente o material que a gente fez a 
apresentação no Comitê que acompanha os 
TCAs. Depois da apresentação a gente fica 
aberto a questionamentos e sugestões de vocês. 
 Carol vai fazer a apresentação para a 
gente, tá bom? 

Obrigado, mais uma vez, pelo convite e 
pela oportunidade de a gente expor este tema 
importante para a sociedade, e especialmente 
para a comissão.  

  
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO - PATRIOTA) - A ausência, você, 
realmente, sempre me manda o Whatsapp. 
Mas, como temos as datas já previamente 
marcadas, mesmo assim, foi o que eu falei na 
última reunião: a reunião é uma comissão 
importante e sua presença, como diretor-
presidente do órgão, é realmente de grande 
valia para os questionamentos. 
 Na última, eu estava mais feliz com a 
presença da Carol, porque ela tirou todas as 
dúvidas, do que com a sua. Se você já não viesse 
mais, acho que ela já, né deputada Iriny? 
Estava... 

  
O SR. ALAIMAR RIBEIRO RODRIGUES 

FIUZA - Está tranquilo. Está vendo como é bom 
a gente criar sucessores, pessoas competentes? 
Isso é fundamental. 

   
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO - PATRIOTA) - Já ia indicar ao 
governador a nomeação da Carol. 
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 O SR. ALAIMAR RIBEIRO RODRIGUES 
FIUZA - Pleno apoio.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Com a palavra, agora, 
Caroline dos Santos Machado. 
   

A SR.ª CAROLINE DOS SANTOS 
MACHADO - Bom dia, ou boa tarde a todos! 
Para mim, também, bom dia, porque ainda não 
almocei. 
 Preparei, exatamente... A gente trouxe a 
apresentação que a gente levou para o TCA, que 
teve semana passada, que o andamento é: a 
equipe de fiscalização do Iema faz as avaliações, 
as análises, e é submetida à comissão de 
acompanhamento. 
 A gente levou os nossos entendimentos 
em relação ao cumprimento para as 
deliberações. 
  A equipe nossa acrescentou alguns 
relatórios fotográficos, principalmente atuais, 
para compor a apresentação. Deixa-me 
compartilhá-la aqui. 

Vocês estão conseguindo ver? (Pausa) 
   

(São exibidas imagens 
simultaneamente ao pronunciamento) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - A apresentação, agora 
está na tela. 
  

A SR.ª CAROLINE DOS SANTOS 
MACHADO - Bom, só para contextualizar, 
coloquei aqui o documento que foi o que 
fundamentou os TCAs né? Tudo começou com 
vistorias da equipe técnica do Iema, com o 
apoio da equipe técnica da CETESB - Companhia 
Ambiental de São Paulo - que culminou neste 
documento, que é uma proposta de plano de 
metas de redução da emissão do Complexo de 
Tubarão, que foi o documento que serviu de 
base para a elaboração dos Termos de 
Compromisso Ambiental.  
 A partir desse documento, foram 
elaborados os Termos de Compromisso 
Ambiental, celebrados pelo Ministério Público 
Federal, Ministério Público Estadual - o CAOA -, 

e Estado do Espírito Santo, por intermédio da 
Seama e do Iema, Arcelor e a Vale, tendo por 
objetivo definir providências, de comum acordo, 
visando incrementar o controle das emissões 
atmosféricas e contribuir com a melhoria da 
qualidade do ar na Região Metropolitana da 
Grande Vitória.  
  Eles foram assinados em setembro de 
2018. As metas de curto prazo já se encerraram. 
A gente está no período de finalização das 
metas de médio prazo, que vão até setembro, 
agora, quando os TCAs completam três anos. E, 
aí, teremos somente as metas de longo prazo 
para serem avaliadas. 
 Em relação à Vale, são quarenta e oito 
metas associadas à Vale; dessas, dezenove já se 
encontram vencidas, que são as metas de curto 
prazo e algumas de médio prazo, faltando uma, 
então, de médio prazo, que vai vencer em 
setembro de 2021. Dessas dezenove metas, três 
metas a comissão de acompanhamento 
deliberou duas, e converteu em diretriz, a vinte 
e uma e a trinta uma; a dezessete, eles 
prorrogaram o prazo. Então, ela passou a 
compor as metas de longo prazo. Tendo, então, 
para o Iema validar, dezesseis metas.  
 A equipe técnica do Iema realizou 
vistorias; ela realiza vistorias, elabora relatórios. 
Com base nessas vistorias - só para a gente 
deixar claro, esse cumprimento de meta que 
vou trazer aqui é sob a ótica do Iema -, nem 
tudo está deliberado pela Comissão de 
Acompanhamento. Sob o olhar da nossa equipe 
técnica, sob a análise da nossa equipe técnica, a 
gente entendeu que, dessas dezesseis metas, 
seis encontram-se não cumpridas; seis metas 
estão em reanálise. O que significa as metas em 
reanálise? Significa que nossa equipe analisou e, 
de alguma forma, entendeu por alguma não 
conformidade; então, deu como não cumprida. 
Essas não conformidades foram relatadas para a 
Comissão de Acompanhamento. As empresas 
apresentaram propostas, algumas apresentaram 
complementação dos planos de ações, e a gente 
está reavaliando. E, quatro metas ainda não 
foram analisadas pela equipe técnica do Iema. 
 
 O SR. ALAIMAR RIBEIRO RODRIGUES 
FIUZA – Carol, só para reforçar, para a gente é 
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muito natural, explica - porque tem gente que, 
talvez esteja ouvindo isso pela primeira vez - a 
diferença entre meta e diretriz, porque você 
falou que duas foram convertidas em diretrizes. 
É sempre bom, para a gente é natural, reforçar 
esse conceito. 
 
 A SR.ª CAROLINE DOS SANTOS 
MACHADO - As metas são medidas de controle 
que são implantadas, então, que a gente 
consegue validar. A gente vai a campo, verifica 
se aquelas medidas de controle atenderam, por 
exemplo, à implantação de algum 
enclausuramento; foi implantado o 
enclausuramento, a gente faz a vistoria. Mas, o 
objetivo, a diretriz para aquele 
enclausuramento é não ter uma emissão 
fugitiva, por exemplo. Então, a gente vai a 
campo; se encontrar alguma emissão fugitiva, é 
descumprimento de diretriz, e a meta volta a ser 
reavaliada. 
 Então, essas são metas cumpridas, que 
se tornaram diretrizes ao serem observadas pela 
nossa equipe em campo, essa 21 e a 31. 
Entendeu-se por não se ter diretrizes específicas 
relacionadas a ela, que seria importante 
converte-las em diretrizes. É isso. 
 Então, das dezesseis que a gente 
analisou, são doze; dessas doze, para nossas 
análises, elas se refletiram em trinta e seis 
relatórios elaborados e quarenta e oito vistorias 
realizadas. A gente colocou uma foto mostrando 
nossa equipe de fiscalização em campo. 

Esse aí é um fechamento e a limpeza do 
Píer 1, relacionado à meta 14. E, só a título de 
informação, em relação às vistorias realizadas 
no mês de junho, estamos tendo agora um 
maior número de vistorias e condições de 
fiscalizar, mais efetivamente, os cumprimentos 
dos TCAs, depois eu vou falar lá das nossas 
metas, que o Iema também tem, por conta de 
uma dessas metas que é a contratação de fiscais 
para apoiar a gente nessas ações. 
 Então, por conta disso, a gente já está 
com fiscais, o Iema atuando. A gente, agora em 
junho, conseguiu realizar duas vistorias, nessas 
duas últimas semanas, dia 07 e dia 11/06. 
 Aqui a gente colocou um relatório 
fotográfico, que é uma foto que evidencia uma 

diretriz e, ao mesmo tempo, uma meta, que é a 
altura das pilhas. A gente conseguiu uma foto 
mais do alto, porque o objetivo nessa 
fiscalização era verificar se as alturas das pilhas 
estavam inferiores às alturas das wind fences. 
Por obrigação, a meta da empresa é que essas 
alturas estejam, no máximo, dois terços das 
alturas das wind fences. Então, essa foto de 
cima teve esse objetivo. Mas, tem uma meta 
que ainda está em análise e implementação: as 
equipes de fiscalizações terem condições de 
aferirem, em campo, as alturas das pilhas.  
 A gente entendeu como não cumprida, 
num primeiro momento. A empresa 
reapresentou a proposta; a gente foi a campo, e 
está reavaliando se, de fato, a gente tem 
condições, hoje, dos fiscais aferirem as alturas 
dessas pilhas. 
 Aqui, mais duas fotos; uma evidenciando 
uma meta, também, em implementação, que é 
o fechamento, o enclausuramento das correias 
transportadoras... 

Aqui é uma das correias já fechada, do 
Píer 2, que corresponde à meta 35, mas ainda 
está em implementação, tem correias que ainda 
não estão totalmente enclausuradas. 
 E, aqui, outra meta mostrando o 
cumprimento, que é uma estrutura por 
fechamento, com lona, das caçambas. A meta 
02 exige que as caçambas dos veículos utilizados 
no transporte a granel de matérias primas e 
produtos acabados deverão ser cobertas e 
estanques, impossibilitando vazamentos e 
emissões nas operações de coleta, transporte e 
descarga de material.  

Aqui, a equipe sugeriu que a gente 
apresentasse essa foto para mostrar o que 
também tem ocorrido, que são as nossas 
equipes de fiscalização que vão com o objetivo 
de analisar metas e diretrizes do TCA, 
identificarem não conformidades não 
relacionadas às metas de diretrizes. Aí tem a ver 
com um derrame encontrado no píer de grãos, e 
aí gente atua também, mesmo não tendo 
relação com metas de diretrizes, a equipe em 
campo identificando não conformidades, a 
gente atua para a resolução do problema.  
 Em relação à Arcelor, são cento e trinta e 
uma metas. Dessas, oitenta e uma vencidas e 
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quinze a vencer agora em setembro de 2021. 
Dessas oitenta e uma, cinquenta e duas nossa 
equipe entendeu como cumpridas, dez estão 
em reanálise. E aí que é interessante a gente 
falar que dessas dez em reanálise que a gente 
identificou não conformidade, a empresa 
apresentou proposição de complementação dos 
planos de ação.  
 Nove dessas estão em análise de 
prorrogação de prazo, por conta da ampliação 
de projetos. Projetos que não constavam 
inicialmente como previstos, passaram a constar 
por conta da identificação de não 
conformidades, porque a nossa equipe 
entendeu que o plano de ação inicialmente 
proposto não atendia diretrizes, aquela meta 
não poderia ser cumprida. Então voltou, a 
empresa refez o plano de ação, com proposição 
de novas medidas de controle, que estão em 
análise, e aí como é implantação de projeto, vai 
exigir uma prorrogação de prazo que também 
está em análise pela equipe.   

E dez das metas em análise, ou seja, que 
já estão vencidas, mas que a gente ainda não 
atuou, desculpa, nove, dessas dezenove, nove 
também têm prorrogação de prazo porque a 
empresa identificou a necessidade de alteração 
e complementação do plano de ação. Dessas 
então que a gente analisou, que são sessenta e 
duas em reanálise e as cumpridas, exigiu 
sessenta e sete relatórios e cento e oito 
vistorias.  

Aqui uma foto evidenciando o sistema de 
aspersão, que corresponde à meta doze, 
considerada cumprida pela equipe técnica do 
Iema. Aqui mostrando – identificou o meu texto, 
pedindo foto atual. Os meninos não tinham 
colocado uma foto atual, agora eles colocaram. 
Eu queria mostrar uma foto agora da última 
vistoria que a gente fez agora em junho. Essa é 
uma foto de uma meta em implementação, 
referente à vistoria do dia 16 e dia 18 de julho, 
mostrando que o galpão já foi implantado, mas 
as outras adequações estão ainda em 
implementação.   

Aqui são três metas que a equipe 
considerou não atendidas, e a empresa 
apresentou um novo plano de ação, visando 
minimizar essas emissões fugitivas, que é o 

sistema de despoeiramento do alto-forno e 
escória do alto forno. Mesmo a empresa 
implantando o plano de ação, a nossa equipe 
entendeu que não cumpriu, ainda identificou as 
emissões fugitivas, a empresa refez o plano e 
apresentou para a gente. Então essas são essas 
metas em reanálise com solicitação de 
prorrogação de prazo.   

Aqui duas metas cumpridas, fechamento 
das casas de transferência e sistema de 
aspersão de alta pressão que corresponde à 
meta setenta e nove. 
  Com relação ao Iema, o Iema tem oito 
metas. Dessas as oito estão vencidas, seis a 
gente cumpriu. Dessas seis, uma, por exemplo, 
foi uma instrução normativa com 
procedimentos para entrega de monitoramento 
de emissões atmosféricas. O nosso programa de 
fiscalização foi outra, o treinamento dos 
profissionais da equipe técnica das prefeituras 
também é outra meta, a elaboração de uma 
planilha específica para acompanhamento de 
campanhas de amostragem isocinética e de 
monitoramento contínuo.  

Então, de todas as metas, duas a gente 
ainda está em cumprimento. Essas duas 
correspondem a essa contratação dessa 
equipe... A gente conseguiu publicar o edital dia 
08/10/2020, a gente teve dificuldade por conta 
de contenção de gastos, de toda essa nossa 
realidade de pandemia. Em outubro de 2020, a 
gente conseguiu então publicar esse edital de 
contratação do DTs e seis servidores já estão ali 
atuando com a gente em apoio a essas ações de 
fiscalização das metas e diretrizes dos TCAs. 
Faltam dois. Desses dois que faltam um está em 
análise, pela comissão, da documentação 
apresentada e um cargo, infelizmente, a gente 
fez a convocação, mas eles não apresentaram 
documentação. Nós vamos ter que fazer uma 
nova convocação.  

E a meta oito também que está para a 
gente implementar, que é a capacitação de uma 
equipe mínima de seis especialistas. A gente 
propôs um acordo de cooperação para trazer 
esses especialistas da Cetesb. Aí o mesmo que 
aconteceu na dificuldade da meta sete por 
conta da pandemia e da necessidade desses 
profissionais estarem presencialmente aqui para 
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algumas capacitações. E a gente teve dificuldade 
de conseguir fazer isso. Este ano por conta da 
vacina a gente conseguiu retomar esse projeto. 
Tecnicamente a gente fez uma proposta de um 
acordo de cooperação. A equipe técnica da 
Cetesb avaliou. Fez uma contraproposta. A 
gente conseguiu agora consensuar um modelo 
de contratação técnico e está a proposta para a 
equipe de compras e contratos da Cetesb 
analisar.  

Bom, em resumo é isso que é o TCA e 
como nós estamos atuando, nossa equipe de 
fiscalização está atuando no acompanhamento 
dessas metas e diretrizes do TCA.  

É isso, pessoal! 
 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado, Caroline, 
pela apresentação. 

E agora vou abrir para as considerações 
dos deputados.  

Podia voltar a tela, Caroline, porque eu 
acho que está preso na sua tela. (Pausa) 

Isso! Agora voltou para a tela. 
Eu queria agradecer, então, e passar a 

palavra para os deputados. Deputada Iriny, 
deputado Gandini, se quiserem fazer algum 
comentário. 

 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Presidente, 

eu gostaria de fazer um comentário breve.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Pode fazer. 
 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Não é a 

primeira vez que a Companhia Vale do Rio Doce 
não consegue cumprir as metas. Eu não consigo 
entender por que, dado que esse projeto, com 
os seus prazos, com suas metas, já está 
acordado há bastante tempo, e esse 
alongamento de determinados prazos, eu acho 
que causa problemas à nossa população.  

O que eu acho muito estranho, me causa 
estranheza, é o fato de ser uma empresa 
extremamente bem dotada de recursos, não só 
recursos financeiros, mas recursos técnicos e 
humanos. Então eu acho que a Vale do Rio Doce 
precisa passar a cumprir os prazos. Não é a 

primeira vez. Eu acho que precisa mais atenção 
e mais prioridade para as metas estabelecidas e 
os prazos pactuados.  

Então eu fecho essa crítica que eu aqui 
faço a Vale do Rio Doce, porque não tem muita 
justificativa. Se fosse uma empresa pobre, que 
tivesse dificuldade. Não é o caso. É uma 
multinacional. Uma empresa que atua fora do 
Brasil com grande capacidade, com volume de 
recursos alto. E é uma empresa que apesar da 
pandemia, apesar de todos os problemas, das 
indefinições e das instabilidades políticas e 
econômicas que o país vive, é uma empresa que 
tem obtido lucros altos, pelo que nós 
acompanhamos. Então, não vejo muita 
justificativa para a elasticidade desses prazos e 
pelo não cumprimento. Eu quero deixar isso 
para a Vale do Rio Doce responder, porque eu 
quero deixar essa questão clara aqui para a Vale 
responder.  

 A segunda, se a Carol puder voltar e ser 
um pouquinho mais didática para leigos como 
eu, nessa questão das dificuldades de 
contratações técnicas, aí eu gostaria de 
compreender um pouco melhor essa questão.  

Essas são as duas observações que eu 
quero fazer. É uma observação e uma 
solicitação. E a Carol possa nos...  
 
  A SR.ª CAROLINE DOS SANTOS 
MACHADO - Da Cetesb ou dos nossos 
contratados?   
 

A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Contratados.  
 
A SR.ª CAROLINE DOS SANTOS 

MACHADO -  Dos nossos contratados,  acho que 
o  Alaimar consegue me trazer o histórico disso.  
 

O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) –  Antes de responder, 
Carol, já quero completar a pergunta da 
deputada Iriny. A primeira pergunta, a primeira 
que ela fez como questionamento. Porque, 
assim, os prazos são determinados, até a 
própria a empresa que sugeriu os prazos, lá trás, 
dentro da possibilidade de fazer de acordo com 
o prazo dela, em comum acordo com o Iema. 
Mas, em não se cumprindo prazo, qual a 
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penalidade que o Iema está fazendo em relação 
ao não cumprimento dos prazos? Porque, não 
adianta não ter prazo: Ah, tá beleza, não estou 
cumprindo.  E deixou a bangu, não fez nada. Ou 
o Iema tem alguma previsão de multa, ou de 
adequação, ou de suspensão, ou o que é. É isso 
que eu queria entender até como o 
questionamento da deputada Iriny. Na realidade 
o prazo, tudo bem, não cumpriu o prazo, não 
cumpriu a meta tal. Mas qual a penalidade que 
ela vai sofrer com isso?  Então, esse é o 
questionamento que a gente tem que fazer.  

Pode responder agora, os dois, no caso.  
 

O SR. ALAIMAR RIBEIRO RODRIGUES 
FIUZA - Eu vou te responder e, depois, as mais 
difíceis ficam para os universitários, né, 
deputados?  

Sobre a contratação, é interessante 
externar, sim, que a gente está com ela atrasada 
e muito nos incomoda, deputada Iriny. É 
importante a senhora trazer isso à tona, para a 
sociedade capixaba. A gente teve dificuldades 
de suspensão dos prazos de edital por conta de 
pandemia, que forçou a gente inclusive a dilatar 
o prazo do edital, do ponto de vista de 
apresentação de documentos. E, infelizmente, o 
processo passa por escolhas documentacionais, 
a princípio, e, depois, quando chega a hora da 
convocação, a pessoa comprovar aquilo que ela 
declarou na hora que ela fez a inscrição. E não 
raras vezes, na hora que a comissão de 
avaliação vem pegar a documentação para 
comprovar o que ela descreveu na sua inscrição, 
isso não se confirma. E aí a gente tem que fazer 
novo chamamento. E, esse processo, a gente 
teve posições que a gente fez isso mais de três 
vezes, deputada. Uma, inclusive, a gente 
praticamente encerrou, as pessoas que estavam 
inscritas para aquela posição, a gente vai ter que 
fazer um novo chamamento.  

Então, infelizmente, o processo legal e o 
rito que a gente segue no processo de 
contratação, é um edital com perfis e requisitos. 
As pessoas apresentam esses requisitos, a 
comissão faz uma avaliação, pontua e ordena as 
pessoas. E, ao chamar, as pessoas têm que 
comprovar isso. E não raras vezes esse trabalho 
gera um trabalho, a ponto de um caso, inclusive, 

a gente ter sanado a lista dos inscritos, que 
estavam inicialmente aceitos, porque nem todos 
os inscritos cumpriram com os quesitos, e a 
gente teve muito retrabalho nisso. A gente 
demorou muito mais do que a gente imaginava 
para ter esses oito recursos, que é um 
compromisso do TCA, é um compromisso do 
Estado que vai ser ressarcido pelas empresas. É 
importante destacar isso. É uma equipe que 
foca exatamente no acompanhamento dos TCAs 
e das empresas para a gente ter um pouco mais 
de celeridade e minimizar o impacto desse 
trabalho, que é temporário, nas outras escalas 
de licenciamento e nas outras tipologias que a 
equipe atende.  

Quanto à Cetesb, a gente estava com as 
coisas muito bem encaminhadas no ano 
passado. Quando veio a pandemia, a Cetesb é 
muito experiente, muito competente, mas de 
um quadro com uma idade mais experiente, 
tipo a gente assim, sabe, deputada? Eu, a 
senhora.  

Então, eles suspenderam o interesse, 
formalizaram a suspensão do interesse em 
formalizar o termo de cooperação conosco, por 
conta da dificuldade que eles teriam em atender 
os requisitos desse serviço. A gente fez várias 
conversas. Quando chegou em dezembro, a 
gente conversando, tratando pessoalmente com 
a presidência da Cetesb, a gente chegou a um 
acordo de retomar, porque o TCA falava em 
contratar a Cetesb. O TCA aponta a Cetesb até 
por conta de todo o histórico que eles têm, e a 
gente redesenhou como a gente poderia ter o 
suporte técnico deles com o treinamento e o 
acompanhamento de metas para demandar 
menos presença física e a gente conseguiu 
fechar esse modelo agora e está, na minha 
expectativa, nas últimas etapas.  

A gente já fechou toda a parte técnica 
mesmo para a Cetesb - já fiz contato com o 
diretor-técnico da Cetesb - para a gente acelerar 
isso. A gente espera estar, em julho, com esse 
contrato, que é mais uma ferramenta de 
suporte ao Espírito Santo, um acompanhamento 
dos TCAs e de algumas metas, que têm algumas 
características técnicas mais específicas, 
especialmente na parte da emissão de 
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chaminés, que eles têm um histórico maior. 
Então, são os dois motivos. 
 Quanto à pergunta do que acontece, eu 
queria separar em... 
 
 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – (Inaudível) 
pergunta, você está falando de quantas 
contratações? 
 
 O SR. ALAIMAR RIBEIRO RODRIGUES 
FIUZA – Estou falando de pessoal. Falta 
completar dois servidores com perfis 
específicos. Na hora que a gente colocou o 
edital, a gente colocou um perfil mais para 
emissão, outro para... Então, a gente tem perfis 
específicos. Estamos falando de dois. Então, seis 
já estão na nossa equipe há mais de mês. Alguns 
desde praticamente o início do ano. Então, vêm 
compondo a equipe. Da outra contratação, nós 
estamos falando da contratação da Cetesb com 
termo de cooperação entre a Cetesb e o Iema, 
de forma similar ao que foi feito inicialmente 
pela Cetesb no apoio à construção dos TCAs. 
Então, são essas duas contratações. Consegui 
explicar para a senhora? (Pausa)  
 Quanto à questão de cumprimento de 
metas, eu queria separar em duas 
características. Quando a gente vai fazer 
qualquer fiscalização nas duas empresas, a 
gente tem um acompanhamento dos controles 
ambientais que eles têm normalmente e que já 
estão vigentes. Em qualquer descumprimento 
desse acompanhamento, você tem as sanções e 
penalidades administrativas, uma notificação, 
uma multa. Estou falando de controles 
ambientais que já estão instalados. 
 Metas a gente vai verificar se foram 
cumpridas. Não cumprida ou o não 
atendimento, a gente faz um relatório técnico, 
apresenta à empresa e ao comitê de 
acompanhamento dos TCAs. Em algumas 
situações, as empresas devolvem com ajuste no 
plano, porque é interessante que este TCA fala 
de metas, mas eles falam que a meta é uma 
ferramenta, mas que a empresa tem que 
cumprir. Então, se ela atingiu o resultado 
esperado para aquela meta, por exemplo, a 
(Inaudível), se ela fez tudo, mas a gente chegou 
lá em campo e viu (Inaudível), ela vai ter que 

pensar diferente e refazer algum plano de ação 
para aquela meta. 
 Então, em algumas situações, tem 
revisão do plano. Isso a gente se posiciona 
tecnicamente e é mandado para o Comitê de 
Acompanhamento do TCA. O Comitê de 
Acompanhamento do TCA que tem a 
competência, no aspecto das metas do TCA, de 
tratar alguma sanção. Mas o entendimento 
final, o prazo para multa, para sanções pesadas 
do Comitê de Acompanhamento é o prazo final 
do TCA. Então, no aspecto do TCA, quem tem a 
capacidade de penalizar é o Comitê de 
Acompanhamento. Nós fazemos uma avaliação 
técnica, colocamos o nosso parecer, esse 
parecer tem uma resposta das empresas e isso é 
encaminhado ao Comitê de Acompanhamento. 
 Carol, se quiser complementar, fique à 
vontade. 
 
 A SR.ª CAROLINE DOS SANTOS 
MACHADO – Isso. Com relação às metas, é isso. 
A gente faz o parecer; a empresa tem trinta dias 
para apresentar a justificativa ou reapresentar o 
que ela tem feito, se concorda com a nossa 
equipe em função dos nossos pareceres das 
justificativas. Podem apresentar uma nova 
proposta que pode implicar em implementação 
de projeto, e a Comissão de Acompanhamento 
entender pela prorrogação de prazo, mas quem 
define cumprimento, prorrogação de prazo é a 
Comissão de Acompanhamento.  

O que a gente tem visto nas últimas 
reuniões é que a equipe técnica do Caoa tem 
avaliado os nossos pareceres e levado alguns 
posicionamentos. Isso foi na última reunião. Até 
então, eles estavam muito focados nos nossos 
pareceres. Agora tem outra equipe técnica 
avaliando os nossos pareceres. Isso aconteceu 
na última reunião.  
 E aí tem multa sim. Deixe-me pegar aqui 
o que a equipe mandou para mim. Cinquenta 
mil reais por dia de atraso, limitado, em 
qualquer caso, ao valor máximo de cem milhões 
de reais. Essa é a multa, mas é a comissão que 
define, não é o Iema. O que o Iema faz é, se em 
vistoria, identifica não conformidade 
relacionada ao nosso licenciamento, aos nossos 
controles, a gente tem, sim, retornado, feito o 
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relatório em separado para a comissão, e o 
nosso parecer dentro do licenciamento, 
aplicando as penalidades. Mas são coisas 
separadas.  

É isso. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – E já foi aplicada 
alguma multa nesse sentido, em relação ao 
TCA? 
 
  A SR.ª CAROLINE DOS SANTOS 
MACHADO – Sim, foram. Provenientes dessas 
vistorias, sim, foram. A gente tem retornado 
com informações, mas aí são remetidas aos 
nossos processos de licenciamento, não nesses 
relatórios. Nesses relatórios, a gente analisa 
tecnicamente somente o que tem relação com 
as metas. A gente faz pareceres separados, mas 
as nossas equipes consideram, sim. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Sim, então o que eu 
estou perguntando é o seguinte: em relação ao 
TCA, foi alguma multa específica? 
 
 A SR.ª CAROLINE DOS SANTOS 
MACHADO – Não! Não! Do TCA, ainda não.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – No acompanhamento 
do TCA, não? 
 
 A SR.ª CAROLINE DOS SANTOS 
MACHADO – Não. TCA, não.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Nenhuma dessas, de 
atraso, por nada? 
 
 A SR.ª CAROLINE DOS SANTOS 
MACHADO – Não. Até então, não. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Por isso que eu estou 
fazendo esse questionamento até para poder... 
A minha próxima fala que seria, no caso, no 
sentido da diferença do TCA para o TAC, porque 
o TAC já é uma ferramenta mais punitiva, se não 

cumprir as metas do TAC, termo de ajuste de 
conduta com o Ministério Público. E essa nossa 
meta aqui da comissão, que já está pacificada 
pelos membros da comissão, é nunca sugerir 
mais TCA, porque é essa complacência, essa 
benevolência às vezes, que, como boa-fé do 
ente público, que é a parte do Estado com 
relação às empresas, a gente tem sempre que 
agir de boa-fé, que a pessoa vai cumprir a meta, 
que a pessoa vai se determinar a fazer aquele 
questionamento, fazer aquela sugestão, fazer 
aquela melhoria na empresa, mas que, na 
realidade, não tem sido da maneira como a 
gente quer, da maneira que foi acordado. Por 
isso a gente pede toda vez agora ao próprio 
Iema, ao Estado, ter uma posição em relação ao 
TAC, e não em TCA, principalmente nessas 
questões ambientais. 
 Vou franquear a palavra agora à 
deputada Iriny, se quiser fazer algum 
questionamento mais, e ao deputado Gandini, 
que está com a palavra, depois da deputada, se 
quiser fazer alguma outra sugestão.  
 
 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Eu vou ficar 
aguardando uma resposta da Vale. Interessa-me 
saber o porquê, na medida em que ela reúne 
todas as condições. 
 Tenho acordo cem por cento com o que 
você acabou de falar, presidente Rafael, porque 
TCAs são, efetivamente, benevolentes. O TAC é 
um instrumento mais forte, é um instrumento 
que dá mais segurança para a sociedade ou para 
a pessoa ou para o grupo social que vem sendo 
prejudicado por determinada... seja lá empresa 
ou instituições públicas. Então, o TCA não tem 
eficácia, não tem a eficácia necessária.  

Então, vou ficar aguardando uma 
manifestação da Vale do Rio Doce com as 
considerações que eu fiz. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – A próxima reunião é 
agora com as empresas, para responderem o 
questionamento. Nós vamos fazer juntos esse 
questionamento. 
 Então, vou passar a palavra agora ao 
deputado Gandini, para fazer as suas 
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considerações também, e se depois alguém 
quiser fazer alguma consideração.  
 
 O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Senhor 
presidente, eu vou continuar acompanhando. 
Está bom? Obrigado, estou satisfeito.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado.  

Então, alguém mais com a palavra, que 
queira fazer algum questionamento? 

 
O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR – 

Pela ordem, senhor deputado? 
 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Moreschi, pode falar. 
 
 O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR – 

Referente a esses dois temas questionados pela 
deputada Iriny e pelo senhor, nós queríamos 
fazer algumas contextualizações.  

CPI Pó Preto, em 2015, já registrou a 
deficiência funcional do Instituto Estadual do 
Meio Ambiente. É de longa data. Nós temos 
processos de renovação de licenciamento que já 
estão tramitando na Casa há dezessete anos.  

Ministério Público do Meio Ambiente, 
2016, fez uma pesquisa dentro do próprio 
órgão, onde os próprios funcionários alertaram 
que eles não tinham quadro suficiente para 
atender às demandas do órgão. Alegar hoje que 
não conseguiu se contratar funcionários para 
atender ao TCA em função da pandemia, esses 
TCAs foram assinados no dia 21 de setembro de 
2018. Nós já estamos a quase três anos do início 
desses TCAs. 

Outra colocação que nós queremos fazer 
também. A Cetesb. Nós temos vários processos 
judiciais contra a empresa Vale e Arcelor, e os 
senhores juízes, contataram para fazer os 
pareceres, as vistorias, a Cetesb, e a Cetesb 
respondeu ao Judiciário que ela não prestava 
serviço fora do estado de São Paulo. Pois, para 
nós, foi uma surpresa quando a Cetesb se 
manifestou para trabalhar junto com o Iema nos 
TCAs. Então, contratos com a Cetesb, pode ser 
que sim, pode ser que não. Pode ocorrer 
dependendo da situação, da condição e do 

relacionamento entre os Governos. Mas para 
atender à Justiça, a Cetesb jamais virá ao estado 
do Espírito Santo para fazer qualquer perícia. 

E também sobre punição. O atendimento 
de metas. Eu tenho alguns questionamentos ou 
uma linha de pensamento. Quem definiu as 
metas do que deveria ser feito foi a Cetesb. 
Estou certo ou estou errado, pessoal do Iema? 

 
A SR.ª CAROLINE DOS SANTOS 

MACHADO – O parecer foi elaborado aqui no 
documento que mostrei, está até no nosso site, 
pela equipe técnica da Cetesb e com a nossa. 

 
O SR. ALAIMAR RIBEIRO 

RODRIGUES FIUZA – Então, não foi só com a 
Cetesb. Foi um trabalho em conjunto. 

 
O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR – 

Tá. Então, estou perguntando: Foi a Cetesb, o 
Iema e o Ministério Público que definiram o que 
as empresas deveriam fazer. Certo? 

Então, se as empresas fizeram o que foi 
definido como meta dentro do prazo, mas a 
meta não atendeu à diretriz, então, nós temos 
que ter um critério de avaliação neste caso, 
porque foi imposto pelo Iema, pela Cetesb, pelo 
Ministério Público às empresas que se fizesse 
aquilo. Se na avaliação do Iema não deu 
resultado, aí eu, deputado, o senhor sabe que 
eu sou um grande batalhador pela não poluição 
e pela punição da poluição, mas se se definiu 
que a Vale e Arcelor podem instalar o Wind 
Fence, que todo mundo sabe que não funciona, 
e concordaram, e depois foram medir que o 
Wind Fence não está fazendo o trabalho dela, eu 
acho que a responsabilidade não é única 
exclusiva da empresa.  

Outro também. Vocês falaram em atraso 
da Vale. Mas pelo que vi na apresentação do 
Iema, quem não cumpriu metas foram os três: A 
Vale, a Arcelor e o Iema. Os três estão com 
metas não cumpridas. E, provavelmente, eu não 
sei, não entrei nesse detalhe de multas, porque, 
para mim, como o deputado falou, TCA, para 
mim, nunca teve valor nenhum. Eu vou entrar lá 
nas penalizações, mas deveria existir alguma 
coisa que diga: Caso não cumprida a meta como 
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estabelecido pelo órgão fiscalizador, etc, será 
multado em tanto. 
Então, essas são coisas que eu gostaria de falar 
em torno desses dois temas discutidos e 
levantados pela deputada Iriny. Obrigado!  
 

O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Caroline ou Alaimar, 
com a palavra para fazer a justificativa. 

 
O SR. ALAIMAR RIBEIRO RODRIGUES 

FIUZA - Deputado, Moreschi, acho que tem que 
ter mais observações do que... 

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Questionamentos, né? 
 
O SR. ALAIMAR RIBEIRO RODRIGUES 

FIUZA - É. 
No aspecto das metas, eu entendo que 

foi feliz a escolha de metas, mas colocando o 
comentário, a observação que a meta tem que 
gerar o resultado. Inclusive, o termo de 
compromisso estabelece que as empresas 
podem e devem implantar a melhor tecnologia 
disponível, porque a melhor tecnologia 
pensada, talvez, a quatro anos atrás, surge uma 
outra. 

Então o outro lado da moeda, Moreschi, 
é que, se a gente estabelece a meta e ninguém 
vai conseguir absolutamente resolver ou 
identificar todas as possibilidades, e quita a 
meta sem o resultado, a gente também, como 
sociedade, traria um certo conforto às 
empresas. Então foi estabelecida a meta, casado 
com a diretriz e com a obrigação das empresas 
em procurar a melhor tecnologia disponível. 

Esse tripé, eu acho que traz mais 
segurança para a sociedade porque não 
absolutamente vai atender todas as metas. 
Pode surgir uma nova tecnologia. Porque, 
senão, a contrapartida disso seria: uma meta 
cumprida não teria um compromisso de ela 
alcançar o resultado esperado com ela. 

Eu acho positivo esse aspecto que foi 
colocado, inclusive, sobre a responsabilidade de 
se buscar e ter a melhor tecnologia aplicável 
disponível para aquela solução do problema, 
que pode evoluir com o tempo. 

Eu acho que o ponto que merecia, foram 
observações interessantes, mas uma resposta 
que eu queria trazer era essa aí. Se tiver alguma 
outra que o deputado, que a comissão entenda 
que mereça a gente explanar, eu estou à 
disposição. 

 
O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR - 

Deputado. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Pode falar, Moreschi. 
 
O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR - 

Alaimar, acho que você não entendeu a minha 
fala. Desculpe, mas eu acho que os órgãos 
ambientais deveriam definir metas de qualidade 
do ar a serem atingidas pelas empresas na 
Ponta de Tubarão. Não metas de 
empreendimentos a serem aplicadas para sanar 
os problemas, e sim dizer: A qualidade do ar no 
município de Vitória etc., etc. deverá, em 2023, 
ter esses parâmetros e essa qualidade atingida. 
As empresas que façam, que tomem 
providências para isso ocorrer. Tem o prazo de 
2018 até 2023. 

O que os senhores vão fazer não é nossa 
responsabilidade. Nós queremos resultado. 
Porque Alaimar falou aqui: Melhor tecnologia 
disponível... só tem um detalhezinho. Que valor 
aceitável? Que custo aceitável? E etc. 

Já a lei 3463, diz: Usar a melhor 
tecnologia disponível e em prática no mundo. Só 
que tem algumas palavrinhas no meio do TCA e 
não permitem isso. Sim, melhor tecnologia 
disponível aplicável. 

Por exemplo, aplicável. A Vale fala desde 
2007 que domus não se aplica nas suas áreas e a 
melhor tecnologia disponível no mundo para 
pilhas é o domus. Então o que nós vamos, 
aplicável? Vamos usar cinturão verde como a 
Arcelor usa? Vamos usar wind fences, como a 
Vale usa? E etc. 

Então, Alaimar, a minha colocação é 
essa. Nós não temos que definir metas para as 
empresas; nós temos que definir o que elas têm 
que fazer ou que nós queremos de resultado 
final do que elas fizerem nos seus 
empreendimentos, nas suas instalações para 
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garantir uma qualidade do ar, por exemplo, o pó 
preto com menos de cinco gramas por metro 
quadrado na região da Grande Vitória; ou, na 
composição do pó preto na Ilha do Boi, a 
composição de minério ou de materiais 
provenientes na Ponta de Tubarão não poderá 
ser superior a quarenta por cento. Hoje é 
oitenta, vamos cair a cinquenta por cento de 
redução. 

Então é isso daí que eu quis dizer. A 
partir de que os órgãos definiram metas de 
empreendimentos ou de equipamentos, não 
existiu o compromisso de nenhum dos lados da 
redução das emissões. Isso que a Juntos cobrou 
desde o início. Desde o início falou para o 
deputado Rafael Favatto que participaríamos, 
mas não faríamos parte do acompanhamento e 
da cobrança do atendimento das metas do TCA. 
Porque achávamos que eram inócuas ou 
poderiam até ser efetivas, mas não tínhamos 
garantia de nada.  

Ok? E depois esperamos a palavra para 
fazer a nossa apresentação dos novos 
questionamentos. Entendemos que os novos 
questionamentos que nós fizemos para a Vale e 
para a ArcelorMittal, direcionados ao Iema na 
apresentação da Vale e da Arcelor serão feitos 
em outra época pelo Iema, porque ninguém se 
apresentou para fazer essas respostas hoje.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Hoje, Moreschi, nós 
vamos fazer a apresentação do Iema. Todos 
esses questionamentos em relação à Vale e à 
Arcelor, você já encaminhou para a comissão. E 
todos, Gandini, a deputada Iriny, Bruno Lamas, 
encaminhem depois para a comissão para a 
gente encaminhar para as empresas, porque a 
reunião com a empresa vai ser no dia 7 de julho, 
quando estaremos ouvindo as duas empresas 
sobre todas essas respostas do questionamento. 
Acho que esse é o fato. 

Eu quero agradecer ao Iema, agradecer a 
participação do Moreschi, agradecer... 

 
O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR – 

Deputado, eu gostaria de fazer os meus 
questionamentos sobre o atendimento do Iema 
ao Item 4 do TCA.  

O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Pode fazer, então. 

 
O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR – 

Tá. Eu vou fazer o compartilhamento de uma 
apresentação aqui. (Pausa) 

Boa tarde a todos, tardiamente, a todos 
os membros a Assembleia e todos aqueles que 
estão assistindo os nossos trabalhos pela TV 
Ales.  

As diretrizes no Anexo IV, e metas e 
controle ambiental definidos para o Iema, elas 
dizem que o monitoramento para fontes de 
emissões constitui ferramenta essencial para 
comprovar a eficácia das medidas implantadas.  

O monitoramento das emissões 
atmosféricas. 

O monitoramento das fontes de emissão 
constitui ferramenta essencial para comprovar a 
eficácia das medidas implantadas. A escolha de 
uma das alternativas de monitoramento 
depende da disponibilidade do método e 
confiabilidade dos dados e informações e 
custos. Uma coisa em que a qualidade do ar não 
pode ser limitada a custos.  

As metas a serem implantadas em curto 
prazo:  

Elaborar para o estado do Espírito Santo 
uma Instrução Normativa para o 
monitoramento atmosférico, seja ele contínuo 
ou pontual, incluindo os procedimentos e 
calibração dos monitores contínuos e a 
validação dos dados monitorados. Prazo 
previsto: doze meses; 

Elaborar junto com as empresas, 
planilhas específicas para o acompanhamento 
dos dados dos processos durante campanha de 
amostragem cinética e monitoramento 
contínuo. Prazo: doze meses.  

Então, a empresa Vale vem anunciando, 
divulgando para a sociedade capixaba suas 
reduções de emissão de poeira. Números 
fabulosos, dando publicidade a sua rede de 
monitoramento e material particulado 
automático no interior das instalações da 
empresa. E a empresa Vale apresentou na 
Comissão de Meio Ambiente, no Ministério 
Público e na sociedade capixaba o resultado das 
reduções das emissões, conforme 
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acompanhamento de 53 estações de 
monitoramento que a empresa opera no site 
industrial. 

Nós vamos, agora, fazer uma 
contextualização antes de fazer os 
questionamentos referentes ao item 4 e essas 
informações.  

Em 04/02/2010, a empresa Vale 
informou que os Wind fences tinham reduzido 
em 77,4% as emissões de partículas de minério 
de ferro do ar da Grande Vitória. Mas o 
resultado só deve ser totalmente sentido pela 
população a partir de 2011.  

E uma informação importantíssima aqui 
embaixo. Redução: de acordo com os dados da 
Vale, a emissão de partículas de pó preto no ar, 
na Grande Vitória, caiu de 26,6 quilogramas 
para 5,3 quilogramas por hora, entre maio e 
novembro de 2009. 

Em 2012, como vocês podem ver a data, 
27 de outubro de 2012, o então diretor- 
presidente do Iema, senhor Claudio Denicoli, 
informou que a emissão só caiu em doze por 
cento, com a barreira. 

A Polícia Federal fez análise da eficiência 
das Wind fences e no seu relatório afirmou que 
as Wind fences são ineficientes.  

E, por último, aqui os dados de 
monitoramento do Iema. Onde os senhores 
veem esses quadros roxos, são as datas de 
instalação ou conclusão da instalação das Wind 
fences. E aqui os senhores podem ver a média 
anual de material particulado na estação de 
monitoramento do Hotel Senac – Por que eu 
gosto de bater na estação de monitoramento do 
Hotel Senac? Porque o estudo qualitativo e 
quantitativo feito pelo professor Neyval e pela 
professora Jane, do Núcleo de Qualidade do Ar 
da UFES, em 2010/2011, informou que a maior 
incidência de material particulado da Ponta de 
Tubarão estava na poeira sedimentável da Ilha 
do Boi. 

E nós vemos aqui que 2011, quando 
começou a instalação da primeira Wind fence, a 
média era de 7,13 gramas por metro 
quadrado/ano. Em 2010, passou para 7,48, 
aumentou. 

Em 2011, já com as cinco wind fences 
instaladas, caiu para 7,8. E em 2012, já em um 

ano de instalação das cinco wind fences, voltou 
a subir para 7,16 gramas por metro 
quadrado/ano. Então podemos dizer aqui, como 
o relatório da Polícia Federal afirmou, são 
ineficientes, não houve nenhuma variação da 
poeira sedimentável na Ilha do Boi. 

Então, agora, vamos para o compromisso 
do Iema nos TCAs.  

Anexo 4, primeiro:  Elaborar para o 
estado do Espírito Santo uma instrução 
normativa para o monitoramento e validação 
dos dados monitorados, prazo doze meses. 

Minha primeira pergunta: o Iema 
elaborou a instrução normativa para o 
monitoramento atmosférico, para validação dos 
dados monitorados? 

 
O SR. ALAIMAR RIBEIRO RODRIGUES 

FIUZA – Elaborou, foi divulgado, foi dado 
publicidade. Só destacando que isso aí está nos 
dados de fontes pontuais, especialmente 
chaminés, não em fontes difusas. 

 
O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR - 

Então, vamos lá. Segunda pergunta: O Iema 
validou os dados de monitoramento pela Ramp? 

 
O SR. ALAIMAR RIBEIRO RODRIGUES 

FIUZA - Não, porque a Ramp é uma ferramenta 
não certificada, de controle e gestão interna. 
Não existe certificação mundial para Ramp e o 
Iema nunca tratou de validação desses dados. É 
uma ferramenta de gestão interna da Vale que 
ela tem divulgado, inclusive, que está buscando 
certificação dessa tecnologia junto com 
universidades federais. Mas como uma 
ferramenta de gestão, de medição e de 
mensuração formal pelo Estado, não é tratada. 
É uma ferramenta de gestão de cercamento de 
áreas internas, de gestão interna. 

 
O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR - O 

Iema, então, quer dizer que não validou, não 
certificou as informações contidas no gráfico, 
onde a empresa Vale apresenta a redução 
contínua das taxas de emissões de poeira difusa 
em quilogramas por hora? 
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 O SR. ALAIMAR RIBEIRO RODRIGUES 
FIUZA – Como eu disse, a Ramp é uma 
ferramenta de gestão interna da Vale, nunca 
coube ao Iema validar essa ferramenta. Esses 
dados não vêm para validação. O Iema valida e 
acompanha dados de emissões isocinéticas e da 
rede de qualidade do ar.  

As emissões que são em chaminés, que 
são parâmetros legais, o Iema acompanha, 
valida, e quando tem desvio, trata com as ações 
administrativas e acompanha a rede de 
qualidade do ar. E tem várias informações de 
particulado, informações de gases e o PS de 
forma específica, que é uma medição não 
online, que é medição menção. Então, o Iema 
não certificou dados de Ramp, que é uma rede 
interna de gestão da companhia Vale. 
 

O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR – 
Ótimo. Muito bem, senhor Alaimar. Muito bem 
feito pelo Iema, porque aqui viriam os nossos 
questionamentos. Porque a Ramp fala em 
redução de material particulado das emissões 
da Vale de fontes difusas. Aí nós teremos 
algumas perguntas:  

Os coletores da Ramp são seletivos? A 
Ramp tem um sistema que faz identificação das 
fontes emissoras das partículas coletadas? Os 
coletores da Ramp só aceitam partículas de 
emissões difusas dos processos da Vale? Os 
coletores da Ramp não aceitam partículas das 
emissões da ArcelorMittal? Os coletores da 
Ramp não aceitam partículas de outras 
emissões industriais e etc.? Como o sistema 
interpreta nos cálculos – desculpe-me os erros 
da datilografia – nos cálculos de material 
coletado a velocidade e a direção dos ventos e 
etc.?  

Então, eu peço ao senhor presidente do 
Iema, em respeito à sociedade capixaba, que o 
senhor solicite à Vale que pare com a divulgação 
dessas informações. Se elas não são certificadas, 
não são acreditadas, elas estão induzindo a 
sociedade de que eles estão reduzindo as 
emissões. E tem uma série de questionamentos, 
inúmeros questionamentos a serem 
respondidos.  

E aqui, outra coisa: usando a mesma 
metodologia da Ramp, nós poderíamos dizer 

que de março de 2020 para março de 2021 
aumentou em setenta por cento as emissões da 
Ponta de Tubarão, se for usar as informações da 
Ramp, pois a maior quantidade de material 
particulado que deposita na Ilha do Boi vem da 
Ponta de Tubarão, conforme aqui indicado no 
gráfico da caracterização e quantificação de 
partículas sedimentáveis na Região 
Metropolitana de Vitória, em 2011. Não é 
nenhum questionamento, senhor Alaimar, é só 
uma colocação. 

Agora sim, a mesma coisa. Usando a 
metodologia da Ramp, é correto afirmar que as 
emissões da Ponta de Tubarão aumentaram em 
setenta por cento em relação a março de 2020 e 
março de 2021? 

E agora, nós queremos fazer, 
oficialmente já encaminhamos e protocolamos, 
via e-Doc 2021918LXX, uma demanda para que 
o Instituto Estadual de Meio Ambiente 
determine às empresas ArcelorMittal e Vale, em 
acordo com o princípio do poluidor pagador, 
financiamento para a realização de novos 
estudos com o Núcleo de Qualidade do Ar da 
Ufes, objetivando a caracterização e a 
quantificação das partículas sedimentáveis na 
Região da Grande Vitória 2021/2022. Estudos 
esses que, sim, para comprovar eficácia das 
medidas implantadas nos TCAs e as demais 
melhorias implantadas a partir de 2009. 
Comprovar se os bilhões de reais anunciados em 
investimentos estão sendo aplicados em 
tecnologias comprovadamente adequadas aos 
processos das empresas Vale e ArcelorMittal. 

Então, registramos, senhor Alaimar, o 
nosso requerimento, a nossa demanda, porque 
a Ramp não comprova nada, como o senhor 
falou, e não é certificada. Esse estudo, com 
certeza aqui, em 2011, na Ilha do Boi, tínhamos 
oitenta por cento de material da Ponta de 
Tubarão. 

Vamos torcer que, em 2021/2022, 
tenhamos números menores que demonstram 
que alguma coisa que está sendo feita através 
dos TCAs está trazendo resultado. Acreditamos 
que sim. Tem um resultado: 2012, nós tínhamos 
sete gramas por metro quadrado e, hoje, nós 
estamos em torno de quatro gramas, cinco 
gramas por metro quadrado/mês. Mas tem 
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meses que pulam de três para seis, que é 
injustificável.  

Aqui também, aos senhores deputados, 
a Juntos requer aos membros dessa comissão, 
em especial ao deputado Dr. Rafael Favatto, seu 
presidente e presidente da CPI do Pó Preto da 
Ales de 2015, que investigou as informações 
referentes ao desempenho das wind fences e 
outras, determinar ações para que sejam 
atendidas as recomendações contidas no 
relatório final da CPI do Pó Preto, da fiscalização 
dos sistemas de informação ambiental das 
empresas, a fim de se garantir a honestidade, a 
ética e a transparência das informações, 
conforme registrado e assinado pelo senhor no 
relatório final.  

Também pedimos ao senhor deputado 
Rafael Favatto, presidente da comissão, que 
junte ao nosso pedido de investigação no 
Ministério Público Federal cópia da ata 
taquigrafada desta reunião, cópia da gravação 
desta reunião e, se possível, encaminhar ofício 
desta comissão reiterando o requerido pela 
Juntos ao Ministério Público na Manifestação 
MPFPRS 22742/2021, que é a acreditação das 
informações fornecidas pela empresa Vale à 
sociedade. 

Muito obrigado e agradeço a todos. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – (Inaudível) 
apresentação. Vou fazer os encaminhamentos, 
Moreschi, para a secretária Vanilza, para que ela 
providencie as determinações da nossa parte aí. 

Com certeza, a comissão e eu, como 
presidente da Comissão de Meio Ambiente, já 
desde a época da CPI de 2015, nós fazemos 
reuniões aqui de dois em dois meses, três em 
três meses. Na pandemia, ano passado, que 
parou até um pouco no início, que a gente 
estava todo mundo perdido por causa da 
pandemia, mas, assim que começou a fazer as 
sessões virtuais, nós estamos fazendo 
justamente para cobrar as ações da CPI de 2015 
até hoje. E acompanhamos de perto junto com 
o Eraylton, (Inaudível) um grande fomentador 
do assunto aqui, no estado do Espírito Santo. 
Que são pessoas que, como o Eraylton, o Rafael, 
a Iriny, aí tiro até os deputados, o presidente de 

ONG, são moradores aqui. Nós, moradores, 
sofremos diuturnamente com a poluição, como 
o Alaimar também sofre, a Caroline, o 
governador – aí não é nem o governador – o 
Renato, o ex-governador, todas as pessoas.  

Aqui, o Eraylton sabe disso, não é função 
minha, nem do Eraylton, e nem ele quer isso, 
não é fechar as empresas, mas é aplicar a 
melhor tecnologia, é aplicar realmente o que 
tem de mais moderno, é que as empresas 
funcionem gerando emprego, gerando renda, 
tendo seus lucros, não tem problema nenhum 
em relação a isso, mas que respeitem a nossa 
sociedade, respeitem o povo capixaba. Esse foi 
o intuito lá atrás da CPI, esse é o intuito das 
nossas reuniões bimestrais. Então, é isso que 
nós pedimos aqui, então, às empresas, aos 
comandantes das empresas, aos CEOs das 
empresas: que respeitem o povo capixaba, que 
trabalha.  

A gente sabe, o próprio Eraylton colocou, 
eram sete gramas, caiu para quatro, cinco. Tem 
um avanço? É inegável, não tem o que se 
questionar em relação ao avanço. O que nós 
pedimos, o Iema pede, através do Alaimar, da 
Caroline; que eu peço, enquanto deputado; a 
Iriny pede, enquanto deputada; o Gandini pede; 
o Bruno Lamas; o Moreschi, enquanto 
presidente da ONG Juntos SOS Ambiental, é 
realmente não esmorecer para que continue a 
avançar cada vez mais.  

Por isso até a nossa palavra aqui em 
relação ao não mais TCA e, sim, TAC: que tome 
medidas. Não mais decretos e, sim, leis. Porque, 
é o que eu já falei aqui antigamente, o decreto 
legislativo todo mundo pode não respeitar, 
porque não é passível de punição. Então, 
precisam ter leis, leis que beneficiem a nossa 
população.  

Essa é a minha fala e vamos lutar sempre 
em relação a esse sentido. 

Quero agradecer aqui, então, a 
apresentação do Moreschi; a apresentação do 
Alaimar e da Caroline, a nossa técnica, a futura 
presidente do instituto; a todos os participantes; 
a deputada Iriny, ao deputado Gandini. 

 
O SR. ALAIMAR RIBEIRO RODRIGUES 

FIUZA – A Caroline acho que nem ouviu, 
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deputado Favatto, que ela nem reagiu à sua 
brincadeira. Acho que ela nem ouviu.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Ela não reage não, 
porque ela tem responsabilidade. O chefe dela 
está na sala, mas, depois, a gente...  

Não havendo mais nada a tratar, declaro 
encerrados os trabalhos desta comissão. 
Convido as senhoras e os senhores deputados 
para a próxima, ordinária, de forma virtual, que 
será no dia 7 de julho de 2021, para recebermos 
a Vale e a Arcelor.  

Quero só reforçar aqui que, até o 
Alaimar e a Caroline se tiverem algum 
questionamento, que quiserem que faça à Vale, 
também podem mandar à comissão. Eu sei que 
vocês têm o poder de questioná-los 
diretamente. Mas, se quiser fazer algum 
questionamento para que possa esclarecer 
alguma dúvida ou alguma coisa na comissão, 
para que eles possam incluir nas apresentações 
deles, pode mandar à comissão, que a gente 
encaminha.  

Moreschi, nós já vamos encaminhar 
todas as suas.  

E os deputados, da mesma maneira.  
Uma boa tarde a todos! Quero agradecer 

a todos.  

 
O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR – 

Só um minuto, deputado, estarei encaminhando 
para Vanilza a minha apresentação para 
distribuir a todos, ok? 

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Joia. Combinado.  
Quero agradecer a todos os 

telespectadores, aos funcionários, aos 
colaboradores da TV Assembleia e da 
Assembleia, de uma maneira geral, da comissão, 
do meu gabinete e do gabinete da deputada 
Iriny, do deputado Gandini, do deputado Bruno 
Lamas.  

Um agradecimento especial a todos os 
componentes do nosso gabinete que fazem 
parte da nossa vida parlamentar.  

Uma boa tarde a todos. 
Está encerrada a sessão.  

Até o dia 7. 
 
(Está encerrada a reunião) 

 
 

 
SÉTIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

VIRTUAL, DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
DA COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO, 
REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2021. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Bom dia! Estamos abrindo 
a reunião da Comissão de Saúde e Saneamento 
para a prestação de contas do secretário de 
Saúde do Estado, doutor Nésio Fernandes. 

Eu peço ao Gabriel, então, o nosso 
mestre de cerimônia, que faça abertura. Vamos 
lá, Gabriel!  

 
O SR. CERIMONIALISTA – (GABRIEL 

FRAGA) – Está me ouvindo, doutor? 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Sim, pode fazer a abertura.  
 
O SR. CERIMONIALISTA – (GABRIEL 

FRAGA) – Está bom! Vamos lá! 
Senhoras e senhores, deputados 

presentes, autoridades presentes, um bom dia! 
É com satisfação que o excelentíssimo 

senhor presidente da Comissão de saúde e 
Saneamento, deputado estadual Doutor 
Hércules, os recebem para esta audiência 
pública de prestação de contas dos trabalhos 
realizados pela Secretaria de Estado da Saúde 
do primeiro quadrimestre de 2021, que será 
apresentada pelo excelentíssimo senhor Nésio 
Fernandes de Medeiros Junior,  em 
conformidade com o disposto no parágrafo 5º, 
do art. 36, da Lei Complementar n.º 141 do ano 
de 2012. 

 O presidente, deputado Doutor Hércules 
já está presente, que é presidente da Comissão 
de Saúde e Saneamento. 

E passo a palavra para o presidente, 
deputado Doutor Hércules.  
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O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Mais uma vez, bom dia a 
todos!  

Invocando a proteção de Deus, declaro 
abertos os trabalhos da Comissão de Saúde e 
Saneamento para audiência pública de 
prestação de contas dos trabalhos realizados 
pela Secretaria de Estado da Saúde do primeiro 
quadrimestre de 2021, pelo excelentíssimo 
senhor doutor Nésio Fernandes de Medeiros 
Junior, em conformidade com o disposto no 
parágrafo 5º, do art. 36, da Lei Complementar 
n.º 141/2012. 

Muito bem! Nós vamos, neste momento, 
registrar aqui a presença dos que já estão na 
sala, especialmente os deputados membros 
efetivos da comissão, que são Dr. Emílio Mameri 
e deputado Luciano Machado. Mas também 
foram convidados os deputados, e confirmados: 
deputado Torino Marques, deputado Carlos 
Von, deputado Danilo Bahiense, deputado 
Capitão Assumção, deputado Dr. Rafael Favatto, 
deputado Engenheiro José Esmeraldo, deputado 
Sergio Majeski, deputada Janete de Sá, 
deputado Luiz Durão, deputado Madureira, 
deputado Dr. Rafael Favatto, deputado Coronel 
Quintino, deputado Bruno Lamas; Federação 
dos Hospitais do Espírito Santo confirmou 
também. Esses já estão presentes.  

Estou vendo o doutor Nésio, que já está 
presente. Tem mais alguém presente? Alguém 
que não se identificou.  

 
O SR. CERIMONIALISTA – (GABRIEL 

FRAGA) – A doutora Inês já acessou. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Doutora Inês, 
representando o Ministério Público. Mais 
alguém presente?  

 
A SR.ª KÁTIA TINOCO – Com licença, 

Doutor Hércules. Estou representando a 
Comissão de Saúde da OAB, em nome do doutor 
Marcus Tourinho, que não pôde comparecer.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – OAB, doutora?  

A SR.ª KÁTIA TINOCO – Kátia Tinoco.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Doutora Kátia?  
 
A SR.ª KÁTIA TINOCO – Isso! Kátia 

Tinoco, representando o doutor Marcus 
Tourinho, que é o presidente da comissão e ele 
não pôde comparecer.  

Obrigada! 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Obrigado! 
 
A SR.ª ELISABETH LORDES – Bom dia a 

todos! Doutor Hércules, bom dia! Estou 
presente, desembargadora Elisabeth Lordes. 

.  
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Ah! Que prazer.  
 
A SR.ª ELISABETH LORDES – Bom dia a 

todos! 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Doutora Elisabeth 
representa o Tribunal de Justiça.  

 
A SR.ª ELISABETH LORDES – Isso.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Muito bem! Doutora 
Elisabeth.  

Bom, que estão presentes na sala, que se 
identificaram, foram esses.  

Primeiro, quero dizer para a doutora 
Elisabeth, a senhora valoriza muito a nossa 
prestação de contas. Muito grato!  

 
A SR.ª ELISABETH LORDES – Obrigada! 

Estamos presentes.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Também estou vendo aqui 
o deputado professor, nosso professor Sergio 
Majeski; deputado Capitão Assumção também 
já vi; deputado Engenheiro José Esmeraldo; 
deputado Quintino eu já falei.  
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Bom, primeiro, antes de começar a 
prestação de contas do secretário – estou vendo 
o deputado Dr. Hudson Leal também –, quero 
explicar como é, porque tem algumas pessoas 
que nunca participaram dessa prestação de 
contas. De acordo com a lei, o secretário vai 
prestar contas. Vou explicar como é a dinâmica 
de toda prestação de contas que eu presidi até 
hoje e foram algumas.  

José Onofre também presente.  
Então, eu quero explicar para todos que 

o secretário vai falar, vai fazer a prestação de 
contas, e depois, em seguida, se a doutora Inês 
quiser falar alguma coisa, ela poderá falar, ou 
então os deputados da Comissão: doutor Emílio 
e deputado Luciano Machado. Depois do 
deputado Luciano Machado, todos os 
deputados que estão na sala, que já estão 
presentes, poderão se inscrever. Cada um vai 
falar, vai ter o seu tempo para falar. Depois que 
os deputados falarem, se a doutora Inês, mais 
uma vez, ou a doutora Elizabeth quiserem falar, 
poderão falar ou então poderão falar no final 
para fazer uma avaliação melhor de toda a fala 
dessa prestação de contas.  

Então, quero explicar que enquanto o 
secretário estiver fazendo a prestação de 
contas, eu peço o favor a todos não interromper 
o secretário, até para seguir a sequencia de 
todas as prestações de contas que nós fizemos 
aqui até hoje.  

Combinado, né? Fechado? 
Muito bem! Esse é o rito da nossa 

prestação que sempre aconteceu assim. 
Então, quero, mais uma, vez agradecer a 

presença de todos. E, neste momento, passo a 
palavra ao secretário doutor Nésio Fernandes 
Junior.  

 
O SR. NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS 

JUNIOR – Doutor Hércules, bom dia!  
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Bom dia! 
 
O SR. NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS 

JUNIOR – (Inaudível) todos os deputados aqui 
presentes. É uma satisfação enorme novamente 
estar reunido na Assembleia Legislativa, na 

Comissão de Saúde, cumprindo esse rito 
democrático, obrigatório e de transparência do 
Sistema Único de Saúde quando ele é chamado 
para prestar contas na nossa Casa de Leis.  

Doutora Elisabeth, aqui representando o 
Tribunal de Justiça. É uma satisfação enorme 
estar com a senhora aqui novamente. Meus 
cumprimentos. Quero cumprimentar também a 
doutora Inês. Não consegui identificar se ela 
está aqui na sala, mas ao representante do 
Ministério Público no estado. Aos 
representantes também dos órgãos de controle 
do Tribunal de Contas do Estado e também ao 
controle social, a todos os atores do controle 
social que estão presentes.  

Vejo aqui o deputado Quintino, 
deputado Hudson, deputado Luciano Machado, 
está aqui também Capitão Assumção, deputado 
Von, José Esmeraldo, deputado Luiz Durão. 
Cumprimento a todos.  

E aqui também vejo os companheiros da 
Fehofes, Federação das Entidades Filantrópicas. 
Meu cumprimento a todos vocês.   

Gostaria de pedir que pudesse ser 
compartilhada na tela a apresentação. Enquanto 
ela é compartilhada, explicar rapidamente a 
todos aqueles que não participam com 
frequência, que nós temos, como Governo do 
Estado, a cada quatro meses, mesmo durante a 
pandemia, com alguns ajustes, em algumas 
ocasiões que o deputado Hércules e a comissão 
concordaram no período de datas da prestação 
de contas, de uma maneira muito disciplinada 
apresentado a esta Casa de Leis, à Comissão de 
Saúde, todo o relatório das questões 
obrigatórias que a legislação federal e estadual 
obrigam serem apresentadas a cada quatro 
meses.  

Mas, para além disso, a construção de 
uma prestação de contas mais ampla, onde ela 
consegue aproveitar indicadores assistenciais, 
indicadores que demonstram a evolução da 
carteira de projetos do Governo do Estado do 
Espírito Santo dentro daquilo que foi proposto 
desde o sufrágio universal das urnas, que elegeu 
o governador Renato Casagrande, e o plano de 
Governo, que posteriormente, no primeiro ano 
de Governo é consolidado junto com o 
diagnóstico, com o planejamento estratégico, 
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junto com a escuta qualificada da população nas 
audiências, e que no primeiro ano de Governo é 
definido como a nossa carteira de projetos 
estratégicos, nosso planejamento para os 
quatro anos.  

E, aqui, na prestação de contas também, 
a cada quatro meses, nós evoluímos, 
acompanhamos a evolução desse planejamento 
estratégico e apresentamos também para esta 
Casa de Leis e à sociedade e documentamos a 
evolução dos projetos.  

Gostaria de pedir que a assessoria 
pudesse compartilhar a prestação de contas, 
por favor. (Pausa) 

 

O SR. FREITAS – (PSB) – Bom dia, 
senhores! 

 

O SR. NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS 
JUNIOR – Bom dia! 

Aqui também nos acompanha, deputado 
Hércules, os assessores da Sesa, os 
subsecretários, os superintendentes.  

Cumprimento também a deputada 
Janete de Sá, que vejo que está aqui na sala; 
Sergio Majeski também está presente; Bruno 
Lamas; a nossa presidenta do Conselho Estadual 
de Saúde, a Milene Weck, que está presente 
também; o Gandini. Estou acompanhando o 
aparecimento dos nomes na tela. (Pausa) 

Freitas também, sem bigode, presente 
na nossa audiência. Você fica mais jovem, 
Freitas. 

 

 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Não 
estou ouvindo o Freitas. Freitas, liga o 
microfone. 
 

 O SR. NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS 
JUNIOR – Seu microfone está apagado, Freitas.  
 

 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 
Enquanto, doutor Nésio... 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Deixa o secretário fazer a 
apresentação. O Freitas não vai falar agora, vai 
falar depois.  
 

 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Pela 
ordem, Doutor Hércules!  

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Ele entrou na sala depois, 
não viu a minha explicação, que primeiro o 
secretário vai fazer a prestação de contas.  
 Quem entrou na sala agora, vou repetir 
novamente. Como todas as prestações de 
contas que nós fizemos. Já fiz muitas aqui, vocês 
sabem disso. Primeiro, o secretário vai prestar 
contas; depois os deputados da comissão, 
deputado Emílio e deputado Luciano Machado 
vão falar; depois vamos ouvir a fala de todos os 
deputados; depois a doutora Inês, se quiser 
falar, e doutora Elisabeth Lordes, poderão falar. 
Se não quiserem, ainda vão ouvir todos os 
deputados. E, ao final, tanto a doutora Inês 
como a doutora Elisabeth Lordes poderão fazer 
outra avaliação.  
 Na minha lista aqui estão presentes: 
deputado Torino Marques, deputado Carlos 
Von, deputado Danilo Bahiense, deputado 
Capitão Assumção; deputado Dr. Rafael; 
deputado Engenheiro José Esmeraldo; deputado 
Sergio Majeski; deputada Janete de Sá; 
deputado Luiz Durão; deputado Madureira; 
Federação dos Hospitais; deputado Dr. Rafael 
Favatto eu já disse; deputado Coronel Quintino; 
deputado Bruno Lamas; doutora Kátia Tinoco, 
representando a Comissão de Saúde da OAB; 
doutora Elisabeth Lordes, desembargadora 
representando do Tribunal de Justiça; e 
deputado Freitas.  
 São essas pessoas que estão na sala... 
 
 O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – 
Deputado Gandini, doutor Hércules.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Vou registrar o Gandini, 
que não está aparecendo ainda, mas está 
registrado aqui, Gandini.  
 Bom, então continue, secretário, a sua 
apresentação.  
 
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 
Doutor Hércules! 
 
 O SR. NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS 
JUNIOR – Só pedir à assessoria que possa baixar 
um pouquinho a tela, porque não estou vendo a 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390037003100320034003A00540052004100, Documento assinado 

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



Vitória-ES, quarta-feira, 07 de julho de 2021 Diário do Poder Legislativo - 41 

parte inferior dela. Se puder colocar a tela 
inteira, é melhor.  

 
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 
Doutor Hércules! 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) –  Pois não! 

 
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Pela 
ordem! Eu vou ser obrigado a quebrar um 
pouquinho o protocolo, mas é coisa muito 
rápida.  
 Eu estou em um evento muito 
importante em Bom Jesus, que é a instalação da 
Associação Capixaba dos Conselheiros Tutelares 
do Sul. Então, estão sendo concomitantes as 
reuniões.  
 Então, já queria deixar uma pergunta, 
porque talvez na hora das perguntas eu esteja 
na Mesa na hora da fala. Posso só deixar uma 
pergunta antecipada para que o doutor Nésio 
(Inaudível) deixe de perder o time. Hein, doutor 
Nésio? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Deputado, o seu áudio está 
falhando.  
 
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 
Estou dizendo o seguinte (Inaudível)... 
 
 O SR. NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS 
JUNIOR – Deputado, se for possível encaminhar 
ao final, seria mais adequado. Peço a sua 
gentileza.  
 
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Está 
bem. Quanto tempo dura essa apresentação?  

 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Seu áudio está com 
defeito. Deputado Luciano, sinto muito, mas o 
seu áudio está com defeito. Não estamos 
conseguindo ouvir o você está perguntando.  
 Então, vou passar a palavra para o 
secretário Nésio. Doutor Nésio Fernandes, por 
favor.  

 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Ok.  
 
 O SR. NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS 
JUNIOR – Aqui já está compartilhada a tela: 
Primeira audiência pública do primeiro 
quadrimestre no ano de 2021. Nós 
apresentamos, então, consolidado, desse 
quadrimestre, janeiro, fevereiro, março e abril, 
e ao longo das apresentações também se fazem 
os comparativos em relação aos primeiros 
quadrimestres dos anos anteriores. Então, é 
uma previsão legal da Lei Complementar n.º 
141/2012.  

 
  (São exibidas imagens 
simultaneamente ao pronunciamento) 
 
 Então, os primeiros indicadores 
obrigatórios previstos em lei para serem 
apresentados, dizem respeito aos indicadores 
de financiamento.  
 Nos dados orçamentários do ano de 
2021, temos aqui o demonstrativo da aplicação 
de recursos próprios e estaduais em ações e 
serviços públicos de saúde. Então, nós tivemos 
uma receita de impostos vinculados a ações de 
serviços públicos de saúde de 4.5 bilhões de 
reais no primeiro quadrimestre; as despesas 
com recursos próprios em ASPS, que é sigla que 
usamos para definir Ações de Serviços Públicos 
de Saúde, seiscentos e sessenta milhões de 
reais, representando um percentual de 14,49% 
de recursos próprios aplicados em saúde.  
 Lembrando que a ampla maioria dos 
estados brasileiros aplica o piso constitucional. E 
aqui no Espírito Santo, por tradição, já por uma 
série histórica consolidada de muitos anos, o 
estado é um dos que mais aplica recursos em 
saúde.  
 Então, do total de despesas em ações 
por habitantes, duzentos e cinquenta e nove 
reais e cinquenta centavos, e as despesas com 
recursos próprios, é de cento e sessenta e 
quatro reais.  
 Então, representando, no quadrimestre 
63,3% de participação de recursos do Governo 
do Estado do Espírito Santo para o 
financiamento no Sistema Único de Saúde, de 
todas as ações, que vão desde a prevenção 
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primordial, prevenção primária, secundária, 
terciária e quaternária. É o financiamento de 
toda a rede assistencial gerida pelo Governo do 
Estado, ao mesmo tempo também que significa 
que o Estado cofinancia junto aos municípios e 
participa na transferência de recursos aos 
municípios e também às entidades 
contratualizadas, como é o caso da Ebserh, que 
administra o Hospital das Clínicas aqui em 
Vitória, e também as entidades filantrópicas.  

Nós tivemos a participação da União em 
torno de 24,2% no financiamento do Sistema 
Único de Saúde no estado, mantendo, dentro da 
variação histórica que tem a participação do 
Governo Federal, variando entre vinte e três e 
vinte e seis por cento no financiamento do 
Sistema Único de Saúde aqui no Espírito Santo. 
Esse valor é menor, inclusive, em outros estados 
do Brasil, e que deixa consolidada uma 
diferença muito grande daquilo que já foi 
financiamento do SUS no Brasil pelo Governo 
Federal, nos anos 90. 

Deputado Hércules, nos anos 90, a União 
chegou a participar com sessenta e cinco por 
cento do financiamento do Sistema Único de 
Saúde nos estados e municípios, no entanto, ao 
longo das décadas, nós vivemos um processo de 
desfinanciamento da União, por parte dos 
cofres da União ao Sistema Único de Saúde, e 
um processo que foi municipalizando e 
estadualizando um conjunto muito grande de 
ações e serviços públicos de saúde e também 
comprometendo um percentual superior ao 
mínimo constitucional exigido de aplicação dos 
estados e municípios, que são doze e quinze por 
cento. 

Então, nós vemos aqui que, no primeiro 
quadrimestre, nós apresentamos também, 
então, esse indicador de subfinanciamento por 
parte da União das ações de serviço público de 
saúde. Outras fontes de financiamento, 12,5%, 
totalizando, então, um bilhão de reais de 
aplicação no primeiro quadrimestre em despesa 
liquidada. Não é despesa empenhada, é despesa 
liquidada. 

Também representando um indicador 
importante do estado do Espírito Santo no que 
diz respeito à qualidade dos seus gastos em 
saúde, nós não temos, hoje, no Espírito Santo, 

uma participação significativa, um 
comprometimento significativo dentro da Lei de 
Responsabilidade Fiscal no que diz respeito ao 
gasto com pessoal por parte da Secretaria de 
Estado da Saúde. Não obstante nós termos 
quarenta, sessenta por cento, dependendo do 
tipo do serviço de saúde, o custeio dele estar 
vinculado ao gasto de pessoal, o conjunto da 
Secretaria de Estado da Saúde aplica 22,4% em 
despesas de pessoal, então, colaborando, assim 
dessa maneira, a Sesa para o devido equilíbrio 
fiscal dentro do Governo do Estado. 

As despesas correntes estão 
representando 73,4%; as despesas de capital, 
3,3; e as inversões, 0,9.  

Dentro das despesas gerais da Sesa e as 
despesas aplicadas à Covid-19 no que diz 
respeito à despesa liquidada em 2021, nós aqui 
temos, então, nas despesas gerais não Covid, os 
recursos federais participando com vinte e três 
por cento, enquanto os recursos próprios 
financiados em 59,7%. E, no que diz respeito à 
Covid-19, diferente do que foi no ano passado, 
especialmente no que diz respeito ao 
financiamento federal aportado no segundo 
semestre pela União, nós não tivemos, para o 
ano de 2021, uma programação orçamentária 
financeira por parte da União de aporte robusto 
de recursos para financiamento das ações de 
serviço público de saúde, de maneira que, 
quando a gente compara, então, as aplicações 
em 2021, no que diz respeito ao enfrentamento 
à Covid-19, de cada quatro reais, 
aproximadamente três reais são aplicados pelo 
Governo do Estado, e aproximadamente um real 

aplicado pela União no enfrentamento à 
Covid-19, no estado do Espírito Santo, dentro 

desse período avaliado na prestação de contas 
do dia de hoje. 

Nós temos construído, junto ao 
Conselho Nacional de Secretários de Estado 
de Saúde, construído também com o Conselho 
Nacional de Secretários Municipais de Saúde, 
um debate muito aberto, muito franco com o 
ministro da Saúde no que diz respeito à 
necessidade de uma programação 
orçamentária por parte da União para reforçar 
a capacidade de financiamento federal e de 
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compartilhar as despesas do enfrentamento à 
pandemia, no segundo semestre. 

Tivemos, na noite de quarta-feira, uma 
reunião muito produtiva, uma reunião de 
trabalho com o ministro da Saúde, e nós 
conseguimos restabelecer com o ministro 
Queiroga o rito de ter, na noite anterior à 
realização da reunião da Comissão Intergestores 
Tripartite, da CIT, que ocorre sempre na última 
semana de cada mês, nós restabelecemos uma 
reunião entre a Mesa do Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde e a Mesa dos secretários 
municipais, junto com o ministro e seus 
assessores, de pactuação, de construção e de 
aproximação.  

Quero aqui registrar que foi uma reunião 
muito produtiva, em que os principais pontos no 
que diz respeito à estratégia de vacinação, de 
financiamento e de preparação do sistema para 
o segundo semestre deste ano, foram 
devidamente pontuadas com o ministro. 

Desde o início do ano, o Conselho 
Nacional de Secretários tem solicitado o aporte 
de quarenta bilhões de reais por parte da União 
ao reforço do financiamento dos estados e 
municípios, que poderia representar, assim 
como representou no ano passado, o 
incremento de aporte de recursos federais no 
segundo semestre, e também, neste ano, no 
segundo semestre, uma melhora do 
financiamento do serviço de saúde.  

Então aqui, temos, então, o consolidado 
das aplicações por fonte.  

Agora, vamos passar a apresentar os 
indicadores assistenciais. 

Aqui, nós temos ainda os consolidados 
somente até dezembro do ano passado, em que 
um mapa da cobertura da Estratégia Saúde da 
Família no Espírito Santo, em que a cobertura da 
Estratégia Saúde da Família ainda apresentando, 
em dezembro do ano passado, um indicador 
baixo no estado em comparação com outros 
estados da federação, uma cobertura de APS um 
pouco maior. 

Só para explicar a todos vocês a 
diferença dos dois conceitos. Nós temos, dentro 
da organização de atenção primária, 
basicamente duas grandes formas de organizar 
a atenção básica: uma é a Estratégia Saúde da 

Família, aquela que é composta por agentes 
comunitários de saúde, que é esse trabalhador 
fundamental que cria o vínculo entre a unidade 
e as famílias, a unidade, o território e a 
comunidade, e tem também a participação de 
técnicos de enfermagem, enfermeiros, do 
médico generalista ou especialista em Medicina 
de Família e Comunidade; e temos a atenção 
primária mais clássica, o equivalente àquela que 
não tem o agente comunitário de saúde. 

Nós consideramos, como Governo do 
Estado, que a atenção primária deva se 
organizar essencialmente com os agentes 
comunitários de saúde. E para fins de 
acompanhamento e da evolução da cobertura 
da estratégia no Espírito Santo, nós decidimos 
adotar principalmente o marcador da cobertura 
de estratégia nas equipes em que tem um 
profissional agente comunitário de saúde 
vinculada às equipes, e criando tanto o vínculo 
com a comunidade, mas garantindo também o 
cadastramento, a visita domiciliar, as ações nas 
escolas pelo Saúde na Escola, as ações também 
de vínculo com populações vulneráveis. 

Então, nós consideramos que a 
cobertura da Estratégia Saúde da Família deve 
ser privilegiada como política pública, deve ser o 
modelo preferencial pelo qual os municípios 
devem adotar a organização do primeiro nível 
de acesso à saúde no estado. 

No entanto, a gente conseguiu fazer 
algumas projeções com base nos dados 
preliminares de cobertura, e temos aqui dados 
importantíssimos a serem apresentados a esta 
Casa de Leis. 

Nós podemos perceber que, entre 
dezembro de 2019 e dezembro de 2020, e a 
projeção para julho de 2021, o estado do 
Espírito Santo viverá a repercussão daquilo que, 
desde o primeiro ano de Governo, foi pautado 
pelo Governo do Estado: a necessidade de 
mudança do modelo da atenção à saúde do 
Espírito Santo, que era um modelo de atenção à 
saúde centrado no hospital, na doença, na 
atenção terciária, para um modelo de atenção à 
saúde organizada em redes de atenção e 
vigilância, e que tem, na atenção primária de 
saúde, o primeiro nível de acesso preferencial e 
resolutivo. 
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Prezados deputados, no primeiro ano de 
Governo, nós recebemos uma cobertura da 
Estratégia Saúde da Família no nosso estado que 
representava a quarta pior cobertura da 
Estratégia Saúde da Família de todos os estados 
da Federação. Nós não consolidamos, ao longo 
das últimas décadas, uma atenção primária 
ampla na sua cobertura, resolutiva na garantia 
da integralidade, e apostamos, então, desde o 
primeiro ano de Governo, em políticas que 
estimularam tanto a indução da expansão da 
cobertura quanto a qualificação da atenção 
primária. 

Nós, desde o início dos anos 2000, temos 
um debate muito grande, realizado dentro do 
segmento da saúde, da formação profissional na 
área da saúde no que diz respeito às 
insuficiências do perfil profissional do egresso 
nos cursos de nível superior no Brasil. 

Nós identificamos, já há mais de vinte 
anos, que o perfil de competência do egresso 
nos cursos superiores, quando é incorporado ao 
Sistema Único de Saúde, ele necessita passar 
por políticas de educação permanente e de 
formação profissional capazes de adequar as 
competências deles àquilo que o sistema, de 
fato, precisa. 

E aqui, esta Casa de Leis, no seu primeiro 
ano de exercício, aprovou a criação de um 
arcabouço legal, de um instrumento que 
permitiu que o Estado pudesse adotar uma 
política de formação profissional pela educação 
pelo trabalho, junto com os municípios 
capixabas, disponibilizando, pelo Instituto 
Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação, a 
possibilidade de que médicos, enfermeiros e 
cirurgiões-dentistas fizessem uma formação em 
serviço por três anos, atuando 
semelhantemente ao Projeto Mais Médicos, 
semelhantemente ao Projeto Médicos pelo 
Brasil – que foi anunciado ainda na época do 
ministro Mandetta, no entanto que ainda não 
iniciou o seu funcionamento por parte do 
Ministério da Saúde –, da indução de estratégias 
da educação pelo trabalho e treinamento em 
serviço como uma forma adequada para formar 
recursos humanos em saúde, em especial 
recursos humanos para o Sistema Único de 
Saúde. 

Então, tivemos o que, aqui? Em 
dezembro de 2019, foi o primeiro edital de 
adesão dos municípios e profissionais ao nosso 
Programa chamado Qualifica-APS, que é um 
programa de formação em serviço, que teve, 
desde dezembro de 2019, a adesão ampla dos 
municípios capixabas. Ao longo de todo um ano 
de pandemia, nós não abandonamos a 
estratégia de fortalecimento da atenção 
primária e decidimos manter diversos editais 
para garantir devido provimento, para essa 
estratégia de formação de especialistas em 
atenção primária. 

Nobres deputados e todos que nos 
acompanham aqui, o Espírito Santo, no primeiro 
ano de Governo, tinha menos de cem médicos 
titulados em Medicina de Família e 
Comunidade, em nosso estado. A titulação em 
Medicina de Família e Comunidade é concedida 
a profissionais que fizeram residência, que 
fizeram prova de título da sociedade, para 
reconhecer a especialização deles nesse nível de 
acesso. 

Nós temos dois tipos de profissionais, 
basicamente, que atuam na atenção primária: 
os generalistas e os especialistas em Medicina 
de Família e Comunidade. Nós, com essa 
estratégia do Qualifica-APS, decidimos, então, 
dentro dessa formação de três anos, estimular a 
especialização em Medicina da Família e 
Comunidade, de maneira que, depois de três 
anos, esses profissionais possam fazer a prova 
de título da Sociedade Brasileira e serem 
reconhecidos como especialistas. 

Com menos de cem especialistas em 
Medicina de Família e Comunidade no Espírito 
Santo, com menos de cem, não será possível, 
nunca, garantir que essa especialidade médica 
possa cobrir as quase mil equipes da saúde da 
família que nós queremos abrir no nosso 
estado. 

Então, nós precisávamos viver, no 
Espírito Santo, um ciclo histórico, um momento 
de uma estratégia de Estado de formação 
profissional qualificada para a atenção primária. 
E foi isso que nós conseguimos, e o resultado eu 
estou apresentando para vocês neste momento. 

Nós tivemos, então, uma cobertura que 
saiu de sessenta e três por cento, em dezembro 
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de 2019, e foi para sessenta e cinco por cento, 
em dezembro de 2020, e que, neste ano, em 
julho, com a adesão dos últimos profissionais ao 
edital, que está se encerrando neste momento, 
nós podemos chegar a setenta e seis por cento 
de cobertura da Estratégia Saúde da Família, no 
nosso estado. 

Nós podemos perceber que, tanto na 
região Central-Norte como na região Sul, em 
especial na região metropolitana, que era 
aquela que derrubava a cobertura da Estratégia 
Saúde da Família no nosso estado, por ter uma 
baixa cobertura, especialmente os municípios 
de Serra, Vila Velha e Cariacica, uma expansão 
muito interessante.  

Então, vamos perceber aqui a evolução 
linear da cobertura.  

Então, avaliando de dezembro de 2017 
até julho de 2021, pela projeção vinculada à 
adesão dos últimos editais e as pactuações que 
já foram construídas com os municípios, nós 
vemos que a região Sul caminha de oitenta e 
quatro por cento de cobertura para poder 
alcançar noventa e nove por cento de cobertura 
de Estratégia Saúde da Família. Uma cobertura 
extraordinária, capaz de poder, no futuro, 
impactar nos indicadores de mortalidade 
materno-infantil, indicadores da mortalidade 
vinculados a doenças crônicas degenerativas, 
uma cobertura que deve ser para todas as 
outras regiões a sua meta de alcance. 

Também temos a região Central-Norte 
evoluindo de oitenta e um por cento para 
noventa e cinco por cento de cobertura. 

A cobertura geral do Espírito Santo, 
saindo, em 2017, de cinquenta e oito por cento 
para poder alcançar setenta e seis por cento de 
cobertura, que, consolidada essa projeção, 
iremos sair da quarta posição da pior cobertura 
de estratégia, para, possivelmente, a décima 
segunda ou a décima primeira posição na 
cobertura da estratégia no país, podendo ainda 
ter, até o final do ano e ao longo do próximo 
ano, uma melhora significativa da cobertura da 
Estratégia Saúde da Família no nosso estado. 

Cabe aqui destacar, deputado Hércules, 
a ampliação da cobertura na Grande Vitória. O 
prefeito Arnaldo Borgo, o prefeito Euclério 
Sampaio e Sergio Vidigal têm apresentado como 

desafio dos seus governos a ampliação imediata 
da cobertura da Estratégia Saúde da Família. 

Nós já temos, aqui neste momento, o 
indicador de aumento de cinquenta por cento 
da cobertura da Estratégia Saúde da Família na 
Grande Vitória, projetados agora para o mês de 
julho, em que tínhamos uma cobertura que saiu 
de quarenta por cento para 61,4%. Esse dado foi 
revisado por gestores municipais, dentro 
daquilo que é nossa expectativa de expansão e 
que se tornou meta dos gestores municipais 
para a expansão da Estratégia Saúde da Família, 
ainda este ano. 

O prefeito Arnaldo Borgo e o prefeito 
Euclério Sampaio apresentaram, inclusive, 
publicamente, o desafio de ter, até dezembro 
deste ano, cem por cento de cobertura da 
Estratégia Saúde da Família. E o Estado do 
Espírito Santo vem apostando toda a sua 
energia institucional, toda a sua capacidade 
inovadora no apoio aos municípios na expansão 
dessa cobertura. 

E aqui eu quero registrar, então, os 
nossos parabéns a essa definição, que será um 
marco na história da saúde pública capixaba, e 
que poderá estabelecer, nos próximos anos, 
uma transição de um modelo centrado na 
doença e no hospital, a um modelo organizado 
em redes de atenção em vigilância à saúde, com 
a atenção primária como o primeiro nível de 
acesso de cobertura universal e resolutiva para 
o povo capixaba. 

Para o ano de 2022, deputado Emílio 
Mameri, nós temos um grande desafio, que é 
poder ampliar a cobertura da Estratégia Saúde 
da Família e também da Estratégia de Saúde 
Bucal. A atenção à saúde bucal, no nosso 
estado, nunca se consolidou como uma forma 
de organização do acesso e uma cobertura de 
universalidade satisfatória.  

E nós podemos, então, identificar, neste 
momento, que o estado de Minas Gerais é o 
estado que, na região Sudeste, apresenta o 
melhor indicador de cobertura de saúde bucal. 
O segundo estado com melhor desempenho, 
neste momento, é o Espírito Santo, que também 
apresentou um crescimento de trinta e seis por 
cento de cobertura para quarenta e um por 
cento de cobertura neste mesmo período de 
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expansão da estratégia da Saúde da Família. Nos 
estados do Rio e em São Paulo, a cobertura é 
muito ruim, e acaba derrubando o indicador de 
cobertura final do estado do Sudeste. 
 Nós estamos preparando agora, no 
segundo semestre deste ano, um debate muito 
amplo com os municípios capixabas para poder 
apresentar para o biênio 2022 e 2023 
estratégias mais robustas de ampliação da 
cobertura da saúde bucal. Nós tivemos, então, 
aí, um crescimento de quatrocentos e trinta e 
nove equipes, para quinhentos e dezoito 
equipes em 2020. Já com o edital atual do Icepi, 
nós devemos ter uma nova cobertura, um novo 
aumento de cobertura na saúde bucal e que 
representará, na nossa avaliação, o desafio do 
próximo biênio na ampliação da cobertura da 
APS no nosso estado. 
 Aqui temos, então, a abrangência do 
Componente de Provimento Qualificação da 
Atenção Primária em Saúde, da presença do 
projeto criado pelo Icepi, essa instituição que 
esta Casa de Leis aprovou e criou já no primeiro 
ano de Governo, onde temos, neste momento, 
sem considerar a adesão ao novo edital, com os 
dados ainda relativos ao mês de maio de 2021, 
novecentos e três profissionais vinculados, 
representando trezentos e setenta e quatro 
médicos, trezentos e trinta e oito enfermeiros e 
cento e noventa e um cirurgiões-dentistas 
vinculados à atenção primária via estratégia de 
qualificação à atenção primária que o Estado 
tem proposto. 
 Aqui, podemos perceber que, pela 
primeira vez, nós temos o Estado presente na 
atenção primária dos municípios capixabas com 
a plena capilarização em todas as regiões do 
estado. Esse movimento, constituído pelo 
Governo do Estado a partir do ano 2019, ele 
ocorreu em paralelo à interrupção do Programa 
Mais Médicos para o Brasil. 
 O Programa Mais Médicos para o Brasil 
sofreu uma avaliação por parte do Governo 
Federal, ainda na época do ministro Mandetta, 
onde eles decidiram substituir o Mais Médico 
para o Brasil pelo projeto Médicos pelo Brasil a 
partir da criação da Adaps, uma agencia 
nacional vinculada à atenção primária num 
modelo da organização do serviço social 

autônomo, uma SSA, onde, infelizmente, até o 
presente momento, a Adaps e a estratégia do 
Médicos pelo Brasil não avançou junto ao 
Ministério da Saúde, junto ao Governo Federal, 
e tivemos, em paralelo ao não avanço, a não ter 
um projeto substitutivo ao Mais Médicos, a 
interrupção da expansão do Mais Médicos, de 
maneira que, no Espírito Santo, o prejuízo aos 
municípios capixabas da ausência da estratégia 
nacional de provimento foi coberta, foi suprida 
pela estratégia estadual adotada junto ao Icepi, 
dentro do programa Qualifica APS. 
 Então, nós conseguimos, além de cobrir 
a falta da redução do número de médicos do 
Mais Médicos e a falta de profissionais, 
conseguimos, além disso, além de suprir, 
ampliar ainda mais a cobertura. Então, se 
houvesse, talvez, uma manutenção da 
estratégia nacional, suplementada ou 
complementada com a estratégia estadual, nós 
poderíamos, inclusive, talvez ter hoje, no 
Espírito Santo, uma cobertura muito mais 
robusta da estratégia nesse atual momento. 
 Nós estamos debatendo com o 
Ministério da Saúde a necessidade de retomar o 
debate da Adaps, o debate do Médicos pelo 
Brasil. Nós consideramos que nenhum projeto, 
ele deve ser (Inaudível), nenhum programa. Eles 
podem e devem sofrer atualizações e críticas, e 
devem ser superadas ao longo da história. No 
entanto, no caso de Médicos pelo Brasil, nós 
não tivemos uma substituição do Mais Médicos 
por outro projeto que, neste momento, consiga 
consolidar-se como uma estratégia de apoio aos 
municípios a ampliação desse nível de acesso 
fundamental para consolidação do SUS. 
 Nós também temos, em concomitância 
com o programa Qualifica-APS, a decisão de 
apoiar e assumir a consolidação das residências 
em saúde como uma estratégia de estruturação 
do sistema de saúde. Nós tínhamos, no primeiro 
ano de Governo, deputado Emílio, dentro das 
residências médicas, dezessete vagas ofertadas 
pelo Estado. Deputado Hudson Leal, a 
participação da Sesa na formação do 
profissional era muito tímida dentro do Espírito 
Santo. Diferente de outros estados. Você pode 
avaliar, por exemplo, o desempenho do estado 
de Pernambuco, do estado do Ceará, do estado 
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de São Paulo, onde, historicamente, os estados 
sempre foram grandes, tanto financiadores 
como formadores, garantidores de ampla oferta 
de vagas para residência médica e 
multiprofissional. 
 Com a criação do Icepi, por esta Casa de 
Leis, a proposição do Governo do Estado, ainda 
em 2019, nós já conseguimos garantir, neste 
momento, a oferta de quatrocentas vagas de 
residências em saúde no nosso estado. Oito 
programas já aprovados pelo Governo Federal, 
com quatrocentas vagas ofertadas de trezentos 
e quatro vagas preenchidas, também com uma 
capilaridade e uma interiorização dos 
programas de formação profissional em saúde. 
 A residência é considerada, nobres 
deputados, a principal estratégia de fixação de 
especialistas no interior do Brasil, onde você cria 
e abre programas de residência, você estimula 
que tanto profissionais, preceptores, possam se 
vincular nesses programas. E os preceptores são 
especialistas, os preceptores são já profissionais 
formados, titulados, preparados, que participam 
e se vinculam a programas de pesquisa, de 
educação permanente, de qualificação 
continuada das suas competências, e também 
qualifica a formação de profissionais 
generalistas e especialistas. 
 Isso acaba levando que esses 
profissionais se fixem no interior do Brasil, que a 
qualidade e a resolutividade dos hospitais e dos 
serviços seja ampliada, e garante que o Sistema 
Único de Saúde se desconcentre na sua 
qualidade do fornecimento de especialistas dos 
grandes centros para o interior do país. E aqui 
nós temos, então, pela primeira vez na história 
do SUS no Espírito Santo, o Governo do Estado 
apostando, então, no processo de interiorização 
da formação profissional. 
 E, só para registrar, o inciso III, do artigo 
200, da Constituição da República, definiu ser 
uma competência do Sistema Único de Saúde a 
ordenação da formação de recursos humanos. 
Por isso que, reconhecer a obrigação 
constitucional do SUS na formação de recursos 
humanos, passa a ser fundamental. Porque não 
se trata da Saúde ou da Sesa ou de uma 
secretaria municipal em parceria com o Governo 
querer ocupar o espaço da Universidade. Não! 

Nós estamos tratando do cumprimento de uma 
competência constitucional definida na 
Constituinte e ainda no seu texto original. 
 O inciso III, do artigo 200, é um texto da 
versão da Constituinte. Não foi uma nova 
emenda constitucional incrementada no texto, 
(Inaudível) no texto pós-processo da 
Constituinte. Então, nós temos, neste momento, 
o Governo do Estado do Espírito Santo com uma 
estratégia clara de qualificação profissional e 
interiorização do provimento de especialistas. 
 Os nossos profissionais do Qualifica-APS 
são estimulados a participar, eles são vinculados 
a um plano de ensino que trata de construir 
neles uma visão crítico-reflexiva e ética, 
capacidade de atuar na atenção primária, nos 
processos de saúde-doença, tanto no 
componente individual quanto no coletivo. 
Porque o profissional que atua na APS, ele não 
pode olhar o indivíduo somente como um 
organismo biológico. Esse organismo biológico 
está vinculado a uma condição socioeconômica, 
ele está vinculado a uma época histórica, à 
qualidade e o grau de amadurecimento da 
formação econômica e social que ele participa, 
de questões culturais, espirituais e, para isso, o 
profissional vinculado à Atenção Primária, ele 
precisa reconhecer o indivíduo como um todo.  
 E aí, os nossos programas de qualificação 
da atenção primária, eles acabam induzindo 
com uma intencionalidade pedagógica o 
estímulo à autonomia desses profissionais. Há 
uma percepção de que eles precisam ser 
pessoas sanitaristas, pessoas que têm uma 
sensibilidade social profunda, especialmente 
com os mais vulneráveis, especialmente com os 
excluídos, com aqueles que têm no atual estágio 
de desenvolvimento do nosso país, um grau de 
abandono, um grau de exclusão social. E aí, para 
isso, é necessário que esses profissionais sejam 
induzidos, do ponto de vista pedagógico, ao 
desenvolvimento de sensibilidades sociais, 
sanitárias e também de competências, porque 
eles precisam ser resolutivos. 
 A atenção primária precisa ocupar um 
espaço, dentro da saúde pública, onde uma mãe 
que leve o seu filho de nove meses, de um ano, 
de dois anos com febre, na atenção básica, 
tenha confiança no diagnóstico do profissional 
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que atua ali. Ela não precisa encaminhar para 
um pediatra, procurar um serviço especializado, 
que a propedêutica desse profissional seja 
adequada a resolver, pelo menos, oitenta e 
cinco por cento das condições de saúde que 
chegam até ele. E disso se trata de uma atenção 
primária resolutiva. E, para isso, então, é 
necessário que esses profissionais desenvolvam 
competências do cuidar da saúde, na gestão e 
também na educação. 
 Na produção ambulatorial e hospitalar, 
nós então identificamos que, já no primeiro 
quadrimestre de 2021, nós conseguimos 
recuperar, na produção ambulatorial, já 
indicadores equivalentes àquilo que foi 
produzido no primeiro quadrimestre do ano 
passado, ainda considerando que o primeiro 
quadrimestre do ano passado sofreu impacto 
reduzido pela pandemia. Por quê? Porque as 
grandes medidas de restrição e de redução de 
funcionamento do sistema de saúde, elas 
passaram a ser adotadas no mês de abril e maio. 
Então, janeiro, fevereiro e março, três dos 
quatro meses do primeiro quadrimestre do ano 
passado, nós não tivemos um amplo prejuízo na 
produção ambulatorial, e já conseguimos, 
inclusive, nesse primeiro quadrimestre, mesmo 
vivendo a metade da segunda grande expansão 
da pandemia no estado e a terceira grande onda 
que o Espírito Santo viveu, quatorze milhões de 
procedimentos ambulatoriais produzidos em 
conjunto com os Municípios, o Estado e todos 
os serviços filantrópicos e federais que temos no 
Espírito Santo. 
 No entanto, nós tivemos um abalo no 
que diz respeito à produção hospitalar. Por quê? 
Porque a produção hospitalar, quando ela 
mobiliza a organização e a estrutura dos 
hospitais para atender o perfil do paciente 
clínico, que é o perfil do paciente atingido pela 
pandemia, (Inaudível) Covid-19, infectado pelo 
SARS-CoV-2, nós temos um tempo médio de 
permanência e internação hospitalar diferente 
do perfil do paciente cirúrgico. 
 Os pacientes cirúrgicos, eles têm tempos 
de internação que variam de três a seis, sete 
dias no máximo. Os pacientes com Covid-19 
podem chegar até quatorze dias de internação 
hospitalar. Então, quando a gente mobiliza 

grande parte da estrutura hospitalar para 
atender pacientes atingidos pela Covid, nós 
acabamos, então, reduzindo a capacidade de 
oferta de atenção hospitalar em virtude da 
mudança do perfil cirúrgico, para o perfil clínico 
desses pacientes. E aí nós temos então aqui, no 
que diz respeito à produção hospitalar, a 
questão da redução do número de 
atendimentos, mas não é um número de oferta, 
mas uma mudança do perfil do paciente.  
 Então, nós tivemos como pauta de 
diversas prestações de contas aqui nesta Casa 
de Leis, inclusive na última, e eu firmei um 
compromisso com todos os usuários do sistema 
que apresentaram, de maneira muito justa, as 
suas queixas em relação a esse setor. Nós 
conseguimos publicar a portaria instituindo um 
grupo de trabalho para rever todo o TFD no 
estado do Espírito Santo, fazendo um 
levantamento atual e a capacidade de 
resolutividade do Estado, a revisão do processo 
para oferta dos serviços fora de domicílio, com 
um prazo de vinte e um dias para conclusão de 
toda a análise e redefinição de todo o TFD no 
estado.  

Então, concluindo o trabalho, esse GT 
instituído, eles inclusive vão fazer o subsídio 
técnico-administrativo que poderá fazer com 
que o estado do Espírito Santo possa atualizar, 
inclusive, a diária, os valores pagos deste 
momento aos pacientes que necessitam ser 
atendidos em outros estados e que têm uma 
diária que, reconhecidamente, – fiz esse 
reconhecimento aqui na última prestação de 
contas – pagam um valor muito baixo, um valor 
que foi reduzido no Governo anterior e que, 
neste momento, o Governo do Estado já 
instituiu a comissão que fará a devida 
motivação, a devida administrativa para poder 
permitir que, no segundo semestre, esse valor 
possa ser corrigido.  
 Então, estou aqui prestando contas, 
um compromisso feito na última prestação de 
contas aqui nesta Casa de Leis, nesta 
comissão, e que, no final do mês de julho, 
deveremos poder publicar, deputado 
Hércules, a atualização da organização do TFD 
e, também, dos valores das diárias pagas no 
nosso estado. 
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 Nós vamos passar, deputado Hércules, a 
apresentar, em todas as prestações de contas, 
um pouco mais e debater o tema da rede de 
atenção à pessoa com deficiência e também da 
reabilitação física no nosso estado. Junto com a 
saúde bucal, a atenção à pessoa com deficiência 
e à reabilitação no Espírito Santo, elas também 
não se consolidaram ao longo dos últimos anos.  
Nós estamos provocando, para os gestores 
municipais, um debate sobre a necessidade de 
apresentar ao próximo biênio, ao próximo 
período, três grandes áreas de atuação do 
Sistema Único de Saúde, tanto do seu 
componente estadual, federal e municipal no 
nosso estado, no que diz respeito à saúde 
mental, à saúde bucal e à reabilitação. 
 Nós estamos aqui colocando a 
distribuição dos centros que temos no nosso 
estado, tanto o CER Tipo III, Tipo II. O Crefes 
aqui no Município de Vila Velha, uma unidade 
assistencial sob gestão direta do Governo do 
Estado, onde, deputado Hércules, quero 
convidá-lo a, antes da próxima prestação de 
contas, uma semana antes da prestação de 
contas, que o senhor e a Comissão de Saúde 
visitem o Crefes. Uma semana antes da próxima 
prestação. 
 Nós estamos, neste momento, 
realizando uma ampla reestruturação e 
reorganização do Crefes, em Vila Velha, onde, 
ao longo desse quadrimestre nós teremos 
melhoras robustas na oferta dos serviços dessa 
unidade assistencial. Nós teremos uma melhora 
substancial na forma de organização do acesso, 
da regulação desse serviço.  

Nós estamos implantando, neste 
momento, o Núcleo Interno de Recreação 
dentro do Crefes. Estamos ampliando a reforma 
e adaptação de vários serviços que são 
ofertados lá dentro, e eu gostaria que, na 
próxima prestação de contas, a Comissão de 
Saúde pudesse, inclusive antes de eu falar do 
Crefes, relatar o testemunho da visita a essa 
unidade assistencial que passará, ao longo desse 
quadrimestre que vamos viver agora, por ampla 
reestruturação. 
 Nós pretendemos apostar numa melhora 
da qualidade dos serviços vinculados à pessoa 
com deficiência e à reabilitação do nosso 

estado, e entendemos que o Estado precisa dar 
esse exemplo com os serviços que ele mesmo 
administra.  

Os outros, nós temos também um 
financiamento importante de aporte de recurso 
do Governo do Estado às Apaes, às Pestalozzis 
do Espírito Santo, e entendemos que essas 
entidades devem ser valorizadas e 
reconhecidas. No entanto, é necessário que os 
municípios, dentro da atenção primária, 
também incorporem um fisioterapeuta. Nós 
temos, dentro do núcleo ampliado de apoio à 
saúde da família, já o reconhecimento da figura 
do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional, do 
psicólogo, dentro das equipes vinculadas à APS. 
 Nós podemos ter, no Espírito Santo, uma 
APS com escopo de competência ampla. E, para 
isso, é necessário, então, que o Nasf também 
seja valorizado e reconhecido no seu papel, e o 
seu componente de reabilitação vinculado à 
atenção primária também se consolide no nosso 
estado para além do centros de reabilitação 
especializados. 

Também temos aí a organização de 
outros serviços de atenção à pessoa ostomizada 
na Região Sul, na Região Centro/Norte, temos aí 
praticamente oitenta pacientes por dia sendo 
atendidos, são trinta novos cadastros por mês 
sendo realizados nos nossos serviços. Temos a 
triagem auditiva neonatal implementada já em 
dezessete maternidades da rede, onde setenta e 
oito por cento dos nascidos vivos em 2020 
realizaram a triagem. 

O deputado Hércules já tem sido 
testemunha do avanço que tem sido prestado 
ao atendimento à pessoa fissurada. 

No Hospital Infantil Nossa Senhora da 
Glória tivemos oitenta cirurgias realizadas. 
Estamos incrementando novas metas cirúrgicas 
para o segundo semestre no atendimento a 
essas crianças que nascem com fissura palatina. 
Estamos completando a equipe 
multiprofissional completa dentro do serviço. 
Estamos procurando, inclusive, um local para 
atuação da equipe multiprofissional no que diz 
respeito à atenção integral a essas crianças. 
Inclusive alguns deles não são mais crianças, são 
pessoas adultas que não tiveram, no período 
adequado, a garantia do acesso à sua cirurgia. 
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 O Estado decidiu, então, avançar nesse 
serviço e hoje a demanda reprimida e também a 
necessidade de envio a outros estados já passou 
a ser atendida no Espírito Santo. 

Temos também estimativa de cinquenta 
pacientes atendidos com epidermólise bolhosa 
e vinte e sete pacientes com fibrose cística no 
estado. 

Temos aqui então 1,1 milhão de reais 
programados para estruturação de serviço no 
Centro de Referência da Fenda Palatina; 1,3 na 
Fibrose Cística; também um milhão de reais de 
incremento de aporte no Crefes, em Vila Velha.  

Quero aqui fazer um agradecimento e 
um reconhecimento à bancada federal do 
Espírito Santo. Os deputados federais têm tido 
com o Governo do Estado e com a Secretaria de 
Estado da Saúde especialmente, uma dedicação 
importante no que diz respeito à participação e 
incremento de recursos aportados ao serviço de 
saúde.  

Temos aqui recursos do deputado Felipe 
Rigoni; temos recursos do nosso líder da 
bancada federal; temos praticamente recursos 
de toda a bancada sendo aplicados dentro do 
serviço de saúde, e isso representa um 
compromisso do componente da mais ampla 
republicana por parte dos parlamentares que, 
independente de divergências e questões 
ideológicas, conseguem entender a necessidade 
da união e do aporte de recursos a uma política 
de estado à consolidação do Sistema Único de 
Saúde e à superação de todos os desafios com 
que diz respeito ao subfinanciamento 
estabelecido dentro do sistema de saúde 
pública do nosso país. 

Aqui tivemos um aumento da oferta pela 
quantidade de pacientes atendidos na Farmácia 
Cidadã: de cento e noventa e cinco mil 
pacientes atendidos no primeiro quadrimestre 
do ano passado, evoluímos em mais de dez mil 
pacientes praticamente atendidos no primeiro 
quadrimestre deste ano. É como a melhora de 
um por cento da cobertura dos itens da 
Farmácia Cidadã. 

Ainda no que diz respeito à assistência 
farmacêutica de alta complexidade, estamos 
mantendo uma cobertura extremamente 
satisfatória, cobertura plena. Quero aqui 

registrar que esse comportamento não 
acontece em outros estados. Em outros estados 
do Brasil, a falta de medicamentos de 
componentes especializados é uma regra 
cotidiana, e aqui temos uma equipe 
extraordinária que atua na assistência 
farmacêutica, uma equipe de profissionais 
concursados, profissionais vinculados por outras 
formas à Secretaria de Estado e que tem 
garantido, com devido aporte financeiro, uma 
cobertura extraordinária, uma cobertura plena 
de itens de componentes de alta complexidade.  

E esse item, vinculado ao componente 
de alta complexidade, quero detalhar um pouco 
mais na prestação do dia de hoje. 

Aqui temos, então, nas Farmácias 
Cidadãs já organizadas não somente pelo 
estado, mas também em parceria com o 
consórcio de municípios, um processo de 
interiorização e microrregionalização do acesso 
a esse componente. 
Aí é o quantitativo de pacientes atendidos nas 
farmácias.  

Destacar aqui, deputado Gandini, a 
importância da interiorização dessas farmácias. 
Porque quando a gente tira a Farmácia Cidadã 
somente das grandes cidades e leva para o 
interior, a gente também garante que a 
população tenha mais facilidade no cadastro e 
no pedido dos medicamentos. Então, 
geralmente, quando aquela farmácia 
implantada, nova, nós conseguimos perceber 
um aumento da quantidade de solicitados, de 
cadastros realizados porque isso facilita o 
acesso e a governança microrregional na 
garantia do acesso a esses medicamentos. 

E aqui eu gostaria de destacar fontes de 
financiamento à assistência farmacêutica no 
Espírito Santo. Dos cento e quarenta milhões 
praticamente gastos no ano passado, somente 
seis por cento foram de fonte federal; noventa e 
quatro por cento, deputado Gandini, aporte de 
recursos estaduais. 

Quando a gente vê o perfil dos gastos 
com medicamentos dispensados, percebemos 
que as demandas judiciais também participam 
com uma quantidade importante do impacto no 
gasto desses medicamentos, são quarenta e 
quatro por cento praticamente.  
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A judicialização representa uma 
proporção de participação na definição de uma 
via de acesso a esse componente quase 
equivalente a toda política. Porque temos 
quarenta e cinco por cento de gastos de 
medicamentos com medicamentos 
padronizados, seja pelo componente estadual, 
pelo componente federal, e quarenta e quatro 
por cento de impacto da judicialização. Grande 
parte dessa judicialização não diz respeito a 
medicamentos padronizados. Porque aos 
medicamentos padronizados, existe uma via de 
acesso administrativa facilitada já no Governo, 
onde pacientes que necessitam de itens 
padronizados não têm dificuldade a acessá-los.  

No entanto, a judicialização continua 
representando uma porta, uma via de acesso a 
itens que inclusive não têm registro da Anvisa, 
em algumas situações; a itens que não possuem 
alto grau de evidência na sua eficácia e 
segurança, e que acabam tornando o Sistema 
Único de Saúde um sistema complementar à 
rede privada. Inclusive, em alguns casos, 
fazendo com que o sistema judiciário acabe 
garantindo um mercado no Brasil para os 
interesses da grande indústria farmacêutica 
internacional. Porque quando a gente tem a 
judicialização, principalmente aquela que é 
oriunda das receitas médicas, estimuladas pela 
participação em congressos e em estudos muito 
recentes, sem grandes revisões, sendo 
prescritas de maneira cotidiana dentro dos 
serviços privados e públicos, acaba tendo o 
impacto dentro do sistema da incorporação não 
oficial de tecnologias que não têm relação de 
custo benefício comprovadas, estudos de 
evidências, eficácias e seguranças comprovadas, 
capazes de poder subsidiar a incorporação 
desses medicamentos nas políticas públicas. 

No entanto, doutora Elisabeth, as 
decisões do STF nos últimos anos têm sido 
muito aplicadas no que diz respeito ao 
reconhecimento da responsabilidade da União 
no financiamento e no custeio dos itens não 
padronizados. Acreditamos que deveríamos 
viver, em um próximo biênio, uma migração da 
responsabilidade pelo financiamento, pela 
oferta desses itens, por parte do Ministério da 
Saúde, do componente de alta complexidade 

dos itens não padronizados, inclusive muitos 
deles nem detentores de registro na Anvisa. No 
entanto, até lá o estado do Espírito Santo é 
quem aporta recursos para custear a política. 

Quero aqui destacar outro componente 
que nos quatrocentos e vinte e oito itens da 
relação de medicamentos do componente 
especializado estadual, cento e vinte e cinco 
itens foram incorporados pela comissão própria 
do Governo do Estado à relação de 
medicamentos de alta complexidade por 
decisão estadual. Itens que não foram 
incorporados nacionalmente e que aqui no 
Espírito Santo foram incorporados pela nossa 
Comissão Estadual de Avaliação e Tecnologias e 
que representam vinte e três por cento do gasto 
total com os itens padronizados, onde trinta e 
sete milhões de reais gastos no ano passado 
foram aportados pelo Governo do Estado no 
financiamento de itens incorporados no Espírito 
Santo, que já deixaram de ser judicializados, e 
que não foram ainda incorporados pelo 
Governo Federal. 

Iniciamos, no ano passado, o projeto 
piloto de dispensação de medicamentos em 
casa para pacientes atendidos pela Farmácia 
Cidadã. 

Quero aqui fazer um reconhecimento do 
protagonismo tanto da Gerência Farmacêutica, 
da Geaf, quanto da Superintendência Regional 
Sul, liderada com extrema competência e 
qualidade humana e técnica pelo companheiro 
José Maria Justo - onde ele conseguiu implantar 
inicialmente em Cachoeiro de Itapemirim; já em 
fase também de implantação em Guaçuí -, e que 
tem garantido, a um perfil de pacientes 
definidos, o acesso de medicamento em casa 
com uma grande satisfação dos mesmos. 

Estamos trabalhando e inauguramos as 
farmácias tanto em Castelo quanto em Guaçuí e 
estamos trabalhando na descentralização da 
dispensação para as secretarias municipais fora 
da sede da Farmácia Cidadã, também, como 
forma de facilitar o acesso ao paciente capixaba 
ao componente de alta complexidade da 
assistência farmacêutica. 

Estamos programando para o segundo 
semestre a retomada do funcionamento pleno 
no Sistema Único de Saúde, considerando a 
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esperança de poder vencer a pandemia por 
meio da grande mobilização pela vacinação no 
nosso estado. Então, estamos preparando toda 
uma estratégia que será anunciada diretamente 
pelo governador Renato Casagrande no 
momento em que essa ideia estiver pronta para 
ser anunciada, mas, devemos retomar os 
mutirões no segundo semestre, assim como 
reestabelecer o funcionamento ordinário de 
toda rede assistencial própria e contratualizada 
pela Sesa.   

Quero destacar aqui o crescimento dos 
transplantes no primeiro quadrimestre do ano 
passado e deste ano. Tivemos um aumento de 
cento e quatorze para cento e quarenta e três 
transplantes, sendo que temos cento e vinte e 
oito transplantes de órgãos sólidos e córneas, e 
o destaque para a mudança da capacidade de 
captação de órgãos para doação do Hospital 
Estadual Central, do HEC. O HEC, com a 
mudança de gestão pela Fundação Inova 
Capixaba, conseguiu adotar uma estratégia 
interna de melhoria da captação de órgãos, 
onde do total de cento e quarenta e três 
transplantes, trinta e quatro foram captados 
pelo Hospital Central. E também encaminhamos 
mais oito órgãos para outros estados, de 
maneira que o Hospital Central, hoje, se 
configura possivelmente na principal unidade 
hospitalar captadora de órgãos para 
transplante. Então, aqui o meu reconhecimento 
ao trabalho do doutor Miguel, diretor daquela 
unidade, a todo corpo dirigente da Fundação 
Inova Capixaba pelos indicadores 
impressionantes que têm apresentado na 
assunção da Fundação ao seu primeiro hospital 
completamente migrado para a Fundação, que é 
o Hospital Central. 

Aqui um componente de indicação dos 
indicadores morbimortalidade e painéis de 
monitoramento do Sistema de Informação para 
Vigilância e Saúde implantada em nosso estado, 
que é o sistema e-SUS VS. 

O e-SUS VS é uma aplicação web que 
permite que qualquer médico da rede privada 
ou da rede pública, em qualquer ponto de 
atenção, no momento do diagnóstico de uma 
grave notificação compulsória ou compulsória 
imediata, que são aquelas doenças que 

precisam de vinte e quatro horas de prazo para 
serem notificadas, possam ser notificadas, no 
mesmo momento, numa plataforma web. E o 
estado, os municípios e as regionais conseguem 
acompanhar, em tempo real, a evolução de 
todas as doenças de agravos compulsórios no 
nosso estado. 

Ele teve sua implantação publicada por 
uma portaria ainda em dezembro de 2019, foi 
republicada em janeiro de 2020, com adesão de 
cem por cento dos municípios, onde já temos 
onze mil, cento e sessenta usuários 
notificadores. Temos sete mil, setecentos e três 
estabelecimentos cadastrados. Temos... Aí este 
dado não está atualizado, mas já 
ultrapassamos... Um milhão e quinhentas mil 
são notificações de Covid.  

Já ultrapassamos mais de um milhão e 
setecentas mil notificações nesse sistema de 
informação, deputado Hércules. Ou seja, já 
tivemos, dentro de uma solução implantada 
pelo Governo do Estadual a partir de dezembro 
de 2019, quase a metade da população do 
estado do Espírito Santo notificada com 
informações epidemiológicas e diversas doenças 
sendo alimentados nesse sistema. 

E para poder tornar esse sistema não 
somente um sistema de captação de dados, mas 
um sistema para gestão da vigilância em saúde 
no nosso estado, dentro dele estamos 
desenvolvendo painéis biais de monitoramento 
e atualizados diariamente para que qualquer um 
desses onze mil, cento de sessenta usuários 
possam ter acesso a esses painéis e 
acompanhar, analisar, avaliar a evolução dos 
indicadores epidemiológicos do nosso estado. 

Vou passar aqui uma sequência rápida 
de slides demonstrando prints das telas dos 
painéis de monitoramento do Sistema e-SUS VS. 

Vejamos, aqui, um caso da hanseníase, 
uma das primeiras páginas do painel que tem, 
se não me engano, quatorze, quinze páginas. 
Mas, aqui onde a gente tem a projeção no mapa 
da incidência de casos, o número de casos por 
municípios, a gente consegue identificar o total 
de casos novos; o grau de capacidade; podemos 
filtrar por regional; por microrregião; por 
município; por idades... Então, esse painel é um 
painel dinâmico, um painel onde os gestores da 
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questão primária podem incorporar o uso 
cotidiano dele para conhecer, por exemplo, o 
comportamento das doenças que no território 
eles cuidam. 

Vou passar aqui os próximos painéis 
também.  
Temos aqui as notificações de hanseníase, a 
evolução e o gráfico por faixa etária. 
Os casos de tuberculose também, tanto os casos 
novos como a prevalência. 

No caso, a esquistossomose também. 
Temos aí o mapa de incidência e a taxa de 
incidência nos municípios capixabas. Lembrando 
que, quando a gente não vê uma incidência de 
um agravo de relevância epidemiológica 
sanitária num município, não quer dizer que não 
tenha.  

Estamos tratando apenas dos municípios 
com baixa incidência, de municípios com 
silêncio epidemiológico, com ausência do 
diagnóstico. E, aí, é importante porque tanto a 
ausência do dado quanto a frequência do dado 
são importantes para poder definir e avaliar a 
situação de saúde dos territórios. 

No caso da sífilis adquirida, temos aí uma 
taxa de infecção em queda na população em 
geral. É uma tendência que vem sendo 
acompanhada a partir de 2019 e que, 
comparado aqui com 2021, mantém a tendência 
de queda. No entanto, no que diz respeito à 
sífilis em gestantes houve um amento da 
detecção. Isso é importante porque o aumento 
de detecção da sífilis em gestantes é 
fundamental para que tenha a sífilis neonatal. 
Então, quanto mais a gente identificar a sífilis 
em gestante no pré-natal, eu consigo tratar 
aquela mamãe, de maneira que o feto e o bebê 
não sejam afetados por esta doença 
infectocontagiosa, que tem cura, que tem 
tratamento. 
 Os dados parciais consolidados para 
prestação de conta no primeiro quadrimestre - 
no caso dessas doenças, a sífilis - sofrem muitas 
alterações ao longo das correções que 
acontecem ao longo dos diversos meses 
consecutivos. 
 No entanto, aqui, o percentual da taxa 
tem um momento importantíssimo e que serve 
de alerta para toda atenção primária do nosso 

Estado, para os municípios, mas esse indicador 
deve sofrer correções ao longo da atualização 
dos dados nos próximos meses. Mas 
consideramos e alertamos isso no passado, 
nesses debates aqui na secretaria com os 
municípios, do risco do crescimento da sífilis 
congênita em todo o Brasil, por conta do 
impacto da pandemia, na organização e no 
acesso ao pré-natal, ao serviço de saúde, e há 
necessidade de que a gente consiga enfrentar o 
diagnóstico precoce, ainda na gestação. 
  Então, aqui temos um painel e-SUS VS 
sobre a sífilis congênita adquirida em gestantes. 
 Aqui, sífilis congênita; diversos painéis de 
acompanhamento e monitoramento. 
 Aqui, dois gráficos que quero apresentar 
rapidamente, sobre acidente de trabalho, 
notificações de óbitos, tanto em 2020 quanto 
em 2021, onde tratamos de estimular a 
notificação oportuna, porque o trabalho é uma 
determinante de saúde. Reconhecemos o 
trabalho, as condições sob as quais a classe 
trabalhadora é submetida, e o respeito ao uso 
da EPIs, das normas de segurança, como 
medidas fundamentais de prevenção para evitar 
os acidentes de trabalho, as mutilações, a perda 
de anos de vida e qualidade de anos de vida da 
classe trabalhadora.  
 Identificamos aqui uma sequência muito 
grande dos acidentes ocorridos na população 
masculina do nosso estado e, de fato, muito 
vinculado à atividade dos lavradores, da 
construção civil e do trabalho do mármore aqui 
no Espírito Santo, onde estamos juntos à saúde 
trabalhador, trabalhando para que os 
municípios incorporem o reconhecimento dessa 
situação de saúde em cada território, e que 
(Inaudível) trabalhador nos municípios que têm 
estratégias claras de fiscalização, de 
monitoramento das condições de trabalho da 
classe trabalhadora no Espírito Santo. 
 Aqui também, os indicadores de 
violência interpessoal e autoprovocada 
(Inaudível) o perfil das vítimas, nós temos um 
desafio humanitário, civilizatório do combate a 
todas as formas de violência, independente que 
seja uma pessoa adulta, na infância, na 
adolescência, mas, no entanto, reconhecendo 
como nos choca de maneira especial toda a 
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violência contra criança, toda violência contra a 
pessoa vulnerável. E temos tratado de fazer com 
que este painel permita que cada município 
consiga reconhecer o perfil da violência que 
ocorre nos territórios, e que tenha políticas 
claras de enfrentamento. Não é possível 
naturalizar a gestação em crianças de dez a 
quatorze anos. Não é possível naturalizar a 
violência contra mulher em qualquer idade. Não 
é possível reconhecer a violência contra o idoso 
como natural. E a melhor maneira de fazê-lo é 
reconhecendo o comportamento desses 
descumprimentos aos direitos humanos, dessas 
violações dos direitos humanos em solo 
capixaba, e tendo indicadores reais permitindo 
fazer o diagnóstico da situação de saúde da 
população e estratégias de enfrentamento. 
 Nós, aqui no Espírito Santo, não 
escondemos nossos mortos, não negamos 
nossos indicadores e garantimos a plena 
transparência na divulgação dos dados. Isso 
permite, deputado Hércules, que a gente 
consiga, então, ter a transparência como 
qualidade fundamental, com opção do nosso 
Governo para poder - com os municípios, com 
controle social, com academia, com todos -, 
mobilizar o Poder Público, o Estado, que precisa 
ser forte. Estado frágil é Estado incompetente. 
Estado pequeno, Estado fraco, é Estado que não 
tem capacidade de poder garantir dignidade às 
pessoas.  E, aí, quando a gente consegue 
adotar a transparência, a gente fortalece o 
Estado; quando a gente consegue produzir 
dados que correspondam à realidade, a gente 
consegue garantir políticas públicas capazes de 
garantir dignidade às pessoas, à vida humana. É 
disso que se trata, deputado Hércules; a gente 
conseguir, com esses painéis, com o Sistema de 
Vigilância em Saúde modernizado, incorporando 

tecnologia, garantir que o Estado do Espírito 
Santo possa dar saltos civilizatórios contra 
toda expressão de violência, de ódio que 
possa ocorrer, ainda, com resquícios de 
evoluções anteriores da nossa civilização. 
 Queremos, no Espírito Santo, dar 
exemplo de que é possível ter um Estado 
forte, eficiente e garantidor dos direitos 
humanos a todos os cidadãos. 

 Temos aqui um comportamento 
diferenciado de arboviroses no Espírito Santo. 
Reconhecemos aqui que temos uma tendência 
de queda dos casos de dengue, nas séries 
históricas comparando aí desde 2019, 2020 e 
este ano. Este é um comportamento conhecido 
e analisado por diversos pesquisadores, 
epidemiologistas, onde estamos avaliando o 
impacto tanto da Covid-19, no que diz respeito à 
sobreposição do diagnóstico das síndromes 
febris, que antes eram relacionadas mais a 
arboviroses, mas, também, principalmente, à 
possíveis competições imunológicas, no que diz 
respeito à transmissão das diversas arboviroses 
no contexto de ampla disseminação do Sars-
CoV-2, nas suas diferentes cepas.  
 Então, tivemos em contraposição à 
queda da dengue, um aumento no número de 
casos de chikungunya, observados aqui no 
Espírito Santo, em relação aos anos anteriores. 
 Aqui quero destacar, deputados, um 
indicador interessantíssimo: não registramos, no 
primeiro quadrimestre deste ano, nenhum óbito 
por dengue no estado Espírito Santo. Zero óbito 
por dengue até o presente momento. Tivemos 
uma tendência de queda, a partir do ano 2019. 
No ano passado tivemos  somente onze óbitos 
por dengue. 
 E no primeiro quadrimestre, que é o 
período em que existe um aumento da 
incidência de casos, não tivemos registro até o 
presente momento.  Isso é uma conquista, isso 
é uma vitória! Destacando, aqui, que o nosso 
sistema de investigação de óbitos merece os 
parabéns e o reconhecimento de todos. 
Conseguimos, inclusive, aperfeiçoar a nossa 
metodologia de investigação, garantindo uma 
investigação em menor espaço de tempo. 
 No caso da Covid-19, temos poucos 
óbitos sendo informados diariamente em datas 
anteriores a setenta e duas horas. Oitenta por 
cento dos óbitos informados no nosso painel da 
Covid-19 são investigados e confirmados no 
período inferior a sete dias.   
 E estamos conseguindo alcançar e, 
também, reproduzir essa capacidade de 
investigação dos óbitos, também, para outros 
agravos. E, aqui, o nosso reconhecimento ao 
subsecretário Reblin, ao nosso subsecretário de 
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vigilância em saúde, aqui no estado do Espírito 
Santo. Tem sido um amigo extraordinário, um 
companheiro de todas as horas, com uma 
capacidade, uma serenidade e uma sabedoria 
na construção da vigilância do estado, na 
liderança da equipe da vigilância, a quem quero 
fazer reconhecimento oportuno, no momento 
da apresentação destes indicadores. 
 Aqui, as notificações de zika e 
chikungunya, no ano passado tiveram um 
momento importantíssimo. Tivemos, 
especialmente, na Grande Vitória, um surto de 
chikungunya, principalmente na capital, e que 
levou esses indicadores de crescimento da 
chikungunya. No entanto, este ano, não temos o 
mesmo comportamento; temos uma redução 
abrupta da circulação do mosquito e, também, 
uma incidência muito menor de casos. 
 Aqui um gráfico do e-SUS VS, que 
apresenta a comparação, um gráfico de 
evolução da incidência de casos confirmados 
por dengue por semana epidemiológica, tanto 
em 2020 quanto em 2021, podendo permitir 
uma análise comparativa, diferenciada do 
comportamento da doença nos dois anos. 
 Aqui o mapa com os pontos de 
incidência por municípios. 
 Aqui somente chikungunya, suspeitos e 
confirmados em 2020 e 21. 
 Aqui, também, o zika vírus, que também 
mantém a circulação, no nosso estado, com 
uma incidência muito inferior a que se viveu no 
Brasil e no Espírito Santo em outros momentos. 
No entanto, ainda, merece atenção porque está 
relacionado à evolução da microcefalia e a 
outras complicações da mortalidade materna e 
relevância epidemiológica. 
 Gostaria de compartilhar com a comissão 
o comportamento da morbidade hospitalar nas 
(Inaudível) históricas dos primeiros 
quadrimestres. A barra verde é a barra desse 
quadrimestre de 2021, e as outras barras são 
dos quadrimestres dos anos anteriores. 
Notadamente, temos uma redução da 
mortalidade hospitalar nesse quadrimestre, 
nesse período, no que diz respeito, 
praticamente, a todas as doenças, com exceção, 
claro, das doenças infecciosas e parasitárias. 
Isso está relacionado, claramente, ao fato de 

que a Covid-19 levou à adoção de medidas de 
distanciamento social, de restrição temporária e 
necessária das atividades econômicas sociais, 
em alguns ciclos, alguns períodos ao longo 
desses mais de um ano de pandemia, que 
reduziram, por exemplo, a incidência de 
acidentes de trânsito, de violências relacionadas 
a eventos, shows, festas; reduziram também as 
compensações metabólicas, mas foram 
vinculadas também ao aumento da mortalidade 
pelo Sars-CoV-2, pela Covid-19, em pessoas com 
comorbidades associadas a um maior risco de 
óbito. E, aí, é necessário reconhecer que o 
Governo Estado do Espírito Santo nunca negou 
a violência da pandemia, nunca negou à 
sociedade a verdade das informações sobre a 
pandemia. 
 Nunca esqueço, deputado Hércules, ano 
passado, ainda em fevereiro, num evento no 
Palácio Anchieta, onde pedi a palavra, na frente 
de todos os secretários e presença das 
autarquias, subsecretários, para anunciar e falar 
da Sars-CoV-2, da Covid-19. 
 Na última semana de Janeiro do ano 
passado, criamos, aqui, o início das mobilizações 
da Sesa para poder avaliar os riscos reais da 
chegada da Covid no Brasil e no Espírito Santo. 
Então, temos uma sensibilidade humana muito 
grande, com todas as perdas que ocorreram no 
nosso país ao longo deste ano, com toda a 
violência da pandemia. No entanto, precisamos 
reconhecer que o Governo Estado sempre 
tratou com muita verdade todas as informações 
no que diz respeito ao comportamento da 
pandemia em nosso estado.  
 Vejamos aqui que, nas séries históricas, o 
comportamento das diversas causas de óbitos, 
desde 2012, vinha tendo um comportamento de 
estabilidade, com exceção às causas externas 
que a partir 2017 passamos a ter uma redução 
importante no Espírito Santo, uma redução dos 
óbitos por arma de fogo, arma branca, de 

trânsito. Conseguimos ter uma redução 
significativa e mantida desde 2018 até o 
presente momento. No entanto, as causas 
infectocontagiosas por conta da pandemia 
alcançaram proporção inimaginável. Nós que, 
de fato, vivemos, assim como todo mundo, 
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essa expressão triste da disseminação da 
pandemia no nosso país.  
 Aqui números nos totais.   
 Temos aqui um dado importante, 
deputado Hércules, que já havíamos 
apresentado o número preliminar nas 
prestações de contas anteriores, no entanto, 
tudo caminha para confirmar, pela metodologia 
de cálculo do Ministério da Saúde, com os dados 
do tabnet o Espírito Santo alcançando menos de 
dois dígitos na mortalidade infantil do estado.  
 Esses valores se mantêm ainda em 9.6, 
atualização final; pode variar no máximo 9.8. 
Mas, representa uma grande conquista 
civilizatória no nosso estado. 
 O nosso Governo, deputado Hércules, 
desembargadora Elizabeth, considera que 
morrer-se menos ao nascer é uma virtude 
civilizatória. Da mesma maneira que o nosso 
Governo reconhece que é uma característica 
civilizatória morrer mais tarde. Querer morrer 
aos cem anos, aos 105 anos é uma aspiração 
civilizatória, em qualquer ser humano. E deve 
ser buscada uma estratégia de política pública 
de saúde desde o nascimento até todas as 
políticas ao longo da evolução na vida das 
pessoas. E, aqui, no estado, a mobilização e a 
estruturação em curso do serviço de saúde, mas 
também, associadas às políticas sociais e a um 
grau diferenciado de desenvolvimento 
econômico. 
 Temos, no Espírito Santo, o Bolsa 
Capixaba implementando a política de 
transferência de renda, como o Bolsa Família, 
instituído há muitos anos no Brasil, ainda na 
época do Governo do Presidente Lula, 
complementados com estratégias e 
cofinanciamento de financiamento Estadual das 
políticas de transferência de renda. 
 Temos um estado com desigualdades, no 
que diz respeito à distribuição de terras, 
diferente de outros ancestrais, onde o 
latifúndio, onde os conflitos agrários são 
intensos e violentos. Temos um estado com gás, 
com petróleo, com agroindústria importante, 
um estado com um potencial extraordinário de 
ser um exemplo civilizatório para todo país. 
Tanto no grau de desenvolvimento econômico e 
social quanto também no grau de 

amadurecimento das políticas públicas de saúde 
em implementação, neste momento, sob 
liderança do Governador Renato Casagrande, 
aqui no Espírito Santo. 
 Aqui temos outro motivo de celebração. 
É outro motivo de alegria porque estamos 
apresentando melhora nos indicadores de 
cobertura das vacinas em menores de um ano.  
 Infelizmente, nas últimas décadas, tanto 
na Europa quanto no Brasil, cresceram os 
movimentos antivacina, anticiência, os 
movimentos que negavam os riscos reais das 
doenças infectocontagiosas, e sofremos uma 
baixa adesão aos calendários vacinais, ao 
Programa Nacional de Imunização, àquilo que os 
SUS oferta, de maneira exemplar, como melhor 
programa de imunização no mundo entre os 
países com mais cem milhões de habitantes. 
Oferecidos pelo Sistema Único de Saúde! E 
conseguimos, nas estratégias de enfrentamento 
da pandemia, e na franqueza, e na verdade 

científica apresentada à população capixaba, 
superar as concepções negacionistas, as 

concepções que rejeitaram as vacinas. E, aí, a 
repercussão disso, tanto na melhora da 
organização do acesso às salas de vacinas no 
Estado, assim como a superação dessas teses 
antivacinas, tem permitido tanto uma melhor 
adesão quanto uma ampliação da oferta nos 
esquemas vacinais. 
 No entanto, doutora Inês, ainda não é 
satisfatório, não estamos na nossa meta. 
Queremos ter o Espírito Santo com os melhores 
indicadores de cobertura vacinal dos menores 
de um ano do Brasil. Ao longo desse primeiro 
ano queremos alcançar, com os municípios 
capixabas, o exemplo que é uma das virtudes 
que garante uma baixa mortalidade infantil, 
uma baixa mortalidade de menores de um ano, 
tanto nas questões relacionadas ao nascimento, 

ao parto, ao período puerperal, neonatal, 
quanto às doenças mais frequentes no 
primeiro ano de vida, e as causas relacionadas 
ao óbito em crianças. E, as vacinas são, sem 
dúvida nenhuma, a principal estratégia de 
prevenção primária capaz de poder melhorar 
os nossos indicadores de saúde e de 
desenvolvimento humano no Espírito Santo. 
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 Aqui, no que diz respeito à gestão de 
pessoas, temos, então, uma apresentação. O 
número de efetivos tem caído dentro do quadro 
de pessoal da Sesa. Decidimos, com o apoio 
desta Casa de Leis, adotar uma nova figura 
jurídica no Estado do Espírito Santo, para 
modernizar a gestão dos hospitais e para mudar 
a qualidade do vínculo trabalhista dentro da 
Secretaria de Estado da Saúde. 

Decidimos que o Estado do Espírito 
Santo realizará diversos e inúmeros concursos 
públicos, ainda neste Governo, dentro da 
Secretaria de Estado da Saúde, inclusive com 
acordo estabelecido junto ao Tribunal de 
Justiça, para encerrar uma ação civil pública que 
condenou o Estado do Espírito Santo a realizar o 
concurso público; mas, reconhecemos que 
existiam diversas limitações na estratégia 
adotada do Governo anterior, que privilegiava a 
estratégia da expansão da gestão dos hospitais 
para a gestão por organizações sociais, por OS, 
que vive uma crise em todo Brasil, e que, 
inclusive, no Espírito Santo, necessita atualizar 
seu marco legal. Em breve estaremos 
discutindo, com esta Casa de Leis, a necessidade 
de atualização do marco das organizações 
sociais no Espírito Santo. No entanto, a 
Fundação de Inovação em Saúde, a Fundação 
iNova Capixaba, deverá realizar diversos 
concursos públicos, estabilizando os 
trabalhadores da Saúde no processo de 
migração dos hospitais na gestão da iNova. 
Então, a mesma condição trabalhista da classe 
trabalhadora brasileira será a condição 
trabalhista dos trabalhadores do sistema de 
saúde do nosso Estado, que vão atuar nos 
hospitais pela fundação, estabilizados, via 
concurso público para emprego público 
celetista, dentro da fundação, na medida em 
que os hospitais migrem e que a fundação vá 
publicando seus concursos públicos. 
 Temos aqui um aumento da contratação 
temporária, especialmente vinculada à 
excepcionalidade da pandemia, mas, também, a 
intervenção que fizemos no hospital Himaba, 
que impactou no número de contratação 
temporária desse quadrimestre, porque em 
abril assumimos por um mês a gestão direta do 
Hospital Materno Infantil de Vila Velha, que 

também impactou no aumento robusto do 
número de temporários no primeiro 
quadrimestre deste ano, em relação aos outros 
anos. 
 Também temos aqui a relação das 
auditorias realizadas.  
Nesta prestação de contas, inclusive por 
provocação adequada e justa, feita pelos órgãos 
de controle, decidimos apresentar um pouco 
mais detalhadamente, e isto estará disponível, 
inclusive, na imprensa, depois, para prestação 
de contas. 
 No que diz respeito às quantidades das 
auditorias em andamento e ao caráter delas. 
Temos auditorias que acompanham e avaliam o 
componente assistencial das unidades do 
Sistema Único de Saúde do nosso Estado, em 
especial as unidades que o Estado gere, que o 
Estado contrata, e que apresentam necessidade 
de avaliação do seu desempenho assistencial. 
 Temos trinta e cinco auditorias em 
andamento; três iniciadas ainda este ano; temos 
auditorias vinculadas ainda ao contrato de 
gestão da OS IGH, que administrava até 2019 o 
Hospital Materno Infantil de Vila Velha. Temos 
aí, também, os estudos promovidos pela 
auditoria do SUS, no que diz respeito à 
precificação e aos custos dos gastos 
hospitalares, a precificação para novos 
contratos, tanto pela fundação quanto pelas 
organizações sociais. 
 Temos, aqui, auditoria realizada no HEC, 
reconhecendo que a unidade em questão se 
encontra em bom funcionamento e 
devidamente habilitada como Centro de 
Atendimento de Urgência aos pacientes com 
AVC Agudo – tipo III. Apresentamos aqui as 
recomendações de contratações de profissional 
de TO para cada dez leitos de UTI, na unidade 
de AVC, com carga horária de pelos menos seis 
horas por dia, foi uma constatação da auditoria. 
 Temos, também, a questão das 
auditorias feitas no HEUE.  
Na Santa Casa de Misericórdia, também, de 
Vitória, relacionadas a um procedimento ainda 
não incorporado ao Sistema Único de Saúde, 
onde, via judicialização e via demanda própria 
da unidade, tem sido apresentado como 
demanda assistencial e onde uma das notas não 
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foi apresentada todos os itens daquilo que foi 
apresentado. 
 Aqui, todas as outras auditorias sendo 
realizadas. 
 Peço trinta segundos de licença, só um 
segundinho, deputado Hércules, eu preciso só... 
(Pausa) 
 Dando seguimento à apresentação. 
 A Judicialização tem representado, a 
partir do nosso Governo, um comportamento 
de queda explícito no que diz respeito, tanto ao 
número de judicializações quanto, também, ao 
impacto financeiro das judicializações. 
Conseguimos adotar medidas administrativas de 
resolução pré-judicial das questões vinculadas à 
judicialização, como, também, conseguimos 
garantir, no cumprimento das ações, que elas 
fossem executadas por serviços próprios, já 
contratados pela Sesa. E isso representa para o 
Estado do Espírito Santo uma estratégia clara de 
poder enfrentar o tema da Judicialização, 
porque, de fato, quando o serviço de saúde, 
quando a saúde pública (Inaudível) saúde 
suplementar não consegue garantir o direito do 
cidadão, é totalmente justo e adequado que o 
direito à justiça (Inaudível) se emergir, o acesso 
ao sistema de justiça. E, aqui, o meu 
reconhecimento ao papel das Defensorias 
Públicas, do Ministério Público, na atuação 
republicana dos mesmos no que diz respeito ao 
trabalho de garantia do acesso daqueles 
cidadãos que não tem o acesso garantido na 
vida ordinária do sistema de saúde. 
 No entanto, a proporção da 
judicialização, ela tem assustado, ela tem 
impactado, do ponto de vista financeiro e 
também da organização e estabilidade dos 
serviços, e ela para ser enfrentada. Estamos 
enfrentando a judicialização e quero, aqui, 
reconhecer que esse debate da judicialização 
tem tido, no Brasil, uma grande contribuição do 
Tribunal de Justiça no Estado do Espírito Santo; 
tem tido a contribuição do nosso Ministério 
Público, da nossa Defensoria Pública, desta Casa 
de Leis, onde, inclusive, com a organização do 
Congresso, sob judicialização na Saúde, 
realizado aqui no nosso Estado, que reúne 
autoridades de todo Brasil, e com a participação 
destacada da doutora Elizabeth, do nosso 

Tribunal de Justiça, do nosso Ministério Público, 
onde estamos colaborando para o debate da 
judicialização e com uma repercussão nacional 
neste item. 
 Aqui, a evolução da judicialização nos 
quadrimestres. 
Percebemos que houve uma redução robusta, 
no que diz respeito a 2019, 2020 e 2021. Então, 
comparando o primeiro semestre deste ano 
com o semestre do ano passado, houve uma 
redução significativa do impacto da 
judicialização. 
 Vejam que conseguimos, inclusive, nas 
resoluções extrajudiciais, aumentar, em 
comparação aos quadrimestres do ano passado 
e deste ano, a resolução extrajudicial e mesmo 
as resoluções judiciais em queda no nosso 
Estado, quase trinta por cento de queda, em 
comparação com o primeiro quadrimestre do 
ano passado. 
 A judicialização por região de saúde, 
representando um comportamento, não a 
excepcionalidade de uma região e de outra no 
nosso Estado, mas um comportamento de todas 
as regiões de saúde, representando queda, 
comparando ao primeiro quadrimestre do ano 
passado com este ano. 
 Aqui, a judicialização por município, 
representando Vitória, Vila Velha, Linhares, 
Serra, Cariacica e Guarapari, os principais 
municípios com grande incidência da 
judicialização, mas, onde, praticamente todos, 
tivemos, também, comportamento de queda 
em comparação a ambos os quadrimestres. 
 Percebemos, então, na comparação de 
2020/2021 - por tipos de mandados judiciais, no 
que diz respeito à internação clínica, consultas, 
informações, medicamentos -, uma redução 
radical nas judicializações por consultas. A 
judicialização por informações está muito 
vinculada à vacinação, está vinculada a 
mobilizações relacionadas à pandemia. 
 Também, queda em internações 
compulsórias de saúde mental, medicamentos. 
 Aqui, a origem das receitas vinculadas à 
judicialização, à receita SUS e não-SUS, 
destacando que os profissionais que atuam na 
rede privada são, praticamente, os mesmos, em 
grade parte, que atuam na rede pública; 
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profissionais da rede privada que atuam na rede 
pública e fazem prescrições das suas 
concepções e protocolos da rede privada entre 
o SUS. Isso não é adequado, isso não é correto. 
É necessário que os profissionais de saúde 
atendam aos protocolos e diretrizes de 
tratamento, diagnósticos já instituídos entre o 
sistema, como opções preferenciais de 
tratamento aos pacientes dentro do Sistema 
Único de Saúde. 
 Temos aqui, doutora Elizabeth, a 
representação financeira do impacto da redução 
da judicialização.  

Saímos, em 2018, de cento e vinte e 
nove milhões de reais gastos em judicialização, 
na evolução de gastos na série histórica, para 
cento e catorze milhões, ainda no nosso 
primeiro ano de Governo, não obstante ao 
aumento da judicialização no primeiro ano de 
Governo. No primeiro ano de Governo 
aumentou a judicialização, mas reduzimos os 
gastos, por quê? Ainda naquele ano iniciamos a 
adoção da medida de cumprir os mandados 
judiciais dentro da rede já contratualizada, de 
maneira que ela não representasse a 
contratação de serviços emergenciais ou 
alimentação própria, de talvez, uma indústria da 
judicialização que se consolida em todo Brasil. 
Percebemos um comportamento econômico, 
por alguns atores, onde, na verdade, a 
judicialização tornou-se um nicho de mercado, e 
o cumprimento das decisões, dentro da própria 
rede, também, tanto economiza quanto 
enfrenta esse debate da organização de atores 
privados, no que diz respeito a estratégias que 
têm adotado para poder beneficiar a 
judicialização.  

Trinta milhões de reais equivale ao 
financiamento de pequenos hospitais. Um 
hospital de 2.6 milhões/mês tem o seu 
financiamento preservado com a redução dos 
gastos com judicialização. E, devemos ter o 
mesmo comportamento ao longo deste ano. 
 Aí, nos gastos com a Judicialização, 
temos aqui indicadores muito interessantes, por 
quê? No gasto total reduzimos, comparando 
2021 com 2020, vinte e dois por cento; redução 
no gasto total. No entanto, vejamos que 
interessante: oitenta e um por cento de redução 

no gasto de judicialização com leitos. Nós, na 
ampla maioria dos leitos judicializados hoje, 
quando o mandado chega à Sesa, o paciente já 
foi internado, já foi cumprido. Grande parte da 
judicialização vinculada aos leitos, uma 
judicialização residual, está vinculada a uma 
temporalidade, onde o prazo de regulação, de 
confirmação do leito, da vaga zero do Samu, às 
vezes, não é compreendido e, quando a 
judicialização chega, o paciente já estava em 
processo de atendimento, de cumprimento.  

Então, hoje, neste momento, deputada 
Janete, temos um desempenho extraordinário 
dentro da rede hospitalar, no diz respeito à 
vivência do benefício, da estratégia adotada 
pelo Governo do Estado do Espírito Santo, de 
enfrentar e resistir à pandemia com a 
valorização e a ampliação dos hospitais públicos 
do Estado; a ampliação do acesso aos hospitais 
estatais, aos hospitais filantrópicos, aqueles 
contratualizados com o sistema. De maneira 
que, hoje, os nossos PAs e UPAs não vivem mais 
a situação que viviam em anos anteriores, com 
pacientes aguardando dias; UPAs e PAs lotados. 
Já passamos a viver, no nosso Estado, o 
resultado, o benefício da estratégia adotada 
pelo Governo estadual. 
 Então, gostaria de fazer esse 
reconhecimento a toda organização da 
Regulação do nosso Estado, da Atenção à Saúde, 
nas pessoas do subsecretário Gleikson, do 
secretário Kim, da maneira carinhosa, conhecida 
e tratada por todos à frente da Regulação do 
Estado, da expansão do Samu, de toda a 
organização do acesso na rede estadual de 
Atenção à Saúde e, também, à nossa 
subsecretária Quelen Tanize. A Quelen tem tido 
um desempenho extraordinário, excepcional, à 
frente da Subsecretaria de Atenção à Saúde, e 
que tem melhorado os indicadores de 
desempenho dos nossos hospitais, e a forma de 
pensar e organizar a rede de Atenção à Saúde. 
 Quero destacar, deputado Hércules, o 
desempenho do Conselho Estadual de Saúde, 
liderado pela presidenta Milene Weck, eleita 
presidente, trabalhadora, professora, 
sindicalista, feminista, militante do movimento 
social, que tem tido um desempenho 
extremamente extraordinário à frente do 
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Conselho Estadual de Saúde, ao ponto que, 
neste momento, onde ocorre o processo de 
transição, existe uma ampla mobilização pela 
participação do conselho, onde reconhecemos 
que isso é fruto da sua liderança, da sua 
mobilização. 
Podemos comparar que, em relação ao primeiro 
quadrimestre do ano passado, o conselho teve 
mais reuniões ordinárias, mais reuniões 
extraordinárias, teve vinte e quatro reuniões de 
comitês e comissões, resoluções sendo 
publicadas, moções, reuniões da mesa 
diretora... Um Conselho Estadual de Saúde 
plenamente mobilizado e que tem, da minha 
parte, presidente, o reconhecimento da sua 
liderança e de toda capacidade de compor com 
toda pluralidade política, ideológica, social que 
existe em nosso conselho, onde conseguimos 
preservar, dentro do Sistema Único de Saúde do 
nosso Estado, um espaço especial a esses que 
são, independente das transições de Governo, 
os nossos garantidores da perpetuação do 
Sistema Único de Saúde como uma política de 
Estado e não de Governo. O meu 
reconhecimento aqui a todo o papel do 
Conselho Estadual de Saúde, a nossa presidente 
Milena. 

 Também, no componente da Ouvidoria, 
tivemos um aumento da participação de 
manifestações, também muito vinculadas à 
questão da vacinação. Há reclamações, 
solicitações denúncias e elogios que também 
recebemos dentro do sistema de saúde. Temos 
um processo de capacitação e de apoio aos 
municípios para poderem estruturar as suas 
ouvidorias municipais. A capacitação com os 
municípios de Cariacica e de Anchieta. 

Quero aqui fazer um reconhecimento, 
deputado Bruno, ao nosso subsecretário de 
Planejamento e Transparência, o Tadeu Marino. 
Nosso subsecretário querido, esse líder da 
saúde pública capixaba, que tem liderado todas 
as políticas de transparência, ajudado a 
implementar a Ouvidoria, a reorganizar o 
sistema estadual da Ouvidoria, junto com o 
gerente, nosso querido Rafael, que tem 
garantido essa marca clara e explícita da 
transparência e da participação social dentro da 
Sesa no período de nosso Governo. 

Temos aqui as entregas do nosso 
convênio no que diz respeito à prestação de 
contas dos nossos projetos vinculados ao 
planejamento estratégico do Governo. Há uma 
carteira de projetos acompanhados pelo próprio 
governador.  

Deputado Hércules, peço licença, trinta 
segundos de novo aqui. É só um minutinho, é 
uma questão aqui no computador mesmo. 
(Pausa) 

Peço desculpas pelos segundos. É que 
como um bom militante de software livre, tenho 
muitos programas aqui instalados no meu 
computador que utilizam o Linux e acabou que 
o programa aqui estava interferindo na 
apresentação. Acabei de corrigir aqui o 
problema. 

Mas estava falando do programa Inova 
Saúde, da carteira de projetos estratégicos que 
o nosso governador acompanha dentro da 
Secretaria de Estado da Saúde e quero poder 
apresentar brevemente aqui os diversos itens 
da nossa carteira de projetos.  

Temos aqui o Hospital São Lucas. A 
conclusão dos blocos 4 e 5, do pronto-socorro, 
heliponto e estacionamento. Temos aí já duas 
etapas da construção e funcionamento do Bloco 
4 e do heliponto já concluídas e as ações 
preparatórias para construção do Bloco 5. 
Inclusive, foi possível utilizar parte desses leitos 
ampliados no atendimento aos pacientes com a 
Covid-19, ao longo da terceira expansão da 
pandemia no nosso estado. O próprio 
governador Renato Casagrande esteve junto 
com a Aebes na visita e na inauguração desses 
leitos que têm um desempenho assistencial 
muito importante. Aqui é o heliponto do nosso 
hospital estadual e uma fotografia da ala da UTI 
do hospital.  

Maternidade de São Mateus com 
noventa e cinco por cento da obra já concluída, 
devendo no segundo semestre deste ano já 
inaugurar trinta e três novos leitos materno-
infantis no município de São Mateus.  

Aquele que será o maior hospital público 
do estado do Espírito Santo, o nosso Hospital 
Geral de Cariacica. Já concluímos a etapa da 
fundação. A empresa que fez a fundação saiu, 
entregou o terreno no mês de maio, a área da 
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obra. A nova empresa já está mobilizada para o 
início das atividades e devemos ter, ao longo 
dos próximos dezoito meses, uma rápida 
evolução dessa obra que será realizada, tanto 
com recursos que nós conseguimos preservar, 
oriundos da bancada federal, como também 
com recursos e a posse do Governo do Estado 
do Espírito Santo. O Hospital Geral de Cariacica, 
sem dúvida nenhuma, representará 
possivelmente o principal equipamento público 
do município de Cariacica, ressignificando a 
identidade do município, a força e o padrão de 
qualidade que nós queremos estabelecer ao 
Sistema Único de Saúde nesse município que 
vive, neste momento, uma fase 
interessantíssima e merece nosso 
reconhecimento  no que diz respeito à sua 
mobilização e desempenho na vacinação, a sua 
mobilização e desempenho na expansão da PS, 
que receberá, no futuro, este equipamento. 

Aí a fotografia da fundação da obra. 
Estive lá pessoalmente visitando também.  

Entregamos já oitenta e dois leitos no 
hospital Himaba, no entanto existe uma nova 
licitação em andamento para ampliação de mais 
cento e quarenta e sete leitos novos, deputado 
Hércules, em Vila Velha. O senhor esteve 
conosco lá pessoalmente na inauguração desses 
leitos no Himaba. Um dia muito bonito, onde 
observamos uma estrutura moderna, nova, no 
capricho, para atender a população capixaba e 
que neste momento foi dedicado a atender 
pessoas com a Covid-19. Então além da 
ampliação já feita nós temos mais cento e 
quarenta e sete leitos novos que serão 
ampliados no município de Vila Velha.  

Então nós temos a expectativa de poder, 
ainda este ano, avançar na licitação e início 
desta obra que representará transformar o 
hospital Himaba em um dos maiores hospitais 
materno-infantis do Brasil. Então teremos, em 
Vila Velha, um dos maiores hospitais materno-
infantis do Brasil, com a consolidação tanto dos 
leitos atuais que já tem, com a ampliação que já 
foi feita, e com a nova ampliação.  

Aqui posso reconhecer, deputada Janete 
e demais deputados, a menina dos olhos que eu 
particularmente tenho tido uma persistência 
muito grande dentro do Governo e uma luta 

grande junto e apoiada pelo secretário Álvaro 
Duboc, pelo Maretto e por diversos secretários 
de Estado e suas equipes técnicas, no apoio e na 
mobilização, para consolidar a construção de 
um complexo de atenção à saúde na Região 
Norte. Estamos falando de substituir o atual 
hospital por um novo hospital que não será só 
um hospital, será um complexo de saúde com 
uma sede do Hemocentro, uma grande 
policlínica para o centro regional de 
especialidades, uma nova Farmácia Cidadã, uma 
nova sede para a Superintendência Regional, 
com a rede de frio.  

Então, nós estamos falando de uma 
construção horizontal, deputado Hércules, que 
está prevista a alcançar trinta e oito mil metros 
quadrados. Talvez seja a maior construção 
horizontal da saúde pública do nosso estado, 
onde nós poderemos consolidar, em São 
Mateus, uma cidade que tem universidade, que 
tem formação de recursos humanos na área da 
saúde, na área da administração, ter uma 
unidade que, para além de uma unidade 
assistencial, será uma unidade de ensino e 
pesquisa também, uma unidade para formar 
especialistas para a Região Norte do nosso 
estado e também formar especialistas para a 
Região Sul da Bahia, porque acabam migrando 
para o Sul da Bahia muitos profissionais que são 
formados em nosso estado. Mas, 
principalmente, uma grande referência, uma 
entidade regional para toda a Região Norte do 
nosso estado, com um novo hospital Roberto 
Silvares.  

Nós queremos aqui informar que já 
tivemos, ainda no ano passado, a aprovação da 
Cofiex, no Ministério da Economia, no Governo 
Federal, do financiamento da Corporação 
Andina de Fomento do montante de recursos 
necessários para poder construir essa unidade 
que representará, sem dúvida nenhuma, uma 
virada de chave na infraestrutura hospitalar de 
nosso estado. É tão maltratada e tão 
prejudicada com a existência e a persistência 
histórica de unidades assistenciais muito 
antigas, que são obsoletas e que devem ter, em 
algum momento, as decisões que o governador 
Renato Casagrande tomou de poder substituir 
algumas delas por novos hospitais e, no caso de 
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outros hospitais, como o caso do Dório Silva, a 
substituição de toda estrutura de amianto, 
estrutura antiga, por estruturas novas com 
placas cimentícias, com estruturas de 
construção ágeis e de alta qualidade. 

Nós aqui queremos apresentar 
rapidamente e, dentro do nosso planejamento, 
temos a previsão de migrar para a Fundação 
iNOVA capixaba, pelo menos em sete hospitais. 
Seis deles, já na gestão estadual, e um deles se 
dará na estadualização do Hospital-Geral de 
Linhares. Estamos falando aqui da migração 
posterior do Hospital Infantil, do Dório, do 
Roberto Silvares, do Heac, do Silvio Avidos e do 
Hospital Vila Velha.  
 Rapidamente, apresentar para vocês a 
melhora dos indicadores de tempo de 
permanência... 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Nésio, eu quero só 
interromper. É porque o Hospital Estadual de 
Vila Velha é o Hospital Dr. Nilton de Barros. Eu 
queria que corrigisse isso porque é uma lei 
inclusive que eu fiz para homenagear o Dr. 
Nilton de Barros.  
 Obrigado. É só isso.  
 
 O SR. NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS 
JUNIOR – Deputado, vou solicitar à minha 
assessoria que atualize a apresentação e que a 
apresentação que será registrada na Assembleia 
seja já com a devida correção. Peço a minha 
assessoria já, tem o comando para poder 
atualizar a mesma com o nome adequado do 
hospital.  
 Aqui, deputado Hércules, eu queria 
apresentar para vocês a melhora dos 
indicadores de tempo de permanência 
hospitalar dentro do Hospital Central a partir da 
migração para a Fundação iNOVA Capixaba. 
Tantos dos pacientes da ortopedia, da 
neurocirurgia, da neurologia e da vascular, 
apresentamos melhoras desses indicadores. 

Isso representa um giro de leitos maior, 
a capacidade de atender mais pacientes com a 
mesma infraestrutura instalada. Temos uma 
expectativa muito grande que junto com todos 
os projetos que o Icepi tem desenvolvido, 

vinculados à implantação não só das residências 
do Qualifica APS, mais a implantação dos 
núcleos internos de regulação, com escritório de 
gestão de alta, a incorporação de tecnologias e a 
construção dos (Inaudível) de monitoramento e 
avaliação dos serviços de saúde, nós temos uma 
grande perspectiva de poder entregar uma nova 
saúde pública no nosso estado, com melhora 
extraordinária do desempenho assistencial das 
nossas unidades.  

Aqui o meu reconhecimento ao Rafael, a 
toda equipe da fundação, que estão aí nessa 
empreitada da consolidação dessa figura jurídica 
não dependente e que tem os desafios de 
incrementar e modernizar a gestão dos nossos 
hospitais. Aqui a gestão hospitalar, qualificação 
e modernização. Então ampliação dos leitos, 
que já comentei anteriormente, do hospital 
Himaba. 

Os leitos que entregamos no hospital 
Himaba, a fotografia deles.  

Nós temos ainda, enquanto não se 
constrói o complexo de atenção à saúde da 
Região Norte, que é uma entrega que será para 
o próximo Governo, a garantia de recursos para 
poder refazer o centro cirúrgico da unidade e a 
central de material e esterilização.  

Eu gostaria de destacar novamente e 
apresentar, rapidamente, alguns projetos do 
Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e 
Inovação. Liderado pelo companheiro Fabiano, 
pelo Luiz, pelo Daniel, o Icepi tem se 
consolidado como uma instituição de ciência, 
tecnologia e inovação vinculada à formação de 
recursos humanos no SUS do nosso estado.  

Como disse, no início, em síntese, nós 
temos já novecentos e três profissionais 
vinculados ao Qualifica APS, em sessenta e três 
municípios, trezentos e quatro residentes 
matriculados em formação, de um para nove 
municípios atendidos com os programas de 
residência. A residência ocorre, oitenta por 
cento dela, no cenário de prática. Ou seja, o 
profissional faz a formação dele vivendo os 
serviços, sendo responsável pelo cuidado 
assistencial, atuando dentro do serviço de 
saúde. 

Conseguimos dentre as estratégias de 
incorporação tecnológica implantar o e-Saúde, 
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com a implantação do e-SUS em vigilância em 
saúde concluída em setenta e oito municípios, 
inclusive na rede privada e na rede pública. O 
sistema de regulação ambulatorial para 
viabilizar a integração de todos os níveis de 
atenção, da atenção básica, da atenção 
especializada ambulatorial, da atenção 
hospitalar por meio de uma engrenagem 
regulatória que vinculasse cada profissional a 
sua referência técnica em cada ponto de 
atenção à saúde. Então temos já o novo sistema 
implantado em setenta e oito municípios. No 
entanto, ainda nem todas as especialidades, 
nem todos os municípios, na totalidade, 
utilizando a nova metodologia, mas é um 
processo que está avançando.  

Temos sistemas de gestão hospitalar 
também, na construção também, no 
refazimento da rede lógica dos hospitais, da 
aquisição de computadores, da melhor 
implantação, na verdade, das tecnologias 
disponíveis e de painéis de informação para 
gestão dos indicadores.  

Já temos quarenta e cinco municípios 
capixabas, deputado Hércules, utilizando o 
prontuário do cidadão, o prontuário eletrônico 
do cidadão, ofertado pelo Governo do Estado. 
Nós temos, dos setenta e oito municípios, 
quarenta e cinco que aderiram ao uso no e-SUS 
APS, um prontuário eletrônico desenvolvido ao 
longo do Governo da presidenta Dilma, um dos 
melhores portais eletrônicos disponíveis no 
Brasil. Público, gratuito, ofertado pelo  
Ministério da Saúde, que teve uma continuidade 
acertada por parte do atual Governo, no 
aprimoramento desta solução tecnológica, e 
aqui no estado nós fizemos uma parceria com a 
Prodest, onde a Prodest instala, nos servidores 
dela, o prontuário eletrônico e o Estado oferece 
gratuitamente o suporte e implantação aos 
municípios, de maneira então que a informação 
do paciente não fica mais fragmentada.  

E esse mesmo prontuário, deputado 
Hudson, está sendo implantado também nos 
CREs regionais, em vários serviços ambulatoriais 
do estado, de maneira que a informação do 
paciente não ficará fragmentada, solta, em 
diversos sistemas. E também os municípios que 
não utilizam o e-SUS APS, o nosso prontuário 

eletrônico, o Estado já disponibilizou, instituiu, 
publicado por uma resolução da Comissão 
Intergestora Bipartite, o centralizador estadual, 
que é uma solução capaz de poder captar as 
informações vindas dos prontuários eletrônicos 
proprietários dos municípios, que não são do e-
SUS APS, e enviar essa informação para o 
Estado, de maneira que consiga estabelecer, 
produzir e entregar aos municípios indicadores 
de monitoramento da atenção primária em 
saúde no Espírito Santo. Então, no segundo 
semestre, representará o momento da 
incorporação plena, possivelmente, dos setenta 
e oito municípios vinculados ao nosso 
centralizador estadual.  

A estruturação do teleatendimento, com 
a implantação da segunda opinião formativa, já 
dentro da solução de regulação e também 
outras soluções que serão licitadas e 
incorporadas ao longo do segundo semestre.  

O NUDeTI-SUS, que é o Núcleo de 
Desenvolvimento Tecnológico e Estímulo à 
Inovação, que instituído pela Portaria n.º 190, 
do Icepi, é responsável pela execução do 
programa de desenvolvimento tecnológico, 
onde temos diversas soluções em andamento 
sendo apresentadas e em uso já dentro da Sesa.  

Eu gostaria de passar rapidamente para 
poder apresentar o que está acontecendo 
dentro da área da TI, promovidas pelo Icepi no 
NUDeTI-SUS. Temos aqui diversas áreas 
temáticas, com o desempenho de diversos 
colaboradores do Icepi, dentro da definição de 
oito eixos estratégicos, vinculados a sistemas de 
gestão de informação da atenção primária; 
sistemas de gestão e tecnologias educacionais; 
complementação da plataforma Moodle para o 
ensino à distância, suporte às ações de ensino à 
distância da Sesa no Icepi; sistemas de gestão da 
informação da atenção especializada; sistemas 
de informação de gestão de conteúdo; 
tecnologias de análise de dados em Business 
Intelligence dentro da Secretaria da Saúde, 
também evoluindo a inteligência analítica; 
sistemas de logados e de logística, e também a 
metodologia de DevOps e de arquitetura, que é 
um profissional de TI capaz de poder identificar 
todas as estruturas, os bancos de dados, as 
formas como eles se organizam e como prepara 
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a estrutura tecnológica que fica atrás daquilo 
que a gente vê nas tecnologias que a gente 
consome como usuários finais dentro do 
sistema. Então nós estamos incorporando 
profissionais de DevOps dentro da Sesa, onde 
eles conseguem contribuir tanto no 
desenvolvimento daquilo que a gente vê e 
daquilo que está por trás de toda a estrutura 
aparente das soluções. Também temos a parte 
de redes, estrutura telecom, vinculadas ao 
NUDeTI-SUS. 
 Temos aí o status em produção do e-SUS 
APS, temos aí o status em produção da 
implantação deles dentro do CRE de Colatina, 
do CRE de São Mateus; a implantação dele em 
andamento no CRE de Cachoeiro. Então já 
implantado, completamente em uso, em São 
Mateus e em Colatina. Temos também em 
andamento a implantação no Caps Cidade; 
temos a implantação dele em andamento no 
Caps de Cachoeiro e no Caps Moxuara. 
 As soluções que a gente oferta aos 
municípios, a gente usa. Por isso implantamos 
também o prontuário eletrônico também nos 
serviços que o Estado administra. Os 
indicadores de gestão, foram trinta e três 
indicadores já entregues e concluídos para a 
regulação de leitos. 
 Deputado Hércules, nós conseguimos 
acompanhar em tempo real a fila da demanda 
reprimida, a fila dos leitos, a quantidade de 
pacientes em atendimento e atendidos pelo 
Samu, pela Central de Regulação. Nós, neste 
momento, graças aos indicadores de gestão que 
estão sendo desenvolvidos pelo NUDeTI-SUS, 
nós conseguimos fazer uma gestão muito fina, 
muito técnica de todo o comportamento da 
pandemia e da demanda que tem sobre a rede 
hospitalar. Então já os indicadores da regulação 
de leis também foram entregues, da fase dois; 
também foram entregues os catorze indicadores 
que eu utilizo pessoalmente para a gestão da 
rede; temos em andamento os indicadores das 
AIHs eletrônicas, do Samu, do histórico de 
regulação de leitos já concluído também e os 
indicadores da atenção primária em andamento. 
 Temos aí as plataformas de educação à 
distância; os processos de trabalho; iLabSUS; a 
implantação do e-Docs, das políticas 

pedagógicas aplicadas ao ensino à distância com 
desenvolvimento tanto do Moodle quanto 
também das plataformas que o Estado utiliza 
para a gestão acadêmica. Estamos usando a 
implementação do SGA, que tem status de 
implantação. Os quatro outros componentes: o 
desenvolvimento da firewall, domínio, VDI, 
wireless da secretaria, em desenvolvimento. 
 O NUDeTi-SUS também tem 
desenvolvido painéis para a solicitação de 
medicamentos on-line, aplicações, na verdade; o 
controle também do estoque da assistência 
farmacêutica, dos materiais e medicamentos 
dos hospitais. Nós estamos destrinchando todos 
os bancos de dados que existem na Sesa, de 
maneira que eles possam se transformar em 
informações úteis para uma gestão visual do 
desempenho da rede. Então temos também 
aqui o desenvolvimento da automação do teste 
(Inaudível) nas regionais, do portal de serviços 
on-line da vigilância sanitária, para a concessão 
do alvará sanitário on-line. 
 Publicamos no dia 20 de maio de 2021 
uma portaria estabelecendo diretrizes para a 
organização da rede de atenção e vigilância à 
saúde do nosso estado, definindo e desenhando 
melhor os conceitos vinculados ao novo modelo 
de atenção à saúde que nós queremos 
implementar no nosso estado e que entre 
outros componentes que viabilizam a 
estruturação do novo modelo, nós temos a 
implantação da autorregulação formativa 
territorial. 

Quero compartilhar com vocês aqui, 
rapidamente, um pouco do que está 
acontecendo no nosso estado. Nós desenhamos 
uma definição de territórios sanitários mínimos. 
São conjuntos de equipes só da família, de até 
doze equipes, que constituem o território 
sanitário de quase quarenta, cinquenta mil 
habitantes, onde cada equipe da saúde da 
família precisa ter um especialista 
nominalmente definindo, com referência 
técnica para aquela especialidade, tanto no CRE 
quanto no Consórcio quanto no hospital 
filantrópico como no hospital da rede própria. 
Nós estamos criando uma rede conectada por 
meio de uma aplicação Web e de uma lógica de 
organização da rede de atenção à saúde 
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conectada, onde tanto a organização das grades 
de referência dos territórios, quanto a 
referência profissional, quanto a valorização da 
atenção básica com um nível de acesso 
preferencial à rede de atenção, a implantação 
dos protocolos clínicos e diretrizes, a 
organização de linhas de cuidado e a educação 
permanente vinculada à formação profissional e 
ao processo regulatório. 

Aqui nós temos já mil cento e oitenta e 
nove profissionais solicitantes dentro da nova 
aplicação de regulação ambulatorial do nosso 
estado. Temos novecentas e noventa e oito 
unidades de saúde básica cadastradas por 
solicitantes. Já tivemos cinquenta e quatro mil 
oitocentas e vinte e três demandas, deputado 
Emílio Mameri, de pedidos de encaminhamento 
de pacientes resolvidos com a segunda opinião. 
Um especialista recebe o encaminhamento para 
a urologia, cardiologia ou a especialidade que 
for referência naquele território e pelo celular, 
pelo computador, ele mesmo avalia a qualidade 
daquele encaminhamento e pode devolver à 
atenção básica com a solicitação de 
esclarecimento, recomendação de conduta, de 
exames, e o profissional pode fazer um diálogo 
com o profissional da atenção básica. 

De maneira que aqui nós temos um 
exemplo, um diálogo de um especialista 
endocrinologista com um médico de atenção 
básica, numa relação assíncrona, onde o médico 
de atenção primária encaminhou um paciente 
para um endocrinologista, o endocrinologista 
fez recomendações de conduta, de exames, 
ajudou o médico de atenção básica a fazer o 
acompanhamento daquele paciente, sem a 
necessidade, deputado Emílio, de fazer com que 
esse paciente fosse encaminhado a um serviço 
de referência, inclusive em outros municípios. 
Então, a adesão a essa nova metodologia, essa 
forma de conectar profissionais, reduzir a 
burocracia, ela tem sido muito grande dentro do 
nosso estado, de maneira que a gente já tem, já 
conta neste momento em diversas 
especialidades, com diversos relatos de 
experiências exitosas na conexão e na criação 
de relações entre profissionais de atenção 
básica com profissionais especialistas.  

Aí é a continuidade da relação do diálogo 
entre a profissional generalista com um 
especialista, onde um paciente com uma 
disfunção tiroideia teve seu problema resolvido 
na própria atenção básica por meio desse 
matriciamento, dessa referência técnica, esse 
diálogo direto estabelecido entre a profissional 
da atenção básica, deputado Hércules, com o 
profissional especialista de referência daquele 
território. Isso é muito bom porque o 
profissional de atenção básica percebe que tem 
uma retaguarda, tem um especialista de 
referência, alguém que o ajuda a cuidar dos 
pacientes do seu território e que permite que a 
atenção básica seja resolutiva. 

Aqui, uma entrega extraordinária, 
deputado Luciano Machado, deputado 
Quintino, está relacionada à expansão do Samu. 
Eu quero aqui registrar novamente, nesta Casa 
de Leis, que o serviço móvel de urgência e 
emergência existia em dezoito municípios no 
primeiro mês de gestão do nosso Governo. Nós 
já expandimos o Samu para todos, com a 
cobertura de oitenta e sete por cento de 
cobertura da população capixaba. São cinquenta 
e cinco novas ambulâncias. Na região Norte, 
foram quinze municípios já contemplados pela 
expansão. Na Região Metropolitana avançamos 
de dezoito para vinte e três; na Região Sul, 
dezoito municípios. Totalizando cinquenta e seis 
municípios já com o Serviço Móvel de Urgência 
implantado. Isso quer dizer que melhora o 
tempo de resposta, melhora na garantia do 
acesso às vagas, aos leitos; na capacidade do 
serviço móvel urgência se modernizar no nosso 
estado e os municípios prescindirem da 
remoção privada, terceirizada. E que o Samu 
possa ser implantado com garantia de acesso a 
todo estado.  

O Samu para Todos, ele tem então um 
componente de financiamento total na Região 
Norte, Polo Sul, Polinorte e Noroeste, onde o 
Estado financia vinte e três milhões de reais 
dessa expansão, onde tem a participação de 
quarenta por cento dos municípios. No entanto, 
essa expansão está sob a governança municipal. 
São os municípios, via consórcios públicos de 
saúde, que fazem a gestão do contrato, que 
fazem a gestão do cotidiano, do cuidado da 
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execução desse serviço. Nós consideramos que 
a municipalização é uma etapa importante, e 
ainda mais quando a municipalização ocorre por 
meio das ações consorciadas. E nós 
identificamos uma possibilidade para além de 
consulta e exames que os consórcios já 
ofertavam, os consórcios terem um novo salto 
de qualidade na apropriação da oferta de 
serviços de saúde para o estado do Espírito 
Santo. Estamos falando de trinta e oito milhões 
de reais aportados para a expansão do Samu no 
estado do Espírito Santo. Trinta e oito milhões 
de reais, deputados e deputadas, que se 
expressam em empregos, trinta e oito milhões 
de reais que se expressam em investimentos na 
economia capixaba, nesses municípios, dinheiro 
que acaba ajudando a circular também a 
economia dos municípios. Nós entendemos que 
a participação econômica do complexo médico 
da saúde, do complexo industrial da saúde, ela é 
significativa e ela é capaz de poder garantir uma 
participação da gestão tripartite no 
financiamento das ações.  

Eu acabo de ver aqui o companheiro 
Bartolomeu, querido amigo do Ministério da 
Saúde, que está aqui presente na coletiva 
também, quero registrar aqui que na medida 
em que esses serviços sejam habilitados e 
tenham então o financiamento federal também 
aportando recursos aos mesmos, nós 
poderemos então reduzir a participação e o 
impacto financeiro do Estado e dos municípios 
no financiamento de um serviço que é tripartite, 
que já tem uma política clara do Governo 
Federal de implantação de cofinanciamento e 
que no futuro, com a habilitação, permitirá 
reduzir o impacto financeiro nos cofres dos 
municípios e do Estado. 

Aqui o gráfico dos painéis de 
atendimento do Samu na região do CIM Norte. 

Cada chamado desse, deputado 
Quintino, se não tivesse o Samu, era aquele 
conflito, aquela crise que a gente viveu durante 
muitos anos no Espírito Santo, em busca de 
leito, buscar uma vaga, de o hospital ficar 
negando. O Samu é garantia de vaga zero. O 
Samu é garantia de uma melhora no tempo de 
resposta ao atendimento da população.  

Aqui, o painel de atendimento do Samu 
na Região Sul; na região do Polinorte também. 
Estamos com processo pendente somente na 
expansão da Região Noroeste do estado, que 
está em andamento; na Região Metropolitana já 
implantada anteriormente, com uma pequena 
ampliação no nosso Governo. 

Aqui três dos diversos gráficos que a 
gente utiliza no painel de gestão em tempo real. 
Aqui, por exemplo, os gráficos de atendimento 
por classificação por especialidade, os 
atendimentos secundários de transferência. 
Explicando que os atendimentos secundários 
são aqueles que são realizados em um paciente 
que já está em um serviço de saúde para outro 
serviço de saúde. Então um serviço que antes 
era feito com remoção terceirizada já passa a 
ser incorporado pelo Samu, principalmente no 
interior do estado. As remoções são 
acompanhadas pelo painel em tempo real, e 
também os atendimentos com envio de 
ambulâncias.  

Samu para Todos. A Região 
Metropolitana, as ambulâncias. A base em Atílio 
Vivácqua, a base de Sooretama, Jaguaré 
também, a base. 

Aqui um dos projetos estratégicos 
nossos. Está em andamento já para consulta, 
para que eu possa ter manifestação de interesse 
numa parceria público-privada para a gestão do 
sistema logístico da assistência hospitalar e 
farmacêutica. 

A implantação do Melhor em Casa, que 
não tínhamos em nosso estado a implantação 
robusta. E já conseguimos estimular a adesão 
dos municípios, a adesão ao Melhor em Casa 
por parte de convênio. Temos já oito equipes 
habilitadas em quatro municípios: Cariacica, São 
Mateus e Serra, com a transferência de recursos 
federais. Nós prevemos a ampliação de trinta 
equipes do Melhor em Casa até o final do ano 
que vem e aí temos um debate em andamento 
com os municípios capixabas, lembrando que 
cada equipe pode atender até sessenta 
pacientes domiciliados simultaneamente. 

E aí os grandes investimentos, aquilo que 
eu citei no início da prestação de contas, nobres 
deputados, no que diz respeito à revitalização 
da infraestrutura hospitalar do nosso estado. 
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Nós estamos falando de uma infraestrutura 
hospitalar que ficou muitos anos sem 
manutenção preventiva, corretiva adequada. 
Nós, nesses dois anos e meio de Governo, 
avançamos no refazimento da rede elétrica dos 
hospitais, da rede hidráulica, de diversos 
telhados que estavam já muito deteriorados na 
rede. E caminhamos para vencer no próximo 
biênio novas reformas estruturais dos nossos 
hospitais. Então temos previsto aplicar cento e 
sessenta milhões de reais nos próximos quatro 
anos dentro de uma execução, desculpa, cento 
e sessenta milhões de reais nos próximos três 
anos, para a reforma dos hospitais, num grande 
programa de revitalização dos mesmos.  

Quero destacar aqui, por exemplo, o 
Hospital Jerônimo Monteiro, um hospital de 
vinte e sete leitos, que já tem mais cinquenta e 
cinco leitos, que pode chegar a setenta leitos no 
futuro; o que nós estamos fazendo do Dório 
Silva ampliando a quantidade de UTIs, 
construindo um novo centro cirúrgico, trocando 
todas as placas de amianto por placas 
cimentícias, por placas de tecnologia de 
construção modernas e garantindo uma 
infraestrutura adequada para os trabalhadores, 
uma infraestrutura adequada para os pacientes 
do Sistema Único de Saúde. 

Então temos aí já a ampliação, algumas 
entregas concluídas, como a ampliação e a 
reforma da Maternidade de Serra e a ampliação 
do Himaba, em Vila Velha; temos diversas obras 
que serão entregas no Heac e em outros 
hospitais entre os meses de agosto e setembro 
deste ano. 

Temos aí os valores de investimento em 
tecnologia da informação, na firewall, acesso 
remoto, cabeamento lógico das unidades. 
Quase um milhão de reais em equipamentos 
para o Crefes. Temos também equipamentos 
médico-hospitalares para o Hospital Jayme 
Santos Neves; equipamentos para rede própria, 
vinte e quatro milhões de reais. Então toda uma 
agenda capaz de poder revitalizar a 
infraestrutura hospitalar do nosso estado 
somando nessa apresentação oitenta e nove 
milhões de reais aplicados na rede do estado do 
Espírito Santo. 

No que diz respeito à Covid-19, 
deputado Hércules, o estado do Espírito Santo, 
desde o início da pandemia, decidiu adotar uma 
metodologia de gestão de risco da doença. Nós 
decidimos reconhecer graficamente, do ponto 
de vista cartográfico, a classificação de risco de 
cada município que pudesse ser um 
instrumento, inclusive, de comunicação para a 
sociedade, de qual era o comportamento da 
pandemia em cada território, de maneira que a 
gente pôde, nas diversas ondas da pandemia no  
Espírito Santo, reconhecer o recrudescimento 
da pressão assistencial dos óbitos, dos casos 
novos, desse uma classificação que foi, de 
maneira muito fina, desenhando a incidência de 
casos, internações e óbitos no nosso estado, e a 
sua expressão cartográfica nos municípios.  

Temos aí uma série histórica, de cada 
quinze, vinte dias, sendo representada neste 
slide. Aí nosso último mapa. Sem municípios no 
risco extremo, somente com cinco municípios 
no risco alto.  

Nossa matriz de risco cruza os 
indicadores de casos ativos, de testagem, de 
mortalidade e da ocupação hospitalar. Hoje, a 
rede hospitalar operando entre cinquenta e um 
e oitenta por cento de ocupação. Então, nós 
temos aí a possibilidade de não ter nenhum 
município com risco alto, porque não existe o 
comprometimento, o risco de colapso da rede 
assistencial. E temos, então, um indicador que 
cruza os dados e define o risco em todos os 
municípios. 

Registrar aqui, deputado Hércules, que a 
classificação dos municípios não é aleatória; a 
classificação dos municípios é feita a partir de 
cálculos objetivos dos números de testes feitos, 
casos ativos, dos óbitos e da ocupação 
hospitalar registrada toda sexta-feira. Então, 
essa metodologia representou e foi, inclusive, 
reconhecida pela Fiocruz, em um dos seus 
documentos, como uma metodologia 
recomendada para a adoção nos estados e 
municípios, porque ela comunica melhor o 
acompanhamento da evolução da pandemia nos 
territórios junto à população, aos atores 
econômicos, às instituições. 

Na evolução da vacinação, o Espírito 
Santo tem se destacado no Brasil, onde 
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recebemos 2,4 milhões de doses. No número 
atualizado de ontem já ultrapassamos dois 
milhões de doses aplicadas. Os municípios estão 
mobilizados num trabalho em três turnos, no 
trabalho em grandes mutirões, na aplicação 
rápida das vacinas que chegam.  

Nós devemos viver, nos dias de hoje, a 
aplicação de cem por cento das doses da vacina 
da Janssen que chegaram para os municípios da 
Grande Vitória.  Nós alcançamos um percentual 
de cobertura da população-alvo de oitenta e 
seis por cento de cobertura. Ou seja, um milhão 
e quatrocentas e quarenta e uma mil pessoas, 
previsto para alcançar neste momento. Com as 
doses já distribuídas, nós já alcançamos oitenta 
e seis por cento de cobertura com a primeira 
dose, e vinte e nove por cento de cobertura com 
a segunda dose. 

Temos aí a progressão da população 
total prevista a ser alcançada com a imunização, 
a evolução no estado.  

No mapa de cobertura vacinal nacional 
da primeira dose, nós temos um desempenho 
no terceiro lugar do país, com o percentual da 
população adulta já alcançado pela vacina, com 
mais de quarenta e oito por cento da população 
adulta, deputado Hércules, já alcançada com a 
primeira dose da vacina.  

Esse gráfico é divulgado pela Folha de 
São Paulo. No gráfico divulgado pelo Consórcio 
de Imprensa, o Espírito Santo alcançou, ontem, 
a marca de quinto lugar entre os cinco melhores 
estados do Brasil na aplicação da segunda dose.  

Nas coletivas semanais que eu faço, aqui 
na Sesa, inclusive informei isso em outras 
coletivas, que o Espírito Santo, nos últimos dias 
do mês de junho, iria alcançar, com a chegada 
da vacina do Butantan, e a chegada robusta da 
quantidade de vacinas da AstraZeneca, o melhor 
desempenho na aplicação da segunda dose. E 
devemos avançar ainda mais nesse desempenho 
ao longo dos próximos dias.  

Meu reconhecimento aqui, na pessoa da 
secretária Cátia, secretária de Vila Velha, 
presidente do Conselho Estadual de Secretários 
Municipais de Saúde, a todos os gestores 
municipais do SUS, e a todo papel que o 
Ministério Público Estadual tem tido no 

acompanhamento quotidiano do sistema de 
imunização do nosso estado.  

Nós, apesar dos problemas, das 
deficiências identificadas, temos tido um 
desempenho exemplar do ponto de vista do 
desempenho nacional, e isso é resultado do 
esforço conjunto do Estado, da União, dos 
Municípios, dos órgãos de controle, no sentido 
de poder coesionar forças para poder superar as 
expressões negacionistas, as expressões 
antivacina que existiam para poder ter no nosso 
estado um processo de imunidade coletiva 
alcançada por meio da vacina. Não é uma 
imunidade coletiva estimulada por meio do 
convite às pessoas se oferecerem para o vírus, a 
se oferecerem para a doença, a estabelecerem 
interações sociais irresponsáveis para que 
alcançássemos, por exemplo, uma imunidade de 
rebanho por meio do contágio.  

Essa estratégia é uma estratégia 
totalmente inadequada, um estratégia que não 
encontra razões científicas e que, neste 
momento, graças ao rápido desenvolvimento 
das vacinas, que foi questionado por muitas 
autoridades ao longo do ano passado, tiveram 
seu desenvolvimento questionado e combatido 
em algumas ocasiões, conseguiram 
disponibilizar ao mundo uma oferta de vacinas 
suficientes para alcançar ainda este ano, no caso 
brasileiro, a imunidade de cem por cento da 
população-alvo das vacinas. E conseguimos via 
Ministério da Saúde, via Governo Federal, ter, 
para esse segundo semestre, uma ampla 
disponibilidade de doses.  

Uma pena, nobres deputados, uma pena 
muito grande, desembargadora Elisabeth e 
pessoal do Ministério Público, da Defensoria, do 
Controle Social, aqui, presentes, que não fomos 
permitidos a apresentar esse desempenho na 
imunização da população capixaba ainda no 
primeiro trimestre deste ano.  

Se nós tivéssemos comprado todas as 
vacinas que foram ofertadas ao Governo Federal 
ainda no ano passado, para disponibilidade 
inicial no mês de dezembro, no mês de janeiro, 
de fevereiro, de março, nós poderíamos ter 
alcançado, com a primeira dose da vacina, por 
exemplo, da AstraZeneca e de outras vacinas, 
grande parte da população que foi afetada pela 
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segunda e terceira onda da pandemia no 
Espírito Santo, que foi afetada pela segunda e 
terceira onda no país. E isso representa, nobres 
deputados e todos que participam e 
acompanham esta audiência, uma oportunidade 
perdida do Brasil de poder dar um desempenho 
e salvar muitas vidas.  

No entanto, existe para o segundo 
semestre uma oportunidade de poder, com 
muita velocidade, vacinar toda a população 
brasileira, e poder superar esta época da 
pandemia, alcançando e preparando o país para 
a recuperação, para a fase de restabelecimento 
das condições de funcionamento de todo o 
sistema de saúde, da economia, das atividades 
sociais, e que a gente possa voltar a se abraçar, 
em alguns espaços não usar máscaras e poder, 
então, garantir que a população brasileira 
supere esse triste capítulo da história da 
pandemia no Brasil.  

Nós temos aqui a expressão gráfica dos 
casos confirmados por mês da pandemia. 
Podemos identificar claramente as três grandes 
ondas, os três ciclos de desastre epidemiológico 
que o Espírito Santo viveu, com três momentos 
de fases de aceleração, de estabilização e de 
recuperação da curva de casos, de modo que o 
Espírito Santo representa um dos estados do 
Brasil que teve a circulação plena do vírus 
precoce em relação a outros estados.  

O vírus alcançou, no Espírito Santo, ao 
longo do ano de 2020, a circulação em todos os 
municípios, em todas as regiões de saúde. Até 
os municípios que não tinham tido uma primeira 
grande onda no início do ano passado tiveram a 
primeira grande onda no final do ano, tiveram a 
segunda grande onda quando o estado viveu a 
terceira.  

Nós estamos tratando de um estado 
compacto, com grande capilaridade, com uma 
grande conexão rodoviária entre as 
microrregiões, onde o vírus alcançou uma 
circulação muito rápida ao longo do ano de 
2020, diferente de grandes estados.  

Nós podemos perceber, por exemplo, 
que nos estados do Maranhão, Bahia, mesmo o 
estado São Paulo, estados de grandes extensões 
territoriais, a pandemia teve um 
comportamento de circulação e interiorização 

tardia, até dadas as características e as 
dimensões territoriais e demográficas nesses 
estados.  

Então nós tivemos, no Espírito Santo, 
identificamos, inclusive, isso nos estudos e 
análises conduzidas pelo Lacen, dirigidas de 
maneira brilhante pelo nosso amigo e 
pesquisador Rodrigo Rodrigues, em que 
identificamos anticorpos anti-Sars-CoV-2 em 
pacientes suspeitos de arboviroses de janeiro do 
ano passado. Tivemos em um município 
litorâneo da Região Metropolitana a 
identificação, no mês fevereiro e no mês de 
janeiro do ano passado, de pessoas que tiveram 
contato com o Sars-CoV-2. Isso quer dizer que a 
situação comunitária do vírus no mundo e no 
Brasil se deu antes do reconhecimento da 
pandemia. E isso nos leva a reconhecer que o 
Espírito Santo teve, de fato, um comportamento 
avançado na frente de outros estados no que 
diz respeito à disseminação da pandemia.  

Aí é o comportamento da média móvel 
de casos do estado. Nota-se que, na terceira 
expansão da pandemia, ainda no momento de 
recuperação, nós tivemos uma fase de 
estabilização com oscilação positiva, aí na 
descida da terceira fase. Essa oscilação se deu 
pelo comportamento tardio da evolução da 
pandemia em pequenos municípios capixabas 
que levaram, então, o indicador final do Estado 
a apresentar esse comportamento, mas que foi 
seguido de uma continuidade da queda da curva 
de casos.  

Aqui também os pacientes recuperados 
diários.  

A curva do acumulado de óbitos nos três 
momentos, nas três expansões da pandemia, 
deixando clara e explícita a violência da 
pandemia sobre o sistema de saúde, sobre a 
população, de como foi dura e difícil a vida do 
Estado, no momento, especialmente, da terceira 
expansão da pandemia, que ocorreu porque nós 
tivemos uma sobreposição de nova expansão, 
tanto na Grande Vitória quanto uma nova 
expansão em todos os municípios do interior do 
estado, tanto os municípios pequenos como os 
municípios médios do interior.  

Essa sobreposição do crescimento 
simultâneo da pandemia após as sucessivas 
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interações sociais que se estabeleceram com 
Natal, Ano Novo, férias em janeiro, Carnaval, 
elas permitiram uma ampla disseminação das 
cepas que já circulavam aqui no Espírito Santo, e 
que levaram, então, ao crescimento dessa 
terceira onda, que teve a introdução da variante 
inglesa como circulação comunitária no nosso 
estado. Posteriormente, principalmente a partir 
do mês de março, abril, o início da circulação da 
variante P1, identificada inicialmente na 
fronteira com Minas, onde a P1 foi identificada 
em transição comunitária predominante, nos 
municípios fronteiriços com o estado do Espírito 
Santo, onde nós não tivemos, até o presente 
momento,  a predominância da variante P1 
como a variante de transmissão principal no 
nosso estado.  

Um dos motivos que a expressão 
assistencial clínica dos pacientes no Espírito 
Santo, apesar de ter aumentado de dez para 
quinze por cento a participação de jovens, 
adultos acima de trinta anos, nas internações 
hospitalares e também no percentual de óbitos, 
as variantes predominantes no estado foram as 
variantes originárias, já são as variantes que 
eram circulantes aqui no estado no ano 
passado, e a variante P2, que não tem 
características novas em relação a outras 
variantes que já circulavam.  

Dessa maneira, nós tivemos ainda o 
predomínio da população com comorbidade e 
idosa nas internações das UTIs privadas e 
públicas do estado. Isso é uma expressão clínica 
e uma evidência de que não foi a variante P1 a 
variante predominante no Espírito Santo. 
Diferente, por exemplo, como Santa Catarina, 
Paraná, diferente como o estado de São Paulo, o 
estado do Amazonas, onde a variante P1 foi 
predominante. Essa expressão não teve.  

E, neste momento, na avaliação de risco 
que nós fazemos para o cenário futuro da 
pandemia no nosso estado, nós temos 
apresentado a leitura de que hoje o principal 
risco para a estabilidade e a continuidade da 
queda da Covid-19 no nosso estado está 
relacionada à não adesão às medidas de 
distanciamento ou uso de máscaras, à testagem 
massificada já disponibilizada no Espírito Santo 
para diagnosticar casos ativos e isolar e romper 

a cadeia de transmissão, de maneira que a 
P1possa assumir algum grau de predominância 
na transmissão comunitária.  

Essa variante afeta muito a população 
com mais de trinta anos, e ela leva essa 
população à internação hospitalar. No entanto, 
também temos uma força, uma virtude, uma 
oportunidade, neste momento, que é o avanço 
da imunização e a possibilidade de alcançar no 
mês de julho e de agosto a população com mais 
de trinta anos, com pelo menos a primeira dose 
do imunizante.  

No entanto, a circulação do vírus ocorre 
mesmo após a vacinação, porque as vacinas não 
trazem a perspectiva da eliminação do vírus, 
mas, sim, da redução da mortalidade e da 
circulação comunitária do mesmo. Mas a 
população jovem, de vinte a quarenta anos, que 
ainda não foi plenamente alcançada, mesmo 
com a primeira dose, precisa aguardar a 
segunda dose e precisa ter, pelo menos, quatro 
semanas para que a primeira dose tenha seu 
efeito completo. Então, julho e agosto ainda 
representam meses de alerta, de perigo, em que 
a população, principalmente a população jovem, 
precisa estar preservada com o uso de 
máscaras, com a testagem em massa.  

Aí o comportamento na Grande Vitória. 
Já baixamos, na Grande Vitoria a cava da 
primeira e segunda onda, ao ponto da cava da 
segunda onda nessa fase de recuperação.  Já 
baixamos de 11,5 óbitos de média móvel que 
teve na cava da segunda e terceiras ondas. A 
cava que estamos desenhando já caminha para 
avançar mais na redução dos óbitos.  

Aqui nós temos a evolução da alta 
hospitalar e dos óbitos. Aqui temos as altas 
Covid e não Covid. Temos aqui, então, a 
evolução das altas, desculpa, acompanhadas 
aqui diariamente na nossa rede hospitalar. A 
equipe tem ajudado no monitoramento e no 
desenho da oferta de leitos para a rede.  

Esse é um dos gráficos que a gente 
acompanha desenvolvido pelo Icepi junto com a 
(Inaudível).  

Aqui também temos os leitos 
hospitalares do SUS, a evolução do óbito 
hospitalar geral e de Covid. Podemos perceber 
como os óbitos suspeitos e confirmados tiveram 
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um comportamento também de onda no nosso 
estado.  

Aqui inclui a rede privada e a rede 
pública.  

Aqui a evolução das saídas, considerando 
as saídas por alta e por óbito.  

Aqui o Programa Leito para Todos. Foi 
uma estratégia adotada ainda no início do ano 
passado que permitiu que o Estado fizesse 
medidas para que o Estado, de acordo com os 
cenários projetados a cada período da 
pandemia, a cada ciclo epidemiológico, tivesse 
uma expansão de leitos adequada. Nós tivemos 
aqui no estado do Espírito Santo uma ousadia 
no início da pandemia.   

Deputado Carlos Von, nós, no início da 
pandemia apresentamos para o Ministério da 
Saúde, ainda no mês de março do ano passado, 
nossa projeção de expansão de leitos.  Eu me 
lembro, naquele momento, o companheiro 
Wanderson Oliveira olhou para mim e falou: 
Nésio, é bom pecar pelo exagero. Naquele 
momento, a estratégia nacional de 
enfrentamento à pandemia previa a expansão 
de dois mil leitos para todo o Brasil. Só no 
Espírito Santo, em leitos de UTIs, a gente já 
previa mais de quatrocentos leitos, somando 
leitos de enfermaria e leitos de UTI mais de 
oitocentos leitos. Já no mês de abril nós 
atualizamos a estratégia de expansão de leitos, 
chegamos a setecentos e quinze leitos de UTI 
exclusivos para Covid-19, na primeira onda, e 
chegamos, agora, no final do terceiro ciclo da 
pandemia, a ter mil e sessenta e sete leitos de 
UTI disponibilizados a pacientes com Covid-19, 
mais quarenta e seis leitos de cuidados 
intermediários e mil e quarenta e cinco leitos de 
enfermaria, deputado. Nós conseguimos, 
valorizando o Sistema Único de Saúde, 
valorizando este consenso que existe entre 
todos os segmentos ideológicos e políticos do 
nosso país, a opção por valorizar a saúde 
pública, por valorizar os hospitais filantrópicos, 

os hospitais públicos, uma parceria estratégica 
também com a própria rede privada, de 
maneira que a gente conseguiu ter um 
desempenho assistencial na garantia do 
acesso aos leitos hospitalares para resistir à 
pandemia. 

 Nós, diferente de outros estados, não 
vivemos aquelas cenas dantescas de que 
estados do Norte do Brasil viveram. Nós 
conseguimos reprogramar toda a engenharia da 
rede de urgência e de emergência pré-
hospitalar de maneira que as UPAs se 
prepararam para poder segurar o paciente por 
dois ou três dias com cuidados adequados; a 
expansão do Samu para remover os pacientes 
com (Inaudível) zero; a ampliação dos hospitais. 
 Nós conseguimos suportar momentos 
muito duros e difíceis, no entanto, sem viver as 
cenas de colapso que outros países viveram.  
 Cabe registrar que, na última onda da 
pandemia, na Europa, os países europeus que 
tinham grande oferta de leitos tiveram que 
remover e transferir pacientes para outros 
países: Bélgica, França, Portugal. Até os países 
centrais utilizaram estratégias de solidariedades 
e de compartilhamento do acesso aos leitos 
para as pessoas atingidas pela Covid-19. 
 Nós estamos tratando de uma pandemia 
que assumiu proporções não imagináveis e que 
foram, nas suas projeções previstas, ignoradas 
em grande parte por diversas autoridades e por 
diversos países do mundo. Aqui no Espírito 
Santo, nós conseguimos fazer corretas análises 
de cenários, conseguimos apresentar para a 
população capixaba, para as instituições e para 
os poderes pactos e caminhos para sair da crise.  

Então, ter sobrevivido à terceira 
expansão da pandemia, ter tomado a decisão de 
fazer o pacto pela vida no início da expansão da 
terceira onda e ter adotado uma medida que foi 
capaz de poder romper radicalmente a 
transmissão comunitária e estabelecer uma 
rápida fase de recuperação da pandemia foram 
fundamentais para que o Espírito Santo não 
vivesse o que hoje está vivendo, por exemplo, o 
estado do Paraná. 
 Antes de ontem, eu conversava com o 
secretário de Saúde do Paraná, meu amigo Beto 
Preto, e ele falou: Nésio, a gente está desde 
março. Caiu um pouquinho em uma semana e 
depois voltou a crescer. Mil e trezentos 
pacientes aguardando leitos de UTI e de 
enfermaria no estado. 
 Com o conjunto das medidas adotadas 
pelo resultado do Pacto pela Vida a qual 
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participou a Assembleia Legislativa, o Tribunal 
de Justiça, a Defensoria, os órgãos de controle, 
o Ministério Público, as instituições, o fórum das 
federações, nós conseguimos, o Espírito Santo, 
adotar, no momento adequado, as estratégias 
capazes de poderem resistir e de vencer as 
piores fases da pandemia. 
 Essa expectativa tem apresentado para o 
Espírito Santo também com a característica da 
transparência, porque nós divulgamos 
diariamente todos os nossos dados. Divulgamos 
os nossos dados de compras; divulgamos os 
nossos dados dos indicadores epidemiológicos, 
testes e óbitos; nós não escondemos e não 
negamos os nossos óbitos; e essa opção do 
Governo do Estado de poder dialogar com todo 
mundo, de poder construir pontes foi 
fundamental para o êxito da estratégia de 
resistência. Os leitos são resistência, a testagem 
em massa é contra-ataque e poder vencer a 
pandemia é poder vacinar toda a população. 
Pode passar, por favor, para o próximo slide. 
 Aqui nós temos os dados das 
intervenções hospitalares nos hospitais públicos 
que são acompanhados pela Epimed, uma 
solução de monitoramento e desempenho 
hospitalar que nós temos contratados no Estado 
desde o Governo anterior e que nós decidimos 
manter o acompanhamento, que permitiu que a 
gente conseguisse, então, ter uma dimensão 
melhor do monitoramento da atenção 
hospitalar. 
 Nós podemos perceber que nós tivemos, 
ao longo dos três hospitais que o Estado 
administra, uma evolução muito radical do 
número de pacientes/dia, do número médio de 
internações. A média de internações/mês, na 
terceira onda, superou a primeira, superou a 
segunda, apresentou uma taxa de ocupação 
hospitalar muito avançada também. Nós 
tivemos um prejuízo no que diz respeito à oferta 
de cirurgias por conta da mobilização dos 
centros cirúrgicos e tudo o que foi feito, até na 
rede privada do Estado, para atender os 
pacientes com a Covid-19.  
 Tivemos aqui, quero apresentar para 
vocês, uma comparação dos hospitais públicos. 
Na primeira onda, o número de UTIs 
acompanhadas pela Epimed para atender 

pacientes com Covid-19 era de quarenta e 
quatro UTIs. Quarenta e quatro unidades, gente. 
Não é quarenta e quatro leitos. Então, com 
trezentos e noventa leitos monitorados pela 
Epimed, um N importante, um N satisfatório 
para poder fazer uma avaliação do desempenho 
da rede hospitalar. Na segunda onda, já eram 
quarenta e nove unidades de terapia intensiva 
com quinhentos e cinquenta e quatro leitos, e, 
dos mais de dois mil leitos que a gente abriu, 
seiscentos e sessenta e cinco eram monitorados 
pela Epimed. No caso dos hospitais públicos do 
Brasil, a Epimed já fazia o monitoramento de 
cinco mil e setenta e oito leitos em todo o país. 
 O número de internações também 
aumentou radicalmente neste período. As 
internações médias por mês saíram, nessas 
unidades, de mil quatrocentas e cinquenta e 
três para mil oitocentas e trinta e uma 
internações na média/mês de pacientes com 
Covid. Nós subimos a terceira onda para dois mil 
cento e vinte e sete pacientes na média/mês de 
internação. 
 Isso representa, caros deputados, um 
pouco da pressão assistencial que foi a terceira 
onda, a pressão que foi ter a doença crescendo, 
espalhada simultaneamente nos grandes 
municípios, nos municípios médios e de 
pequenas dimensões no nosso estado. 
 Nós tivemos uma taxa de ocupação 
média, já acompanhando a terceira onda até o 
período agora do mês de junho, dia 15, de 
oitenta e cinco por cento, superior aos períodos 
longos da primeira e da segunda onda no nosso 
estado. 
 A duração média de internação também 
aumentou. Na primeira onda, enquanto 6.4 dias 
ocupavam os pacientes nas UTIs, na terceira 
onda, 8.1 dias. As taxas de reinternações foram 
representando também, no nosso estado, um 
indicador melhor em termos de desempenho à 
média nacional. 
 Vale ressaltar aqui que, no indicador da 
taxa de ocupação, no mesmo período, em 
relação ao Brasil, nós sempre temos mantido os 
melhores indicadores que o país. 
 Aqui nós podemos perceber que, em 
comparação com os hospitais públicos do Brasil, 
nós temos, nas três ondas, uma mortalidade 
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menor dos hospitais, uma mortalidade 
hospitalar menor. Temos uma mortalidade por 
ventilação menor. O nosso tempo de 
permanência das UTIs também igual é o Brasil 
se refere a um paciente com Saps alto, com 
gravidade alta. Temos tido um tempo de 
ventilação mecânica até um pouco maior do que 
o Brasil. No entanto, o desempenho no óbito 
melhor do que o resto do país. Isso se refere, 
basicamente, à garantia da qualidade do acesso 
que nós temos no Estado.  
 Em resumo, o número de 
internações/mês aumentou progressivamente 
nos hospitais, nas três ondas, mostrando uma 
maior capacidade da absorção da demanda. A 
taxa de ocupação aumentou progressivamente, 
evidenciando um melhor aproveitamento dos 
leitos instalados. Houve um incremento do 
número de unidades e de leitos de UTIs nos 
hospitais que são acompanhados pela Epimed. 
Isso permite ter um N, do ponto de vista 
estatístico, relevante para a avaliação do 
desempenho da rede hospitalar e, mesmo com 
o aumento da demanda por leitos de UTIs, a 
rede da Sesa foi capaz de suprir as necessidades, 
aumentando o número e melhorando os 
processos de aproveitamento dos leitos. 
 Nós conseguimos também, apesar de ter 
um maior tempo de internação nas médias de 
UTI, um menor percentual de reinternação e 
também um maior percentual de óbitos. Os 
pacientes que chegaram a um percentual menor 
de internação mecânica possivelmente por um 
atendimento mais rápido e leitos disponíveis 
para internação quando comparado com os 
hospitais públicos do Brasil. Apesar de os 
pacientes terem ficado mais tempo em UTIs, a 
média de permanência hospitalar foi menor. Por 
fim, houve uma menor mortalidade hospitalar e 
dos pacientes ventilados quando comparados 
aos hospitais públicos do Brasil. 
 Tudo isso, gente, é resultado da ampla 
mobilização de trabalhadores. Eu quero aqui 
fazer um reconhecimento, nobres deputados, a 
todas as equipes de Enfermagem, de 
Fisioterapia, às equipes multiprofissionais, às 
cooperativas médicas, às empresas médicas que 
atuaram no enfrentamento da pandemia, que 
ajudaram no Estado. Quero aqui fazer um 

reconhecimento a todas as entidades 
filantrópicas e aos hospitais privados, que foram 
parceiros do Estado no momento da expansão 
da pandemia para poder fortalecer o SUS e 
garantir o acesso à população. 
 Nós temos orgulho do que foi construído 
com política pública ao longo deste um ano e 
meio de pandemia em nosso estado. Nós temos 
certeza de que as melhores práticas, nós temos 
a convicção de que todo o esforço para poder 
unificar as instituições, o povo, os 
trabalhadores, o Governo do Estado como um 
todo foi tomado por parte do nosso Governo 
sob a liderança de Renato Casagrande e com a 
colaboração dos poderes do nosso estado. 
 Os resultados nossos são resultados do 
trabalho de muitas mãos. O meu 
reconhecimento, enquanto autoridade sanitária 
do Estado, a todos aqueles que contribuíram 
para a resistência à pandemia e que, neste 
momento, contribuem para a adesão em massa 
e ampla da população à vacinação que está em 
andamento.  
 Aqui nós temos a ocupação hospitalar 
nossa. Já quase chegando a menos de cinquenta 
por cento dos leitos potenciais. Temos os leitos 
disponíveis no momento de sessenta e dois por 
cento de ocupação.  
 Aqui a nossa disponibilização de 
equipamentos para os municípios capixabas, 
tanto de máscaras, toucas, óculos, álcool em 
gel, cloro orgânico, papel toalha. Dois milhões 
quatrocentos e noventa e quatro mil itens 
disponibilizados, representando nove milhões 
de reais em itens doados aos municípios. 
 Temos aqui, então, as receitas 
disponibilizadas no enfrentamento à pandemia 
da Covid-19, o repasse ao Fundo Estadual de 
Saúde, os repasses à Secretaria da Fazenda, ao 
Tesouro do Estado por parte da União.  
 Em 2021, tivemos somente sessenta e 
nove milhões de repasse, contrastando, em 
2020, com quatrocentos e sessenta e oito 
milhões de repasses de recursos federais. 
Temos outras fontes e outras doações, 
contrastando vinte e nove milhões de reais 
doados, no ano passado, Barragem de Mariana, 
de vinte e nove milhões para 1.1 milhão de 
reais, totalizando, então, os recursos estaduais 
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de seiscentos e oitenta e dois milhões, no ano 
passado, para quatrocentos e quatro milhões de 
reais aplicados este ano. 
 Fica evidente que o suporte financeiro 
para o enfrentamento da pandemia neste ano 
tem sido suportado essencialmente com 
recursos do caixa do Governo Estadual. 
 Aqui a participação dos custeios, 2020-
2021. Números totais aplicados e prestadas 
contas. 
 Aqui as despesas com Covid por itens: 
insumos de proteção e higiene, serviços 
médicos especializados, apoio diagnóstico, 
serviços assistenciais, material ambulatorial e 
hospitalar, totalizando, em 2021, já duzentos e 
vinte e três milhões e no ano passado foi 
quatrocentos e dezoito. 
 Despesas do quadrimestre. Os 
investimentos também representaram um 
importante aporte de recursos. O quadro 
anterior falava dos recursos de custeio. Nós 
aqui, em 2020, cento e nove milhões, 
praticamente cento e dez milhões de aplicação, 
de investimento em despesa de capital. Em 
2021, trinta e dois milhões.  
 Nós temos também, em despesas 
realizadas com recursos humanos, 2020 
comparado com 2021, sendo de 2021, até 30 de 
abril, até o quadrimestre de 2020, o ano todo, 
uma participação muito grande dos contratos 
por tempo determinado, um impacto da 
(Inaudível), mas que são mobilizações 
financeiras necessárias para poder resistir à 
pandemia. 

 Nós estamos trabalhando com 
perspectiva, agora, já no mês de julho, de 
inaugurar linhas de cuidados com pacientes 
pós-Covid, tanto com competências definidas 
claras, um protocolo para a atenção primária, 
para os centros de reabilitação, para unidades 
de cuidados de longa permanência de modo 
que vários hospitais estão sendo mobilizados 
para atender aos pacientes de longa 
permanência. Estamos estruturando os Crefes 
ainda para o mês de julho, deputado Hércules, 
para iniciar o atendimento da linha de cuidado 
pós-Covid no que diz respeito ao 
acompanhante de reabilitação.  

 Unidades assistenciais estão sendo 
desenhadas para o cuidado de pacientes de 
longa permanência, e o Crefes também, que 
tem uma pequena quantidade de leitos, que 
será disponibilizada. 
 Aqui é a linha de cuidado, um desenho, 
um fluxograma de cuidado, apresentado para 
validação, na próxima semana, e 
implementação no Estado. 
 Neste momento da pandemia, nós temos 
já noventa e oito por cento dos idosos com a 
primeira dose garantida, com avanço grande da 
segunda dose também para a população com 
mais de setenta anos, avançando na segunda 
dose na população com mais de sessenta agora 
com a AstraZeneca e as outras vacinas 
disponibilizadas pelo PNI.  

Temos, no Espírito Santo, uma plena 
implantação da testagem de antígenos nas 
unidades básicas, também, neste momento, 
ampliando a testagem no aeroporto e nos 
terminais do Sistema Transcol aqui na Grande 
Vitória. Iniciamos aqui no Terminal Jardim 
América. Hoje iniciando em Laranjeiras também. 
Temos, a partir desta terça-feira, no momento 
em que o profissional de Saúde, o laboratório 
público-privado confirmar o resultado da RT-
PCR na ficha de notificação do e-SUS VS, os 
pacientes irão receber uma mensagem de SMS 
informando o resultado do exame. Até o dia de 
ontem, já haviam sido mais de seis mil SMSs 
enviados aos celulares dos pacientes 
informando o resultado de RT-PCR com positivo, 
com inconclusivo, ou com negativo com mais 
uma forma de incorporação tecnológica, de 
comunicação direta com a população capixaba. 
 Nós também estamos implementando a 
solução de notificação por alerta por celular do 
atraso da segunda dose para os municípios. 
Então, estamos alertando a população. Todos 
aqueles que tiveram o telefone registrado no 
momento da vacinação com o seu telefone de 
contato estamos, então, informando por SMS a 
necessidade de atualização e tendo uma grande 
adesão da população do estado à aplicação da 
segunda dose, completando o esquema vacinal. 
 Teremos também, a partir do início de 
julho, em evento que será lançado pelo próprio 
governador Renato Casagrande, o início, a 
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virada de chave de uma aplicação web para o 
registro de todas as vacinas no nosso estado, 
controle logístico, controle de estoque e 
controle de aplicação e também um site para 
agendamento a ser disponibilizado por todos os 
municípios. 
 Os municípios que já possuam um 
sistema de agendamento on-line, poderão 
permanecer com os seus, mas o Estado irá 
disponibilizar uma aplicação web para 
agendamento on-line de todos os municípios.  

Também adotamos a redução do 
intervalo da segunda dose da AstraZeneca, 
antecipando duas semanas, porque não nos 
pareceu razoável ter as vacinas guardadas por 
duas semanas na rede de frio, enquanto a gente 
poderia já estar aplicando e beneficiando a 
população com a antecipação da segunda dose, 
ampliando o efeito e eficácia da mesma e 
fechando, enfim, a vacinação das mesmas. 
Queria poder concluir essa primeira etapa da 
minha apresentação.   
 Tem uma segunda etapa da minha 
apresentação agora, deputado Hércules. Eu 
queria pedir já para minha assessoria 
encaminhar para a sua assessoria uma 
apresentação que eu fiz sobre a compra do 
álcool em gel aqui, por parte do Governo do 
Estado, onde vou continuar a minha prestação 
de contas, apresentando todos os elementos 
vinculados àquela compra, esclarecendo a esta 
Casa de Leis os itens relacionados, todo o 
procedimento adotado pelo Governo do Estado, 
as investigações. E darei continuidade à 
prestação de contas, com a apresentação que 
será encaminhada à assessoria da Assembleia, 
neste momento. Então, já foram encaminhadas 
e confirmadas aqui por parte da minha 
assessoria e, assim que eu concluir esta 
apresentação, eu darei continuidade à 
prestação de contas apresentando a avaliação 
do Estado, da Sesa, da condução da compra do 
álcool em gel. 
 Nós tivemos uma grande iniciativa por 
parte do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa 
e Inovação, da Sesa, do Governo do Estado, em 
conjunto com pesquisadores do Hucam. Em 
especial, quero fazer uma menção à 
extraordinária pesquisadora e também gestora 

pública, por ser parte da gestão do Hospital das 
Clínicas também, a professora Valéria Valim, 
onde nós conseguimos, junto com o professor 
Mill e outros profissionais da vigilância daqui do 
Estado, dos municípios, do Incep, da Fiocruz 
Minas, da Fiocruz Rio de Janeiro, do Ministério 
da Saúde e da Organização Pan-Americana de 
Saúde, mobilizar em duas semanas, 
praticamente, todos os recursos institucionais, 
materiais necessários para fazer, no município 
de Viana, uma apresentação, um estudo de 
efetividade de segurança e imunogenicidade da 
aplicação de meia dose da vacina AstraZeneca, 
na população que não era alvo naquele 
momento da vacinação em massa. Nós 
conseguimos, então, a vacina, através da 
Comissão Nacional de Ensino e Pesquisa, 
apresentamos à Organização Pan-Americana de 
Saúde, à Fiocruz. Houve diversas revisões do 
projeto, e conseguimos com a plena mobilização 
e liderança do prefeito Wanderson e todos os 
atores que atuam no município, liderados pela 
secretária municipal da Saúde Jaqueline, em um 
dia, aplicar quinze mil doses, praticamente, de 
vacinas contra a Covid-19, no município de 
Viana. 
 Conseguimos, neste momento, já 
ultrapassar oitenta por cento de cobertura 
vacinal na população adulta, alvo do programa 
de imunização. Podemos ter no município de 
Viana, o primeiro município, uma 
sustentabilidade longa de classificação no risco 
baixo, na matriz de risco. E esperamos que já na 
segunda quinzena de julho, nós tenhamos o 
início da percepção do impacto epidemiológico 
da eficácia apresentada pela vacina 
AstraZeneca, usando a meia dose, que não 
surgiu do nada. Esse resultado de eficácia e 
imunogenicidade da meia dose foi apresentada 
e publicado pela própria produtora da vacina, 
no desenvolvimento da fase 2 e 3, de modo que 
o que nós fizemos foi adotar uma estratégia que 
já foi feita em outras campanhas de imunização, 
com outras vacinas, aqui no município de Viana, 
e com o apoio do ministro da Saúde. 
 Na quarta-feira à noite, conversei com o 
ministro pessoalmente, com o gabinete dele, 
sobre o projeto de Viana. Existe uma 
expectativa muito positiva em relação ao 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390037003100320034003A00540052004100, Documento assinado 

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



76 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 07 de julho de 2021 

resultado no estudo, inclusive da Organização 
Pan-Americana de Saúde, porque nós temos, 
neste momento, no mundo, ainda cinco bilhões 
de pessoas que não tiveram acesso à vacina. 
Nós temos cinco bilhões de pessoas que ainda 
precisam ser alcançadas e, caso o uso da dose 
ajustada da vacina da AstraZeneca apresente 
resultados esperados e correspondências nos 
resultados já publicados na fase 2 e 3, pela 
Oxford, da AstraZeneca, nós podemos alcançar 
no mundo muito mais pessoas com essa vacina.  
E essa estratégia, esse estudo, pode inclusive 
induzir o mesmo estudo com outros fabricantes, 
com outras vacinas.   
 Nós conseguimos e divulgamos no dia de 
ontem que a Conep autorizou a antecipação da 
segunda dose para oito semanas. E iremos, no 
dia 8 de agosto, doutora Inês, fazer um novo Dia 
D em Viana, de vacinação da meia dose, da dose 
ajustada, para a população que participou do 
estudo. E teremos, então, a partir do dia 8 de 
agosto, nas duas semanas seguintes, a 
atualização do esquema completo. E teremos 
em Viana, possivelmente, a primeira cidade 
capixaba a ter, o esquema completo da 
vacinação, já alcançado. E isso representará 
para o Espírito Santo uma grande contribuição 
do nosso povo, dos gestores municipais, do 
Estado, das nossas instituições de ensino e 
pesquisa, ao processo de desenvolvimento de 
soluções para a pandemia. E as soluções para a 
pandemia estão nisto: estão na inovação, estão 
na ciência, estão na franqueza com a população 
sobre as soluções que, de fato, são soluções 
com evidências contra a pandemia, a Covid-19. 
 Concluo a minha apresentação, no dia de 
hoje, agradecendo aqui este primeiro momento 
da parte dos indicadores assistenciais 
financeiros. E agora passo à prestação de contas 
no que diz respeito à compra do álcool em gel e 
ao segundo momento da prestação de contas, 
deputado Hércules. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Pois, não. Pode continuar, 
secretário. 
 

  O SR. NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS 
JUNIOR – Ok. Aguardo o compartilhamento da 
apresentação. (Pausa) 

  (São exibidas imagens 
simultaneamente ao pronunciamento) 
 
 Nobres deputados e todos os órgãos de 
controle que estão aqui presentes, eu fiz 
questão de aproveitar esta prestação de contas, 
de maneira voluntária, espontânea por parte da 
Sesa, para esclarecer algumas questões 
vinculadas às compras que tiveram repercussão 
nacional, estadual, no que diz respeito às 
compras durante a pandemia.  
 Nós decidimos, ao longo da pandemia, e 
não é a toa que o Estado ganhou seus prêmios 
de transparência, inclusive nas contas públicas, 
a opção pela transparência plena, no que diz 
respeito às decisões administrativas do Estado, 
nas aquisições e toda a mobilização, toda a 
estrutura necessária para enfrentar a pandemia. 
 Nós tivemos uma emergência pública 
decorrente do surto de coronavírus reconhecida 
em março do ano passado, por meio do Decreto 
Estadual n.º 4953, declarando a emergência de 
saúde pública no estado. Tivemos a criação de 
uma Sala de Situação de Emergência, liderada 
semanalmente pelo governador Renato 
Casagrande, com a participação de diversas 
secretarias, mobilizando todo o conjunto do 
Governo do Estado no enfrentamento à 
pandemia, reconhecendo que, diante de uma 
situação de desastre epidemiológico, as 
capacidades ordinárias das estruturas que 
existem dentro do Governo são suplantadas. E, 
no momento em que você tem a circulação de 
uma doença nova, que naquele momento nós 
não tínhamos o domínio completo de como ela 
se transmitia, naquele momento nós não 
tínhamos a certeza e segurança de quais 
medicamentos funcionavam ou não 
funcionavam para tratar pessoas com Covid-19. 
Existiam muitas dúvidas no estado, no Brasil e 
no mundo, de qual seria o real alcance da 
doença nas populações, se haveria influência ou 
não da sazonalidade climática, da sazonalidade 
das doenças respiratórias. Uma doença 
totalmente nova que desafiou todos os 
Governos do mundo, de esquerda, de direita, de 
centro, os ecologistas, desafiou todo mundo.  
 E nós, aqui no estado, decidimos, então, 
pela liderança do governador Renato 
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Casagrande, reconhecer no inicio da pandemia a 
sua gravidade, decretar o estado de 
emergência. Instituímos, então, a Sala de 
Situação com a mobilização dos principais 
quadros de cada secretaria que participou dela, 
e liderados semanalmente pelo Governo do 
Estado, pelo governador, para avaliação do 
cenário cotidiano da pandemia. 
 No início da pandemia, deputado 
Hércules, nós chegávamos a ter reuniões diárias, 
reuniões em dias alternados. Nós conseguimos 
agora, recentemente, uma agenda de rotina na 
Sala de Situação e reuniões semanais, às sextas-
feiras, devido ao maior domínio, à curva de 
aprendizagem nossa com o enfrentamento da 
pandemia. 
 Na data do dia 21/03, do ano passado, 
foi criado um grupo de trabalho dentro do 
Governo do Estado, liderado principalmente 
pelo Comando-Geral do Corpo de Bombeiros, 
também o secretário de Justiça na época, junto 
com a Sesa e outras secretarias, uma grande 
mobilização de diversas estruturas do Governo, 
capazes de poder fazer uma gestão integrada, 
coordenada, capaz de, cotidianamente, 
fazermos avaliações de cenários, da ocupação 
de leitos, do consumo, das novidades publicadas 
em relação ao comportamento da pandemia, 
das características do vírus, da sua expressão 
assistencial, social, avaliando o comportamento 
da doença em outros países.   
 Então nós criamos, dentro de uma 
metodologia de manejo de desastres, já 
validada pela Defesa Civil do mundo inteiro, 
também adotada dentro do Ministério da 
Saúde, na vigilância em desastres, também 
adotada no Espírito Santo no início do ano 
passado, quando tivemos as inundações na 
região Sul do estado, e nós instituímos o Centro 
de Operações Especiais, uma estrutura 
equivalente na Saúde ao CCC. E tivemos, então, 
a criação por parte do nosso Governo, desse 
grupo de trabalho, dessa instância de pactuação 
e coordenação das ações de enfrentamento da 
pandemia para poder mobilizar as principais 
estruturas do Governo no atendimento rápido a 
todas as demandas.  

O CCC também foi responsável por 
construir diálogos com as federações, com a 

sociedade civil, com os poderes. Nós tínhamos, 
inclusive, a participação da Agência Brasileira de 
Inteligência nas reuniões do CCC, nós tínhamos 
a participação de entes do Governo Federal, nós 
tínhamos a participação, o CCC tinha a 
participação, inclusive, destacada do secretário 
Álvaro Duboc, que é policial federal aposentado. 
Temos também aqui a participação significativa 
de controladores do Estado, em diversas 
estruturas organizadas dentro da Sesa e do 
Governo do Estado para podermos enfrentar a 
pandemia. Nós, dentro do CCC, instituímos 
diversas frentes de respostas rápidas à crise, tal 
como seções de operação, logística, da 
administração e financeira, principalmente no 
que diz respeito à rapidez e a velocidade com 
que alguns processos estariam dentro do 
Governo. 
 A estrutura de comando do Centro de 
Comando de Controle desse grupo de trabalho, 
organizado dentro do Governo, tinha, então, 
comando unificado, tinha as áreas de 
Segurança, de informações ao público, de 
ligações, a Seção de Operações, a Seção de 
Planejamento, a Seção de Logística e a Seção de 
Administração e Finanças, porque ela acabava 
conseguindo, via Secretaria de Economia e 
Planejamento, de mencionar as apólices que 
foram feitas de diversas áreas muito além da 
Saúde.  
 A pandemia afetou e desafiou toda a 
economia, toda a sociedade, toda a nossa 
época. E conseguimos, então, fazer com que o 
Governo tivesse uma resposta oportuna e 
rápida a cada situação de emergência, àquela 
situação de crise vivida no ano passado.  

As decisões que eram tomadas nesse 
grupo de trabalho abrangeram ações que foram 
feitas no sistema prisional, ações que foram 
feitas nas escolas, ações que foram feitas nos 
municípios, nas praças. Então, nós tínhamos um 
grupo coeso de secretários, de subsecretários, 
de atores, de técnicos da ampla carreira do 
Governo do Estado para poder tomar as 
decisões e encaminhar a operação das mesmas.  
 Nós tivemos aprovado por esta 
Assembleia Legislativa, deputado Hércules, e 
sob a autorização legal, respeitando o princípio 
da legalidade: o art. 5.º da Constituição diz que 
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só podemos fazer ou deixar de fazer em virtude 
da lei. Nós tivemos a promulgação da Lei 
Complementar n.º 946/2020. Essa nova lei 
complementar dispõe sobre procedimentos 
para compras, contratações e outras medidas 
no enfrentamento às calamidades públicas 
devido ao coronavírus, ao Sars-CoV-2. Todas as 
decisões que essa Secretaria, que o Governo 
tomou, foram amparadas numa autorização 
legislativa desta Casa de Leis, representando 
tanto o respeito aos princípios da administração 
pública, amparadas pela legalidade dos nossos 
atos, quanto também para podermos dirimir no 
Marco Legislativo Estadual, vazios legislativos, e 
dar mais segurança jurídica a todos os dados 
que seriam adotados e tomados durante o 
enfrentamento à pandemia. 
 No parágrafo segundo, em um dos 
artigos da lei, diz o seguinte: que os preços 
obtidos a partir de uma estimativa de que trata 
o inciso VI, do caput, não impedem a 
contratação pelo poder público de valores 
superiores decorrentes de oscilações 
ocasionadas pela variação de preços, hipótese 
que haverá de ser justificada nos autos, 
ratificadas pela autoridade competente pelo 
órgão contratante. Neste caso, o órgão 
contratante foi a Assembleia contratada pela 
unidade gestora, vinculada a Subsecretaria de 
Administração de Finanças, da Secretaria de 
Estado da Saúde, que foi responsável pelas 
compras e a ordenação das despesas no 
momento da pandemia, e, especificamente 
aqui, vinculada à compra do álcool em gel. 
 Desde antemão, quero destacar que o 
amparo legal para todas as decisões que 
tomamos existe e é muito robusto, tanto na 
Legislação Federal, aprovada pelo Congresso 
Nacional, promulgada pelo presidente da 
República, tanto quanto o Marco Estadual da 
República, publicado em nosso estado pela 
Assembleia Legislativa e sancionado pelo 
Governador Renato Casagrande.  
 Naquele momento da pandemia, nobres 
deputados, tínhamos uma situação totalmente 
nova. Eu, particularmente, fui um dos 
secretários de Estado que, no início da 
pandemia, junto com o ministro Mandetta, 
recomendei, por exemplo, que a máscaras 

deveriam ser utilizadas somente por pessoas 
sintomáticas e por profissionais de Saúde, sob o 
risco das falsas máscaras no mercado, de 
desabastecimento da rede hospitalar. No 
entanto, já a partir do mês de maio, nós tivemos 
uma curva de aprendizagem com a doença. E 
nós reconhecemos que as máscaras seriam 
fundamentais e importantes instrumentos de 
bloqueio da transmissão com a barreira física 
para que as pessoas não se infectassem, não 
transmitissem e não fossem infectadas. Nós 
aprendemos com a evolução da pandemia.  
 Naquele momento, ainda, a transmissão 
respiratória do vírus, não por contágio direto, 
não era reconhecida como predominante. O 
grande meio de transmissão do vírus era por 
contato com as mucosas, com pessoas 
contaminadas tocando em estruturas físicas, 
compartilhando objetos, de modo que a limpeza 
das superfícies, o lavar das mãos, o não tocar os 
olhos, as mucosas, o não tocar-se, constituiu-se 
a principal medida sanitária capaz de poder 
trabalhar a interrupção da transmissão do vírus, 
depois da testagem em massa e do isolamento 
de sintomáticos.  
 No entanto, a quantidade de álcool 
disponibilizada no mercado nacional esgotou-se 
de maneira muito rápida. Nós tivemos, então, 
que providenciar rapidamente competindo com 
todo o Brasil. Todo o Brasil, naquele momento, 
estava atrás de máscara, estava atrás de álcool, 
atrás de materiais capazes de poderem 
contribuir para o enfrentamento ao vírus. E 
materiais que seriam em grande parte utilizados 
pela rede própria, mas também doados aos 
municípios, a entidades filantrópicas, 
distribuídos para a rede hospitalar, de modo 
que o dimensionamento de consumo médio 
mensal do volume a ser consumido no futuro 
não tinha parâmetro anterior. E não tinha, não 
existia, nenhuma situação anterior que pudesse 
permitir de maneira precisa, fina, um alto grau 
de certeza.  

Nós trabalhamos, então, em dimensionar 
um volume importante, capaz de ser distribuído 
para todo o estado, municípios, entidades. E 
dimensionamos uma compra robusta para um 
cenário de escassez. Em cenários de escassez, 
nós precisamos comprar remédios e materiais 
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para noventa, cem dias, cento e vinte dias. Nós 
precisamos comprar materiais, comprar 
medicamentos para poder suportar a falta da 
oferta desses produtos no mercado.  

Então, as compras e as aquisições que 
foram feitas naquele momento, foram as 
compras de um primeiro momento da 
pandemia. Foram as compras da primeira onda, 
para suprir uma necessidade imediata de 
garantia de compra daqueles produtos. As 
aquisições todas foram feitas e amparadas pelo 
decreto de emergência, atendendo todas as 
normativas vigentes, relacionadas às aquisições.  

Então, é necessário registrar que era 
notória a escassez dos produtos. Nós tínhamos, 
naquele momento, e todos os meios de 
comunicação, as empresas privadas, não 
estavam conseguindo comprar produtos, e a 
variação de preços de mercado eram variações 
com uma oscilação muito grande que duravam 
dias, duravam semanas, duravam horas, em 
alguns casos. 

Era uma situação no momento onde 
nenhuma empresa, por exemplo, queria 
registrar preço, porque o registro de preço exige 
um compromisso superior a um ano da garantia 
da entrega do produto, e os preços (Inaudível) 
no registro, e todos os atores privados do Brasil 
que se mobilizaram para essas compras 
públicas, passaram, então, diante de uma ampla 
procura, a ajustar o preço da oferta. Isso foi o 
que aconteceu de fato, não somente com o 
álcool, mas com diversos itens em todo o país. 

A alteração da demanda por um 
determinado bem ou serviço, assim considerada 
a quantidade deles que o consumo da Sesa 
passou a adquirir em determinado momento, 
afeta o preço cobrado, de maneira que o novo 

equilíbrio do mercado é difícil até no momento 
pós-crise. Eu quero destacar aqui, deputado 
Hércules, o fato de que os medicamentos, por 
exemplo, do kit de intubação, eles ainda não 
retornaram aos valores de mercado pré-
pandemia e agora, no pós-pandemia, inclusive 
no período pós-crise, na terceira grande onda 
no Brasil. O Brasil corre o risco de ter um novo 
nivelamento dos preços de mercado num 
momento pós-pandemia.  

E o sobrepreço praticado pelos 
fornecedores, em comparação ao preço 
praticado anteriormente, ele não pode ser 
considerado sobrepreço em situações de 
pandemia, de grave escassez, de graves crises, 
porque faz parte da regulação da oferta do 
próprio mercado, onde, dentro do marco legal, 
dentro das opções de compras disponíveis na 
licitação pública, o gestor público deve 
providenciar a decisão para realizar o gasto 
necessário e atender a demanda. E a demanda, 
naquele momento, apresentava a necessidade 
de poder preservar vidas, romper a cadeia de 
transmissão e interromper a presença do vírus 
nas superfícies, nas mãos, e poder proteger a 
população. 

Nós temos aí a notoriedade. Diversos 
canais de comunicação, órgãos de imprensa 
apresentando aí: Falta de produtos que 
transforma álcool em gel é entrave para atender 
à demanda. Aumento de dois mil, oitocentos e 
cinquenta e sete por cento da procura do 
produto é agravada pela falta de insumos 
básicos para a produção. Nós tivemos: Falta de 
álcool em gel em comércios faz associações de 
supermercados limitar a venda de produtos no 
Espírito Santo. Nós tivemos: Em falta e 
inflacionado, grandes empresas doam álcool em 
gel para hospitais e comunidades.  

No período posterior àquela crise inicial, 
foi possível contar com a solidariedade e o 
compromisso de inúmeras empresas privadas. 
Aqui no Espírito Santo, eu quero aqui de fato, de 
público, reconhecer o papel da Vale. O papel da 
Federação da Indústria e do Comércio, da 
Findes, muito bem hoje liderada pela presidenta 
Cris. Nós tivemos inúmeros atores privados que 
tiveram uma posição positiva no enfrentamento 
da pandemia, solidária, científica, responsável 
com a população, com a atividade econômica. E 
no seu compromisso na garantia das políticas 
públicas fizeram grandes doações, inclusive de 
álcool em gel depois à Secretaria de Estado da 
Saúde, e a outras secretarias municipais, e a 
outros movimentos. Tivemos o movimento do 
Todos Pela Saúde, ligados ao Itaú e outros 
bancos e empresas nacionais que também 
fizeram doações de máscaras e outros, 
oxímetros, e itens para o poder público.  
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No entanto, nobres deputados, também 
existiram empresas privadas que identificaram, 
no momento de escassez, a oportunidade de 
poder lucrar e lucrar muito. E muitas delas, que 
não tinham atividades na venda de produtos, 
que passaram a oferecer no mercado. Tivemos 
empresas privadas que compraram estoques 
inteiros de outras empresas para poder disputar 
e controlar o preço de mercado oferecido.  
E nós tivemos então no Espírito Santo... A 
própria Organização Mundial da Saúde indicou a 
possiblidade de produtos alternativos diante da 
escassez do álcool em gel.  
Aí também escassez de produtos.  

Aqui, detalhe, aqui a escassez de 
produtos. 

Nós temos aqui relatos, documentação 
da imprensa brasileira, sobre falta de seringa 
para vacinação. O estado do Espírito Santo 
comprou as seringas e se preparou para poder 
vacinar a população. E esse risco o Espírito 
Santo nunca viveu. Nós tivemos aqui falta do kit 
de intubação em todo Brasil. Nós conseguimos, 
mesmo utilizando itens de segunda e terceira 
linha, garantir que todos os hospitais estatais no 
Espírito Santo, tivessem a garantia dos insumos 
dos kits de intubação. No Espírito Santo, nobres 
deputados, a falta de kits de intubação se deu 
nos hospitais privados, filantrópicos e geridos 
por OSs. Os hospitais da Administração Pública 
Direta, geridos pela SAS, diretamente, não 
tiveram falta do kit de intubação. No entanto, o 
Estado ajudou esses hospitais, inclusive, ajudou 
a operacionalizar compra internacional, o 
abastecimento. E o Espírito Santo não viveu a 
crise dos kits de intubação que outros estados 
viveram. Nós não vivemos a falta do oxigênio, 
como os outros estados viveram porque em 
dezembro passado eu, pessoalmente, liderei o 
diálogo com fornecedores, com a indústria, para 
poder preparar o estado para uma situação de 
alta demanda.  

No entanto, nobres deputados, colegas 
trabalhadores da saúde aqui presentes nesta 
audiência, órgãos de controle, eu quero retomar 
o raciocínio anterior. Alguns atores privados se 
valeram da escassez para se aproveitar e fazer 
de vítima a administração pública do país 
inteiro. Um desses atores privados foi 

investigado em outros estados. E a partir da 
investigação feita em outros estados, esse ator 
também vendeu aqui no Espírito Santo. E a 
investigação que se trata da corrupção 
empresarial da atividade privada alcançou um 
dos fornecedores que vendeu para o Governo 
do Estado do Espírito Santo, no momento de 
escassez. 

Num contexto de escassez de produtos e 
desabastecimento, diversos contratos foram 
firmados pela Secretaria com diversos valores. 
Com base no quê, colegas? Na pesquisa de 
preço. Naquele momento nós tínhamos a 
compra emergencial em andamento, com 
pesquisa de vários fornecedores, onde nem 
todos os fornecedores tinham a totalidade do 
volume necessário a ser comprado e o Estado 
do Espírito Santo não aceitou a condição de 
pagamento antecipado. Num contexto de alto 
risco nas compras públicas, nós nos precavemos 
e não aceitamos a condição, por exemplo, de 
um segundo colocado que exigiu o pagamento 
antecipado para poder entregar os produtos. 
Nós decidimos, então, pela compra dos 
produtos daqueles que tinham disponibilidade 
de entrega para pagamento a posteriori e 
fizemos uma grande aquisição, que foi 
distribuída para toda a rede assistencial e, 
inclusive, para outras estruturas do Governo do 
Estado.  

E aí, naquele momento, o Centro de 
Comando e Controle, por meio da sua estrutura 
de compras, fez as cotações de mercado. E as 
cotações de mercado aconteciam com as 
ofertas que surgiam de todos os lados, os 
contatos que surgiam no cotidiano. Muitas 
empresas que inclusive, aquelas que não tinham 
atividade de venda de produtos hospitalares, 
passando a ofertar e apresentar documentação 
que tinham a disponibilidade do produto.  

Foi um momento totalmente 
excepcional, nobres deputados. Foi um 
momento totalmente atípico. E a conclusão da 
compra que o Estado promoveu, ela conseguiu a 
garantia da disponibilidade do produto para a 
rede, ou seja, não houve escassez de álcool no 
estado. A escassez de álcool poderia ter 
submetido trabalhadores ao risco de infecção. A 
escassez de álcool poderia ter submetido 
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pacientes ao risco de infecção. A escassez de 
álcool poderia ter estabelecido cenários de 
instabilidade dentro do serviço de saúde, 
porque os trabalhadores teriam todo o direito a 
não querer trabalhar sem a disponibilidade de 
EPI, a disponibilidade de álcool em gel para 
poder trabalhar. Nós conseguimos superar um 
grave momento de crise por termos tomado as 
decisões, amparados no marco legal vigente 
naquele momento. 

Tivemos, então, dentro das estruturas do 
Centro de Comando e Controle, as cotações 
realizadas com diversos fornecedores que 
surgiram naquele momento. E aí, os 
fornecedores tradicionais, aqueles que sempre 
ofertavam os produtos e serviços, já haviam 
reconhecido declarado que não tinham 
condições de entregar toda a oferta. Se os 
fornecedores de sempre, se os fornecedores 
tradicionais, tivessem disponibilidade para 
registrar preço para poderem entregar, para 
poderem participar das compras e garantir o 
preço praticado anteriormente, o menor preço, 
não tenho dúvidas nenhuma, deputados 
estaduais, órgãos de controle, nós teríamos 
adotado e comprado destes.  

No entanto, não era o cenário que estava 
dado. O cenário era de escassez plena do 
produto para toda atividade privada e pública 
no país. E neste contexto de escassez, 
amparados pelo marco legal vigente, nós, de 
maneira muito responsável, adotamos todas as 
medidas para poder garantir o suprimento de 
produtos da rede assistencial. 

Então tivemos as cotações do álcool em 
gel daquele momento: Nano4you, da Klasyla, da 
Tantum, da Sarcel Importação. A empresa que 
forneceu o menor valor, não era capaz de 
atender a demanda inicial do Governo sendo, 
por esta razão, autuado pelo setor técnico da 
Secretaria da Saúde em três processos com a 
finalidade de atender a necessidade da situação 
de emergência, de forma a promover a 
economia de recursos públicos, mediante a 
contratação de empresas que ofertaram 
efetivamente, ou seja, melhores preços, que foi 
a Nano, a Klasyla e a Tantum. Essas três 
empresas que ofereceram esses preços, elas 
tinham que garantir as condições apresentadas 

no começo, que era o pagamento a posteriori e 
a entrega da finalidade. A segunda colocada não 
aceitou a condição. Ela mudou a posição na 
negociação, e foi quando o Estado conseguiu 
fazer a aquisição na totalidade dos produtos 
essenciais para enfrentar a pandemia. 

Após o período mais crítico inicial e 
conforme as demandas que foram 
gradativamente sendo identificadas e 
estabilizadas, as aquisições retornaram aos 
trâmites normais, voltando a entrar na rotina 
ordinária de compras da Secretaria de Estado da 
Saúde. 

Já no segundo semestre do ano passado, 
as compras, por exemplo, as seringas que estão 
sendo utilizadas na vacinação este ano, já foram 
compradas diretamente pela Sesa. As compras 
dos medicamentos, e as compras emergenciais 
e os registros feitos, já foram retomados. Aquela 
estrutura de compras do Centro de Comando de 
Controle, ela foi desmobilizada no segundo do 
semestre do ano passado, e o processo retornou 
porque já a secretaria de Estado da Saúde, o 
mercado encontrou um momento de maior 
estabilização na oferta de diversos itens, e nós 
conseguimos dar um novo dimensionamento na 
capacidade de compras da Sesa nos hospitais. 

Para que todo mundo tenha uma 
dimensão da quantidade de ordens de 
fornecimento feitas na Sesa, enquanto em todo 
o Governo do Estado do Espírito Santo foram 
realizadas no ano passado mil e oitocentos 
ordens de fornecimento, tirando a Sesa, só na 
Sesa, foram três mil e cinquenta e cinco ordens 
de fornecimento. A dimensão do tamanho das 
compras públicas na Sesa não é factível de ser 
executada como a estrutura de compras de uma 
pequena secretaria. Existe um modelo 
consolidado ao longo de anos neste estado, 
onde você descentralizou as compras públicas 
para as unidades gestoras, que são os hospitais 
públicos do estado, as unidades gestoras, que 
são as subsecretarias do estado, que no âmbito 
de suas competências, possuem suas comissões 
de licitação e tem outras comissões de licitação 
centralizadas para as compras mais amplas e 
gerais de toda a secretaria. 

No entanto, o tamanho e a dimensão da 
Secretaria de Estado da Saúde, era totalmente 
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desproporcional do conjunto das compras 
públicas de todo o Governo do Estado, onde 
apresentamos, com os parâmetros de 2019 e 
2020 um quantitativo muito superior de ordem 
de fornecimento, e tivemos aí, também, a 
questão da pandemia. E é um comparativo 
explícito da diferença que é o tamanho das 
compras públicas na Sesa e o tamanho que se 
submetem a um processo já definido.  

Há procedimentos de importação, há 
procedimentos de avaliação e autorizativos, por 
parte da Controladoria do Estado, por parte da 
Procuradoria-Geral do Governo do Estado do 
Espírito Santo, as auditorias próprias da 
auditoria do SUS, ao controle estabelecido até, 
em alguns casos, pela CGE, ao controle também 
de Execução Orçamentária e Financeira 
estabelecida pela Sefaz e pela Secretaria de 
Planejamento. 

Então, controle é o que não falta no 
Governo do Estado, e não falta como uma opção 
nossa de preservar o interesse público contra 
qualquer má-fé de atores privados ou agentes 
públicos.  

Não é à toa, e aí quero poder pedir para 
passar o slide, que o nosso Governo tem sido 
campeão de transparência e indicador de 
compras públicas, de dados da Covid-19, 
transparência na vacinação. E cem por cento 
dos nossos contratos são publicados e 
disponibilizados no Portal de Transparência, não 
da Sesa, no Portal de Transparência deste 
Governo, do qual eu participo. Portal de 
Transparência do Governo do Estado do Espírito 
Santo, do estado do Espírito Santo. Como tem a 
transparência como opção consolidada ao longo 
de diversos Governos, mas neste Governo, 
especialmente, tem dado saltos qualitativos 
gigantescos na transparência plena. A 
transparência para o nosso Governo é o 
principal instrumento de conquista da confiança 
do povo, das instituições. Nós não escondemos 
nossos atos, as nossas decisões e trabalhamos 
até o presente momento para poder conquistar 
a confiança do povo e daqueles que estão 
envolvidos na responsabilidade de conduzir a 
sociedade nas compras públicas. E temos o 
orgulho de caminharmos até aqui com plena 
transparência dos nossos atos. 

Toda documentação solicitada pelos 
órgãos de controle foram prontamente 
disponibilizadas. E a secretaria teve a 
contribuição plena. Neste momento, a compra 
do álcool em gel, que foi alvo da operação, não 
teve ordem de prisão, não teve mandado contra 
agentes da Sesa. Nós estamos especialmente 
tratando no âmbito da aplicação da Lei 
Anticorrupção Empresarial. E nós vamos 
investigar e, vamos com os meios próprios, 
colaborar com todos os órgãos de controle no 
que diz respeito à investigação de qualquer 
conduta que possa ser cometida, qualquer 
infração, à legislação brasileira. 

Aqui, os nossos indicadores, posição de 
compras públicas e transparência, indicadores 
nacionais e internacionais, reconhecidos aí, no 
país. 
Nossos rankings de todos os reconhecimentos 
dos veículos de comunicação, da imprensa ao 
desempenho do estado neste processo. 

Todos os processos são plenamente 
disponibilizados no site: coronavirus.es.gov.br, e 
no transparencia.es.gov.br. 

Nós temos uma opção pela franqueza, 
pelo diálogo aberto, republicano respeitoso com 
os órgãos de controle, com essa Casa de Leis, 
que tem a missão legal e constitucional de 
poder fiscalizar o Poder Executivo. E temos tido 
com essa Casa de Leis uma relação 
extremamente republicana, positiva e saudável, 
na construção da história da luta política no 
nosso estado.  

Todos os processos foram submetidos à 
auditoria. Após conclusão, os processos 
emergenciais foram devidamente 
encaminhados à Procuradoria-Geral do Estado, 
foram encaminhados à Secont, a outros órgãos 
de controle, quando solicitados, e todas as 
informações solicitadas à Sesa também foram 
devidamente disponibilizadas, conforme os 
pedidos. 

Nós não temos nenhum receio, nenhuma 
preocupação, nenhum medo com as decisões 
que tomamos. Nós temos a segurança de que 
aquilo que foi conduzido pelo Governo do 
Estado, por esta Secretaria, pelo Centro de 
Comando e Controle, foram decisões tomadas 
no âmbito do amparo legal e do contexto de 
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emergência vigente, nos momentos que 
(Inaudível) este estado, nos momento em que 
(Inaudível) decidir pela compra desses produtos 
ou (Inaudível) da rede, diante de uma pandemia 
com características novas e desconhecidas, até 
aquele presente momento. 

Nós temos uma estrutura de diretoria no 
Governo do Estado Espírito Santo, temos 
competências claras e delegadas à Secont, a 
cada órgão, para que, de maneira interna, 
proceda com medidas que reduzam o risco. 
Temos competências claras e definidas ao 
Tribunal de Contas do Estado, da União, à 
Assembleia. Temos competência em alguns 
casos comuns e em outros casos 
complementares ou suplementares. Mas temos, 
de fato, dentro deste Governo, a opção por 
tramitar os processos preferencialmente de 
maneira eletrônica, com a totalidade da 
documentação produzida fisicamente à 
disposição e respeitada a integridade do 
processo, para poder, em qualquer tempo, 
disponibilizar todos esses materiais, todos esses 
produtos, todos os processos, para a devida 
verificação de órgãos de controle.  

Uma das competências que os órgãos de 
controle possuem para reconhecer ou afastar 
sobrepreços, nas contas públicas, está delegada 
ao Tribunal de Contas da União. 

Eu posso considerar, como pessoa física, 
como agente público, uma opinião pessoal 
minha, que tal produto teve sobrepreço. Posso 
considerar: Ah, não, comprou mais caro. Posso 
considerar que os preços praticados estavam 
diferentes de preços praticados em outros 
momentos, porque, eventualmente, alguém 
tenha conseguido comprar por preço de 
menores. 

No entanto, um dos órgãos que tem a 
competência de poder reconhecer ou não se 
houve má-fé, sobrepreço ou não em um 
produto é o Tribunal de Contas da União. O 
Tribunal de Contas da União, que tem a 
competência legal de opinar sobre esse assunto 
e emitir conclusões, no processo n.º 033596-
2024, no item 26 diz: 

 
(...)  Não obstante, assiste 
razão ao órgão quando pondera 

sobre a forte oscilação dos preços 
de insumos necessários ao 
enfrentamento da pandemia nos 
meses de março e abril 2020 e a 
inadequação, em tal contexto, de 
se considerar preços em um lapso 
temporal muito extenso para fins 
de aferição de sobrepreços. 

Em vista de todo o 
exposto, somos de opinião que 
não há elementos suficientes para 
caracterizar a ocorrência de 
sobrepreço aventada na inicial, 
razão pela qual consideramos 
esclarecido este item da oitiva.  

 
Estou aqui apresentando, nessa 

audiência pública, o entendimento do órgão 
competente para poder avaliar e julgar o tema. 
Não obstante a novas avaliações e a novas 
considerações que possam ser feitas por outros 
atores, outros agentes e outros órgãos. No 
entanto, nós não temos nenhuma surpresa e 
nenhuma novidade, no que diz respeito à 
verificação dos atos realizados, produzidos 
durante a emergência, aos quais todos esta 
Secretaria, este Governo, submeteu à avaliação 
dos órgãos de controle. 

Nós, por solicitação da Sesa junto à 
Secretaria de Controle e Transparência, inclusive 
abrimos procedimento para poder investigar 
possíveis irregularidades, descumprimento e 
inconformidades na empresa. E se trata de 
investigação de corrupção empresarial, onde o 
Estado é vítima do processo, ele não é autor ou 
coautor. Aonde, como disse no meio dessa 
apresentação, atores privados se utilizaram da 
emergência, se utilizaram, eventualmente, da 
escassez de produtos, para poder dominar 
mercados e poder submeter órgãos públicos à 
venda de produtos com preço majorado, com 
preços fora dos praticados anteriormente, no 
mercado. No entanto, aqueles que tinham o 
produto, tinham pela competição natural, do 
momento, o produto disponível a um preço 
equilibrado pela oferta de mercado. 

No entanto, não se trata aqui de discutir 
sobrepreço mais. Está claro que não houve 
sobrepreço. Está claro que não houve dano 
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financeiro ao erário. Está claro que os produtos 
foram entregues aos serviços a que foram 
destinados. Está claro que não houve, por parte 
da administração pública, dolo contra a política 
pública, contra o Estado. Mas está claro que a 
empresa tem documentações que estão sendo 
investigadas, que ela pode ter apresentado 
atestados de capacidade técnica, 
documentações, que, no momento da situação 
de emergência, as estruturas de compra da 
Secretaria, até no seu cotidiano, não são peritos 
em identificação de documentos falsos. 
Inclusive, na própria legislação que trata de 
desburocratização dos procedimentos da 
administração pública, se fala do 
reconhecimento da fé pública dos documentos 
que são apresentados por fornecedores. 

Imaginem vocês, se em mais de três mil 
ordens de fornecimentos fosse estabelecido um 
procedimento de investigação da totalidade da 
documentação de tudo que se faz aqui. A 
administração pública não funcionaria. No 
entanto, existem estruturas, legislações e 
instrumentos para poder investigar e punir 
eventuais criminosos que tenham apresentado 
documentação falsa nos processos de compra.  

E aqui se trata da decisão deste Governo 
de, pela Secont, apurar a contratação direta, a 
empresa Tantum, a antiga Tantum, agora Neural 
Empreendimentos Eireli, para poder levantar 
todas essas operações, por parte do Governo 
Estado.  

E aí, quero colocar e concluir que não 
pode haver inversão dos fatos. A luta política 
permite muitas flexões por parte dos atores de 
cada campo. A luta política permite que atores 
de centro, de oposição e de situação, atores 
todo tipo que existem, hoje, no ecossistema 
político brasileiro, é que os atores utilizem-se de 
todo tipo de avaliação, de narrativa, de 
construção e de concatenação de suposições ou 
de fatos para poder construir a sua narrativa. 

No entanto, a República é beneficiada ou 
ela é prejudicada dependendo da qualidade 
como essas narrativas são construídas e como a 
luta política se dá. E quando a luta política se dá 
a partir da negação dos fatos, da negação das 
evidências, da negação daquilo que de fato 
aconteceu, insistindo sempre na imputação de 

crime, na imputação da acusação sem 
fundamento de agentes públicos, a gente vai ter 
sempre o quê? A repercussão da qualidade da 
luta política que é feita por cada ator. 

Esta Secretaria de Estado da Saúde 
apresentou, no dia de hoje, os elementos que 
foram questionados pela imprensa, por diversos 
deputados dessa Casa, com muito respeito, com 
muito decoro, independente do campo político 
que cada deputado participe, de situação ou 
posição ou qualquer posição ideológica, nós 
apresentamos os elementos necessários para 
poder reunir opiniões robustas, suficientes para 
poder fazer com que essa Casa se posicione de 
maneira adequada, dentro do cumprimento de 
seus objetivos e das suas missões e atribuições 
constitucionais. 

A Sesa não foi alvo da operação, está 
colaborando com todos os órgãos de controle e 
com as investigações. Inclusive, subsidiando 
com elementos que possam ajudar a investigar 
qualquer tipo de fraude. Adotamos todas as 
medidas em processo administrativo, somos os 
campeões de transparência e estamos à 
disposição para colaborar com as investigações. 

Recursos Públicos são sagrados e a Sesa 
não foi objeto de busca para a Polícia Federal. 
Iremos continuar contribuindo com todas as 
investigações. 

Essa frase eu utilizei na coletiva de 
imprensa em que abordei o tema, há semanas 
atrás. E esta Secretaria, este Governo estão à 
plena disposição de todos os órgãos de controle, 
conscientes daquilo que é a nossa obrigação, a 
nossa responsabilidade como os atores públicos. 

Eu, particularmente, como secretário de 
Estado desta pasta, do Governo do Estado do 
Espírito Santo, consciente de ser um trabalhador 
assalariado, consciente de um projeto histórico 
do qual eu represento, consciente da 
responsabilidade sanitária minha, na condição 
desta Secretaria, estou à plena disposição de 
todos os órgãos de controle para contribuir no 
esclarecimento de qualquer dúvida e qualquer 
questão. 

Contem com a Secretaria de Estado 
Saúde, contem com toda a estrutura do SUS 
para poder fortalecer o Governo Estado, o 
estado do Espírito Santo e todas as políticas 
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públicas capazes de fazer com que o Espírito 
Santo supere a crise derivada pela pandemia, e 
que precisa ser protegida de outras crises 
políticas que possam suscitar e instabilizar o 
enfrentamento a mesma. Muito obrigado a 
todas e a todos. 

Eu concluo aqui, deputado Hércules, 
agradecendo, finalmente, toda a longanimidade 
e a paciência de todos para acompanhar a 
prestação de contas, que acabo de concluir, 
neste momento. E, agora, fico à disposição de 
vocês para devidos esclarecimentos, perguntas 
e questões. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Muito bem! 
A prestação de contas do secretário 

durou 3h47min. 
Eu quero, mais uma vez, para aqueles 

que chegaram depois, para explicar o rito da 
Comissão de Saúde, da prestação de contas. 

Na verdade, os primeiros que vão falar 
são os membros da Comissão de Saúde. Em 
seguida, falarão os deputados que vão se 
inscrevendo. E, se a doutora Inês ou a doutora 
Elisabeth Lordes quiserem interromper, ou 
agora, se quiserem falar agora, ou vão esperar 
os deputados falarem, também, vai ficar a 
critério da doutora Inês e da doutora Elisabeth. 

Eu quero esclarecer também que estou 
muito feliz pela participação de tantos 
deputados. Porque eu já cheguei a fazer 
audiência pública, esta prestação de contas, só 
com doutora Inês e com os deputados da 
Comissão de Saúde e mais nenhum deputado. 
Então, hoje, como tem vários deputados, várias 
representações, eu fico muito feliz, porque, com 
certeza, nós teremos uma prestação de contas 
muito mais prestigiada. 

Quero lembrar, também, que foram 
convidados todos os deputados. Eu falei várias 
vezes da tribuna da Assembleia, foram 
convidadas também várias autoridades, o 
Conselho Estadual de Saúde, enfim, o Conselho 
Regional de Enfermagem, o Conselho Regional 
de Medicina, o Sindicato dos Médicos, a 
Associação Médica do Espírito Santo. Todas 
essas entidades foram convidadas. 

Então, agora, eu vou passar a palavra 
para o deputado Dr. Emílio Mameri, que é o 
nosso vice-presidente da Comissão de saúde.  

Dr. Emílio. (Pausa) 
Dr. Emílio presente? (Pausa) 
Dr. Emílio? (Pausa) 
Dr. Emílio deve estar com dificuldade. 
 
A SR.ª ELISABETH LORDES – Doutor 

Hércules. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Pois não.  
 
A SR.ª ELISABETH LORDES – Em razão do 

adiantado da hora, eu gostaria muito de me 
manifestar, uma vez que eu tenho coisa urgente 
no meu gabinete para resolver, daqui a pouco 
mais. 

Mas eu quero, inicialmente, parabenizar 
V. Ex.ª pela dinâmica condução desses trabalhos 
junto aos demais componentes dessa egrégia 
Assembleia, e cumprimentar, também, em 
primeiro lugar, pelo trabalho primoroso que o 
doutor Nésio vem fazendo junto à Secretaria de 
Saúde. 

Agradeço, imensamente, secretário, a 
sua parceria, o seu comprometimento com a 
saúde pública neste estado. E como integrante 
do Comitê de Saúde, que, inclusive, através do 
Tribunal de Justiça, nós estamos também juntos 
ao CNJ, para a sua informação, junto ao CNJ, 
com a conselheira Candice, organizando o plano 
nacional, para o Poder Judiciário, de 
judicialização e saúde. São ações para o acesso 
público de qualidade. E, nesse ponto, eu conto, 
também, com a colaboração da Secretaria de 
Saúde, com a colaboração de todas as 
Secretarias Municipais de Saúde justamente 
porque já houve uma... Os dados que nós 
estamos trabalhando foram obtidos através de 
uma resposta a um questionário que foi 
elaborado e devidamente respondido e através 
de pesquisas realizadas.  

Então, qual o nosso objetivo? 
Justamente a redução da judicialização. E acho 
que a gente está no caminho certo, juntamente 
com a Secretaria de Saúde Estadual, com as 
Secretarias Municipais e o Ministério Público 
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também, na pessoa da doutora Inês, que estou 
vendo aqui presente nesta reunião, muito 
atuante, nós temos o comprometimento de 
redução dessa judicialização. 

Porque, inclusive, uma das nossas 
preocupações, secretário, é justamente as 
sequelas da Covid-19. Então, essas sequelas da 
Covid nós temos que tomar cuidado justamente 
para não aumentarmos a judicialização.  

Então, o nosso trabalho é todo voltado 
em orientação dos nossos magistrados. E nesse 
trabalho nós vamos continuar com todas essas 
parcerias, em contato com o CNJ, também, com 
a mesma preocupação. Inclusive, também, com 
todo esse trabalho que o senhor vem 
desenvolvendo junto à Secretaria de Saúde. 

Eu parabenizo V. Ex.ª pelo hercúleo 
trabalho em fazer essa demonstração, porque, 
realmente, foi muito objetiva e minuciosa. Eu 
gostaria até de receber de V. Ex.ª aquelas telas, 
aquelas informações que falam sobre a 
judicialização de saúde, porque isso vai embasar 
também o meu relatório que tenho que 
apresentar ao CNJ e também para o 
desenvolvimento desse nosso trabalho que 
vimos fazendo, já há algum tempo. 

Agradeço imensamente a V. Ex.ª a 
parceria, toda a atenção dispensada por sua 
assessoria com meu gabinete, a minha pessoa, 
pessoalmente, e agradecer também ao Doutor 
Hércules o convite. E conte conosco junto ao 
comitê, junto ao Tribunal de Justiça. 

Lamentavelmente tenho outros 
compromissos agora, à tarde, no meu gabinete. 
Peço licença para deixar esta reunião. Um 

prazer enorme o contato com todos. Doutor 
Hércules, sempre muito atencioso e gentil 
com a minha pessoa.  

Agradeço a todos e também ao 
excelentíssimo secretário. Um prazer enorme 
falar com V. Ex.ª. Parabenizar pelo seu 
trabalho, trabalho que vem desenvolvendo 
neste estado. Realmente, semana passada 
tive contato com várias pessoas, vários 
colegas de outros estados, e a gente recebeu 
muito elogio pelo Estado do Espírito Santo no 
desenvolvimento do trabalho que V. Ex.ª vem 
fazendo. 

Por esse motivo, eu parabenizo e agora 
me despeço, Doutor Hércules, agradecendo 
imensamente a atenção. 

Contem comigo no comitê e no Tribunal 
de Justiça. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Doutora Elisabeth... 
 
O SR. NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS 

JUNIOR – (Inaudível)  
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES - MDB) –Deixa o doutor Nésio falar, 
então.  

Pois não. 
 
O SR. NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS 

JUNIOR – Senhora Elisabeth, agradecer a sua 
contribuição, suas palavras. Iremos encaminhar, 
por parte da Sesa, não só os slides, mas já estou 
solicitando à minha assessoria que atualize o 
resumo executivo que trata do nosso 
acompanhamento da judicialização no Estado, 
que ele vem, inclusive, com maior 
detalhamento, para que possa subsidiar a 
senhora com as contribuições dos indicadores 
aqui no Espírito Santo.  

Então peço prazo até os próximos dias, 
no início da próxima semana, para que nosso 
resumo executivo sobre a judicialização seja 
atualizado e encaminhado o documento 
completo à senhora, junto com as 
apresentações desta prestação de contas. 

Muito obrigado pela sua contribuição! Eu 
sou muito orgulhoso de poder, por opção, 
oportunidade que o governador Renato 
Casagrande me deu, opção de viver em solo 
capixaba e encontrar aqui instituições tão 
fortalecidas com quadros de Estado, como a 
senhora e outros que tenho conhecido aqui.  

Eu sou uma pessoa que acredita na 
gestão pública, eu acredito no Estado, acredito 
que as instituições precisam sempre estar 
prontas para entregar o seu melhor. E aqui, com 
a oportunidade da colaboração que a gente tem 
com o Tribunal de Justiça, com o seu intermédio 
e de outros... do sistema de Justiça, estamos 
conseguindo talvez dar passos importantíssimos 
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na entrega de um Estado mais moderno e justo 
para o nosso povo. 

Muito obrigado por tudo, doutora! 
 
A SR.ª ELISABETH LORDES – Eu 

agradeço, secretário. E eu acho que o povo do 
Espírito Santo que está muito feliz e tem que 
estar de parabéns de tê-lo como secretário de 
Saúde, preocupado com a saúde do capixaba. 

Uma boa tarde a todos! 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Elisabeth, muito obrigado! 
Eu quero agradecer a presença da senhora. A 
senhora tem... eu sei que esses dados que a 
senhora está pedindo são para apresentar no 
nosso Congresso Médico e Jurídico. A senhora 
tem feito um grande trabalho. Todo Congresso 
Médico e Jurídico a senhora está apresentando 
trabalho importante, participações importantes. 
E também a redução da judicialização o Espírito 
Santo deve à senhora, à luta da senhora, à 
intermediação da senhora. 

E, por último, eu agradeço que a senhora 
falou hercúleo. Eu me senti mais forte! 

Muito obrigado, doutora Elisabeth! 
 
A SR.ª ELISABETH LORDES – Obrigada! 

Uma boa tarde! 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES - MDB) – Vou passar a palavra agora 
para o primeiro deputado da Comissão de 
Saúde, conforme eu falei no rito, a não ser que 
doutora Inês queira se manifestar agora, se 
precisar sair para outro compromisso. 

Doutora Inês, quer falar agora ou quer 
falar depois? 

 
A SR.ª INÊS THOMÉ POLDI TADDEI – Boa 

tarde a todos! 
Doutor Hércules, hoje a minha agenda 

está um pouco tumultuada. Então o que eu 
queria combinar com o senhor, se todos 
aceitarem? Eu falaria, colocaria algumas 
considerações em razão da prestação de contas, 
especificamente; vou continuar na audiência 
pública, até que a agenda permita, e, se 
necessário for, eu complemento com algumas 

outras considerações, se forem necessárias, até 
mesmo porque eu acredito que os deputados 
devam fazer um questionamento, o secretário 
deva responder também, e, se necessário for, o 
Ministério Público vai continuar aí até onde eu 
conseguir acompanhar os términos da 
audiência. 

Então, se o senhor permitir, farei só 
algumas considerações relacionadas à 
apresentação do secretário de Estado da Saúde. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Pois não, doutora Inês. 
Fique à vontade. 

 
A SR.ª INÊS THOMÉ POLDI TADDEI – 

Obrigada, Doutor Hércules! 
Inicialmente, eu queria aproveitar esta 

oportunidade para parabenizá-lo novamente 
pelo trabalho que o senhor vem desenvolvendo 
perante essa Comissão de Saúde da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo ao longo 
de vários anos aí que nós estamos 
acompanhando. E, em nome do senhor, eu 
queria também aproveitar e cumprimentar 
todos os deputados estaduais que se fazem 
presentes também e parabenizá-los pelo 
trabalho que vêm desenvolvendo à frente do 
Legislativo Estadual aqui nosso, capixaba. 

Quero cumprimentar também, em 
especial, o secretário de Estado de Saúde na 
pessoa do doutor Nésio, e, em nome dele, 
também eu quero cumprimentar toda a equipe 
que se encontra presente aqui, o subsecretário, 
eu vi que estava presente, o Gleikson, outros 
servidores da pasta. Queria aproveitar também 
e parabenizá-lo pelo trabalho que vem 
desenvolvendo em prol da população capixaba 
no estado do Espírito Santo, em especial 
relacionado às questões na área da saúde 
pública. 

A desembargadora Elisabeth, que já 
esteve presente também, que vem 
coordenando brilhantemente a Comissão de 
Saúde do Tribunal de Justiça do Estado do 
Espírito Santo. 

Cumprimentar também a representante 
da Comissão de Saúde da OAB, a doutora Kátia, 
que hoje está presente aqui conosco; a 
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presidente do Conselho Estadual de Saúde do 
nosso estado, a Milene Terra, que pela minha 
tela eu vejo que está presente; o representante 
do Ministério da Saúde também, vi que o 
Bartolomeu está presente na reunião; e os 
demais representantes da sociedade capixaba, 
que, no momento, não consegui mais visualizar 
os nomes, mas acredito que a gente tenha 
outros que estão acompanhando a audiência 
pública. 

Em relação à prestação de contas, que 
foi colocada muito bem pelo secretário, uma 
explanação excelente com vários detalhes, eu 
queria pontuar muito a questão da cobertura da 
Estratégia de Saúde da Família no estado do 
Espírito Santo, o avanço que nós estamos 
alcançando ao longo de alguns anos. E pontuar 
que, muito embora a gente tenha avançado, o 
percentual ainda está aquém das nossas 
expectativas. Precisamos melhorar essa 
cobertura, de forma que a população seja 
atendida. 

E aí, ao longo da explanação, o senhor 
muito bem colocou, a gente tem a questão das 
gestantes, nós vimos o aumento da sífilis. 
Quanto mais nós aumentarmos essa cobertura 
da Estratégia da Saúde da Família, nós teremos 
um acompanhamento e uma resolutividade na 
questão voltada à saúde dessas gestantes, nós 
teremos uma melhoria também na atenção 
voltada às crianças e principalmente na 
cobertura vacinal. 

O Estado apresentou uma melhora, 
como foi colocado na explanação, mas nós 
precisamos avançar muito ainda em relação a 
essa cobertura vacinal. 

Nós sabemos que a atenção primária à 
saúde é a porta de entrada do SUS. Então 
quanto mais o Estado auxiliar os Municípios a 
investirem nessa estratégia de saúde, que é a 
melhoria na porta de entrada, que é a atenção 
primária, nós não temos dúvida de que o Estado 
cuidará mais das pessoas e não tratará somente 
doenças. 

Nós podemos avançar, melhorar a 
qualidade de vida da população capixaba, 
principalmente agora, se nós conseguirmos 
conter um pouco dessa pandemia, da doença, 
nós vamos intervir na melhoria dessas 

condições dessa população e principalmente 
naqueles fatores que vêm colocando em risco a 
saúde da família, da população capixaba neste 
momento. 

Outro item também que eu gostaria de 
pontuar, que foi colocado, foi em relação à 
saúde bucal. O Ministério Público do Estado do 
Espírito Santo tem, dentro do seu planejamento 
anual, nós estamos com esse projeto voltado 
para a melhoria da saúde bucal no estado do 
Espírito Santo. Então essa colocação do 
secretário hoje na audiência nos trouxe muita 
alegria e uma certeza de que a gente possa 
avançar em relação a essa cobertura da saúde 
bucal aqui para toda a população capixaba. 

Outro item também de suma 
importância que foi colocado foi em relação ao 
TFD. Não é, Doutor Hércules? Eu acredito que 
nós, na audiência pública passada, esse assunto 
foi trazido até pelos representantes dos 
próprios usuários aqui, a questão do valor, mas 
eu quis pontuar um item importante nessa 
prestação de contas que foi a instituição desse 
grupo de trabalho para a revisão do TFD no 
Estado.  

Ele é de suma importância, secretário. A 
gente acredita que, com a instituição desse GT, 
nós temos que avançar em relação ao TFD, 
principalmente na padronização desse fluxo de 
funcionamento em todas as regiões de saúde.  

No Ministério Público, a gente tem 
procedimentos de acompanhamento acerca 
desses procedimentos e nós percebemos que 
não existe uma harmonia em relação a todas as 
regiões de saúde, quando se trata desse 
programa, desse tratamento fora do domicílio. 
Então foi um item que me chamou muita 
atenção nessa prestação de contas. 

Um outro item também que eu gostaria 
muito de ressaltar e já pedir ao secretário que 
desse uma atenção significativa é em relação à 
atenção à pessoa com fibrose cística. Nós 
sabemos que a pandemia prejudicou muito, 
principalmente o atendimento que vem sendo 
prestado a esse centro de referência que está 
estruturado hoje no Hospital Infantil Nossa 
Senhora da Glória. E com essa modificação 
urgente que teve que ocorrer em razão da 
reestruturação desses leitos para Covid, nós 
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tivemos uma, entre aspas, desassistência a 
esses pacientes fibrocísticos. 

Então, hoje, esse centro de referência 
para tratamento voltou a ficar um pouco 
desestruturado. Nós precisamos ter um olhar 
voltado para esses pacientes, e, principalmente, 
como foi colocado em relação à precarização do 
trabalho – e aqui eu falo dos contratos 
temporários –, essa mudança constante de 
profissionais, principalmente para esses 
atendimentos que são específicos, que precisam 
de uma capacitação totalmente especializada, 
ele acaba deixando a desejar, com essa troca 
que acontece de uma forma muito significativa 
no estado do Espírito Santo. 

Não há serviço, principalmente serviços 
especializados, que consiga avançar com essa 
precarização no trabalho, principalmente no 
serviço público, que falo especificamente 
voltado para a área da saúde pública. 

Outro item também que eu não poderia 
deixar de ressaltar aqui é em relação à Farmácia 
Cidadão Estadual. Essa ampliação das farmácias 
aqui para a população capixaba. Não temos 
dúvida de que isso é um avanço significativo e 
isso é um auxílio para que a gente possa 
continuar cuidando e tratando melhor da nossa 
população capixaba. 

E em relação à questão da judicialização, 
nós não temos dúvida de que isso traz um 
impacto muito significativo de recursos públicos 
voltados para essa área, como já foi colocado, 
mas nós precisamos avançar. Precisamos trazer 
esses dados da judicialização para serem 
tratados junto com esses comitês, até mesmo 
para sabermos quais os medicamentos que 
ainda precisam ser incorporados e aqueles que 
são especificamente voltados, em razão de 
determinadas ações exclusivamente por outros 
interesses, que, no âmbito do processo judicial, 
a gente consegue levantar esses 
esclarecimentos. 

Então, essa é uma vertente que eu 
acredito que, em conjunto com a Comissão de 
Saúde do próprio Tribunal de Justiça, nós 
consigamos avançar ainda mais aqui no estado 
do Espírito Santo de forma a otimizar um pouco 
esses recursos que estão sendo despendidos 

para a judicialização voltada a essa questão dos 
medicamentos. 

Outro item também é a morbilidade 
hospitalar. O que me chamou atenção foi em 
relação à gravidez, parto e puerpério. Nós 
tivemos um aumento muito significativo de 
gestantes vindo a óbito. Sabemos que a 
pandemia trouxe o prejuízo muito grande para 
essa população, principalmente nesse período 
gestacional, mas nós precisamos ampliar essa 
cobertura da atenção primária, principalmente 
para que a gente possa alcançar essas gestantes 
e tentar mudar esse quadro daqui para frente, 
no âmbito do estado do Espírito Santo. 

As contratações temporárias, já até 
coloquei aqui que foi pontuada pelo próprio 
secretário o quantitativo, o aumento. Então a 
gente sabe que essa precarização do trabalho na 
área da saúde traz um impacto muito 
significativo na qualidade desse serviço de 
saúde para a população. E, como também já foi 
colocado, quando ainda nós tratamos de 
serviços especializados, nós não temos dúvida 
de que esse impacto ainda é muito maior, 
porque nós ainda temos que preparar toda essa 
equipe nova para prestar determinados 
serviços, e, logo em seguida, essa equipe acaba 
saindo, e esses pacientes acabam ficando à 
mercê de novos profissionais, que precisam ser 
capacitados para reiniciar todo o processo de 
tratamento. 

A regulação formativa, secretário, 
também eu não poderia deixar de parabenizá-
lo. É um avanço de suma importância aqui para 
o estado do Espírito Santo. Nós acreditamos 
que, se bem implementada essa regulação 
formativa, nós não temos dúvida de que ela vai 
ajudar a minimizar principalmente essa 
demanda reprimida na atenção especializada de 
saúde aqui no estado do Espírito Santo. 
Lembrando que nós não podemos nos esquecer 
daqueles pacientes que já estão naquelas listas 
de espera, que estão se acumulando, 
principalmente agora, com essa questão da 
suspensão dos exames de consulta 
especializada, procedimentos e cirurgias, em 
razão da pandemia, que nós estamos 
vivenciando todos esses acontecimentos.  
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Precisamos esgotar essa fila, essa 
demanda, e não tenho dúvida de que, com a 
regulação formativa caminhando, nós temos 
tudo para avançar e não termos mais que 
enfrentar essa questão da demanda reprimida. 
Ou seja, não termos mais esses pacientes, que, 
muitos, chegam ao próprio Ministério Público 
com até mais de anos, anos, à espera de uma 
cirurgia, de um procedimento, até mesmo mais 
simples, e isso acaba agravando o quadro de 
saúde dessa população, desses pacientes, que 
estão à deriva, que eu falo, aguardando uma 
regulação específica para o seu caso. 

E agora, adentrando nessa questão da 
pandemia, eu faço um parênteses aqui para 
destacar o projeto Leitos para Todos aqui no 
estado, cuja expansão de leitos aqui no estado 
nós não temos dúvida de que trará inúmeros 
benefícios para a população capixaba, 
principalmente, como eu já até disse, para 
poder auxiliar na redução dessa demanda 
reprimida, principalmente uma demanda 
reprimida relacionada aos pacientes que estão 
na lista de espera aguardando procedimentos 
especializados e cirurgias especializadas. 

Então essa ampliação de leitos 
realmente será, sim, um legado para a 
população capixaba, mas nós temos que ter 
cautela na reestruturação desses leitos, com 
essa diminuição nos números de pacientes 
internados da Covid, e essa capacidade de 
otimizar esses leitos e buscar para que eles 
possam ser readaptados para atender a essas 
demandas, que nós temos aí já concretamente 
na nossa linha de atuação. 

Em relação também à pesquisa de Viana, 
também eu não poderia deixar de mencionar. 
Foi um dos objetos da audiência pública, 
colocada pelo secretário, sobre a vacinação 
contra a Covid. Nós estamos acompanhando, 
fizemos uma reunião também com toda a 
equipe que está participando do projeto de 
pesquisa, com a equipe da Secretaria de Estado 
da Saúde, do município de Viana. Nós estamos 
acompanhando também de perto todo esse 
procedimento no período dessa pesquisa que 
está sendo realizada. Desejamos, novamente 
quero reiterar que desejamos sucesso nesse 
trabalho, até mesmo porque um resultado 

satisfatório dessa pesquisa que está sendo feita 
vai se dar em benefício não só da população 
aqui do estado do Espírito Santo, mas nós 
teremos um benefício para o Brasil e até para o 
próprio mundo. Então estamos acompanhando, 
principalmente em se tratando de vacina. 

E, por fim, também, para finalizar, 
gostaria de esclarecer que o Ministério Público, 
desde o início da pandemia, nós temos criado, 
no âmbito nosso mesmo, do órgão, um grupo de 
acompanhamento da pandemia, que é o 
conhecido GAP-Covid, onde todas as ações que 
foram desenvolvidas no decorrer de todo o 
período de pandemia, que ainda estamos nele, 
estão sendo acompanhadas pelo Ministério 
Público. Então nós estamos investigando todas 
as compras que foram realizadas, temos 
procedimentos instaurados acompanhando. 
Estamos em contato com todos os outros 
órgãos de fiscalização, Tribunal de Contas do 
Estado, Tribunal de Contas da União, 
Controladoria-Geral da União, para que a gente 
possa exatamente acompanhar todo o gasto, os 
recursos públicos que foram gastos com todas 
as necessidades que se fizeram presentes aqui 
no estado do Espírito Santo no decorrer desde o 
ano passado, que nós estamos em meio a esta 
pandemia, março de 2020, e até enquanto durar 
esse período de pandemia. 

Então eram essas as considerações que 
eu gostaria de fazer, relacionadas ao que foi 
colocado pelo próprio secretário aqui na 
prestação de contas, e novamente parabenizá-lo 
pela exposição, pelo detalhamento como foi 
exposto. 

Doutor Hércules, passo a palavra para o 
senhor. Novamente agradeço, em nome do 
Ministério Público, o convite, e o senhor fique à 
vontade agora para conduzir os trabalhos. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Obrigado, doutora Inês... 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 

Deputado Hércules. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES - MDB) – ... sempre presente. 
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Eu quero, neste momento, passar a 
palavra primeiro ao efetivo da Comissão de 
Saúde, Dr. Emílio Mameri. Conforme falei no 
início, expliquei o rito da prestação de contas. 
Primeiro falarão o Ministério Público e o 
Tribunal de Justiça, depois os membros efetivos 
da Comissão de Saúde. Depois da Comissão de 
Saúde, vou passar a palavra para todos os 
deputados. Aí, sim.  

Quero também dizer, perguntar, o 
seguinte, o deputado Freitas ligou pedindo para 
falar primeiro, só que eu quero consultar todos 
os deputados, eu tenho a lista de presença aqui 
na minha mão, essa lista é alfabética dos 
deputados, e aqui eu tenho a relação de dezoito 
deputados inscritos. Que beleza! Quantas 
prestações de contas nós fizemos sozinhos, só 
os representantes, só com os efetivos da 
Comissão de Saúde. Hoje estamos com dezoito, 
Dr. Emílio e deputado Luciano Machado: que 
bom! Só que eu quero um critério para a gente 
poder falar. Primeiro vai falar Dr. Emílio.  

Dr. Emílio com a palavra. 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 

Deputado Hércules. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES - MDB) – Dr. Emílio com a palavra. 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Boa tarde a todos! Eu queria parabenizar os 
deputados que estão participando da nossa 
sessão. Tivemos, sim, outras situações onde não 
tivemos uma participação intensa, mas é 
sempre bom ter essa participação, é sempre 
bom as pessoas estarem atentas.  

E eu quero, neste momento, parabenizar 
a fala da doutora Lordes e da doutora Inês, duas 
batalhadoras, representando a nossa Justiça, 
sempre lutando pela melhoria das condições de 
trabalho, dando dignidade ao trabalhador da 
saúde, cobrando os resultados, dando dignidade 
à situação da saúde pública para a população do 
Espírito Santo. 

Quero parabenizar o nosso secretário 
Nésio pela exposição. É uma prestação de 
contas longa, mas muito pertinente; colocações 
feitas de forma correta. 

Fico muito feliz – vou deixar a pandemia 
um pouco para depois, vou ser rápido – fico 
muito feliz em saber que toda a nossa luta em 
prol da atenção primária foi priorizada. Nós 
temos hoje um Estado que está avançando 
muito na atenção primária. E eu sempre me bati 
pela importância desse serviço prestado à 
população, a importância da capacitação na 
qualidade dos profissionais que estão lá na luta 
nos pequenos postos de saúde, nas suas 
equipes de PSF fazendo esse trabalho 
maravilhoso. Nós precisamos muito deles 
trabalhando de uma forma efetiva e tendo 
capacidade de fazer os diagnósticos, e a partir 
daí, um encaminhamento correto para que as 
pessoas possam, sim, melhorar sua qualidade na 
atenção à saúde.  

O Governo tem trabalhado nisso. Foi 
uma colocação que fizemos já no início do nosso 
mandato, e a gente vê que isso está 
acontecendo. Não vai acontecer de uma hora 
para outra, mas estamos avançando muito, e o 
secretário fez, na prestação de contas, as 
colocações a respeito desse trabalho que vem 
sendo desenvolvido e isso é muito bom para 
toda a população. 

Outra coisa importante que eu quero 
destacar é realmente a força do Governo 
Renato Casagrande e sua equipe, no intuito de 
priorizar áreas ociosas, transformando essas 
áreas em atendimento da Covid. Naturalmente, 
com isso, evitando gastos excessivos com 
hospital de campanha, e hoje nós podemos e 
temos a certeza de que esses leitos vão ser 
readaptados para que eles possam atender a 
população do Espírito Santo. E isso é um legado 
importante que essa terrível pandemia nos 
deixa, porque foram acertadamente tomadas 
decisões e essas decisões corretas vão trazer 
grandes benefícios para a população. 

Sabemos que nós temos um contingente 
muito grande de pessoas necessitando de 
tratamento, os seus tratamentos eletivos 
ficaram para trás, pacientes tiveram alguma 
gravidade aumentada nas suas patologias. Mas, 
por outro lado, nós vamos sair fortalecidos e eu 
espero que... já está acontecendo a regulação. 
Nós estamos retomando os atendimentos, 
retomando as cirurgias eletivas e tenho certeza 
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absoluta que em pouco tempo nós estaremos 
avançando muito nesse setor, trazendo um 
retorno para a saúde da população que tanto 
espera. 

Outro item importante é a pandemia. 
Nós sempre fomos defensores da ciência. Eu 
como ex-professor universitário, participando 
de pesquisa da Universidade Federal do 
Espírito Santo, reconheço que nós não 
tínhamos outro ponto para avançar que não 
fosse através da ciência e da tecnologia.  

A secretaria foi firme, o Governo foi 
firme, seguimos todos os passos da ciência e 
nós estamos percebendo que o negacionismo 
não trouxe nada de positivo para a população 
e o avanço que nós estamos conseguindo é 
justamente através da colaboração da ciência, 
com a imunização que vem trazer uma 
esperança de novos dias, dias melhores, para 
toda a população retomando a economia, 
uma vez que a população imunizada ela vai 
participar mais, áreas vão ser liberadas. Eu até 
fico triste que nós poderíamos estar 
avançando nessa retomada econômica se nós 
tivéssemos um grupo muito maior de 
vacinados, comparando com os vacinados que 
nós temos nesse momento. 

Então eu quero agradecer mais uma 
vez a oportunidade. Essa prestação de contas 
é muito importante e entender que as 
medidas são corretas e que nós temos que 
seguir nesse caminho.  

Dificuldades existem, vão existir e 
continuarão existindo, mas eu tenho a certeza 
absoluta, sob a coordenação do nosso 
secretário Nésio e sua equipe de trabalho e o 
governador Renato Casagrande, nós temos 
condições de dar as respostas corretas para a 
população que tanto espera e tanto necessita 
da saúde pública. 

Vamos fortalecer o SUS. O SUS é o 
nosso caminho. Então, com essas palavras, eu 
termino a minha participação.  

Devolvo a palavra ao nosso presidente 
Doutor Hércules, que brilhantemente vem 
conduzindo a nossa Comissão de Saúde da 
Assembleia Legislativa. 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Obrigado, Dr. Emílio. 

Vou passar, então, a palavra para o outro 
membro efetivo da nossa comissão, deputado 
Luciano Machado. 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 

Doutor Hércules, nosso presidente que traz toda 
semana temas importantes aqui para serem 
debatidos na Comissão de Saúde, e o Dr. Emílio 
Mameri também. Eu tenho muita honra de estar 
aprendendo um pouco com o muito que têm a 
nos ensinar esses dois deputados e médicos. 

O Doutor Hércules, com essa história 
dele, longa, de vários mandatos, talvez seja um 
dos deputados mais jovens do Espírito Santo. O 
Doutor Hércules com mais disposição de 
trabalho, que chega primeiro e sai depois. 

Então, eu quero aqui cumprimentar 
todos que falaram, todos que estão 
participando, os colegas deputados e deputadas 
e o doutor Nésio que é esse secretário que tem 
marcado uma história num momento tão difícil, 
e uma história positiva dentro da dificuldade. 

Eu quero fazer algum questionamento, 
quero fazer uma explanação e deixar umas três 
perguntas. É possível deixar alguma pergunta, 
Doutor Hércules? 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Deputado Luciano 
Machado, fica à vontade. 

  
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Eu 

quero primeiro falar da apresentação, 
principalmente no tocante à atenção básica.  

Eu me lembro que uma das primeiras 
reuniões que eu tive como deputado, na 
Secretaria Estadual de Saúde, o doutor Nésio 
falou que nós precisaríamos avançar muito na 
atenção básica, o primeiro ponto para 
melhorarmos a nossa saúde para população. 

Eu vi que os dados da Região Noroeste e 
a Região Sul estão com gráfico melhor. Ele 
herdou, quando assumiu a secretaria, muito 
aquém do desejável, mas melhor do que a 
Região Metropolitana. E, por incrível que 
pareça, se for analisar parece que a Região 
Metropolitana é mais fácil de atingir esses 
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índices por estar uma população maior, mas 
mais aglomerada. Então, quer dizer, quando 
você tem um recurso per capita parece que não 
tinha sido imaginado isso, um grande montante 
de problemas acumulados e a atenção básica 
muito distante, mas muito distante mesmo do 
desejável.  

Mas o avanço, nesses dois para três 
anos, já subiu cinquenta por cento e foi a 
sessenta e três por cento, se é o que a minha 
memória não está me deixando falhar aqui, 
parece que é isso, e com possibilidade de em 
julho, agosto termos uma elevação nesse índice, 
sendo que o Sul e Noroeste já chegaram a um 
patamar dos mais elevados. Então são notícias 
boas. A Região Metropolitana ainda preocupa, 
ainda tem a necessidade de avançar muito ainda 
nisso. 

 Eu não quero fazer a minha opinião 
sobre hospital de campanha que eu, assim, pelo 
meu pouco conhecimento eu achava que não 
era o ideal ser montado hospital de campanha. 
E o estado do Espírito Santo, doutor Nésio, 
adotou a ideia de não realmente construir um 
hospital de campanha.  

Então eu quero fazer uma pergunta, uma 
das perguntas é essa: doutor Nésio, em algum 
momento, durante esse trágico período, a 
Secretaria da Saúde, a sua gestão, a sua pessoa 
como secretário e como médico achou que 
tinha tomado a decisão errada em não montar 
hospital de campanha ou achou, do início ao 
fim, que a decisão foi acertada? 

A outra pergunta é sobre Viana. Essa 
questão do município de Viana que, em parceria 
com pesquisadores da Ufes, definiu fazer a 
vacinação em massa no município, como uma 
experiência. Já deve ter uns vinte dias isso. A 
pergunta é: já tem algum resultado que possa 
ser animador e possa nos definir como uma 
atitude acertada, fazer, transformar o município 
de Viana como referência, sendo que é um 
município que tem sido bem gestado demais da 
conta, nos últimos dois mandatos pelo nosso 
querido secretário, hoje de Desenvolvimento, 
Gilson Daniel? Então a pergunta é essa, se tem 
resultado positivo. 

Sobre a questão do álcool gel, eu disse 
em algumas reuniões da comissão, em alguma 

outra reunião, acho que com o doutor não era, 
em reunião com o doutor Nésio, que é só 
pessoa trazer no agadezinho da memória o que 
aconteceu no período que acontecerá sempre 
quando a demanda for maior do que a 
capacidade de resolver. Qualquer produto: a 
laranja, o ovo, o refrigerante, a cerveja, se 
estiver faltando, vai subir muito. Quem quiser 
adquirir vai ter que pagar mais caro. 

Eu me lembro de que quando começou a 
pandemia eu comprei frascos de álcool gel de 
120 ml por doze reais o frasco e teve gente que 
comprou a vinte daí uns dias. Está certo? Então 
foi muito além do preço de mercado realmente. 
É a lei da oferta e da procura: se falta produto, e 
o estado do Espírito Santo com a administração 
querendo dar a resposta positiva para a 
população, para adquirir, claro que teve de 
pagar mais caro. Eu até digo que se tivesse 
comprado muito barato, a briga seria por que 
comprou tão barato, deve ser produto 
falsificado, seria outro tipo de questionamento. 

Então, eu que acompanho o mercado, 
que sou microempreendedor de origem, eu sei 
que a lei da oferta e da procura é essa. Se você 
olhar historicamente o Brasil, eu citei até um 
exemplo um dia desses, da carne bovina, da 
arroba de boi que era cento e vinte reais, no 
começo da pandemia, hoje é quatrocentos 
reais, ótimo para o agronegócio. Mas quem 
quer comprar carne vai pagar mais caro mesmo, 
porque não tem...  Você quer comprar carne 
naquele preço do início? Não vai achar porque a 
lei da oferta e da procura. Então é um 
comentário, não é uma pergunta da questão do 
álcool gel. 

Agora, concomitante a isso tudo, doutor 
Nésio, nós temos aí, o deputado ele é um 

vereador num outro patamar. Então ele é 
questionado no dia a dia, como é o secretário, 
como é o governador, é um agente político.  

Agora mesmo eu saí de uma reunião 
espetacular, que eu fiquei nas duas. Alguns 
falam que o político não trabalha. Não é, 
Doutor Hércules? Mas eu fiquei em duas 
reuniões ao mesmo tempo, maravilhosa, de 
formação da Associação dos Conselheiros 
Tutelares, aqui no Sul do estado, bacana. E a 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390037003100320034003A00540052004100, Documento assinado 

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



94 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 07 de julho de 2021 

gente acaba recebendo todas as informações 
que vêm da população onde quer que a gente 
esteja.  

E a questão das cirurgias eletivas tem 
sido um grande calo. Quando começou a 
pandemia, nós já tínhamos uma fila de espera 
de cerca de treze. O Governo assumiu com 
dezenove, não me lembro bem, depois tinha 
cerca de treze, quatorze mil cirurgias eletivas na 
fila de espera. Só de catarata tinha de quatro a 
cinco mil. E hoje o que o Governo tem de 
concreto para nos informar para que nós 
possamos entregar à população essa 
possibilidade de solução desse problema, como 
cirurgia de vesícula, ortopedia - joelho, por 
exemplo, cataratas e outras mais?  

Centenas, diversas dificuldades físicas 
que as pessoas têm e que já não estavam fáceis 
de serem resolvidos, com a pandemia foi mais 
difícil. E, às vezes, hospitalares, talvez com a 
necessidade de cuidar da pandemia, perderam, 
talvez, um olhar mais humano para resolver 
certas questões, a ponto de uma pessoa que 
está no último caso para vesícula, no último 
caso com outras comorbidades, acaba chegando 
lá e só consegue se for internado.  

Claro que nós sabemos das regras que 
tiveram que ser criadas. Foi um momento que 
nós não escolhemos; o momento que nos 
escolheu. Até quando a gente fala da narrativa, 
que a gente faz a narrativa de acordo com o que 
a gente quer, eu gosto de, através dos fatos, 
fazer minha narrativa. Meu fato é esse: eu 
defendo as ações da Secretaria de Saúde porque 
numa visita minha... por várias coisas: uma 
delas, eu fui a Goiás passear com a família, há 
pouco tempo, e o motorista da van que nos 
pegou no aeroporto para levar na locadora, 
quando eu falei que era do Espírito Santo ele 
ficou impressionado e falou: Olha, eu queria 
mudar para o Espírito Santo. O Governo lá, eu vi 
uma reportagem aqui, uma reportagem 
investigativa sobre Covid, disse que o estado que 
melhor trabalhou Covid até agora foi o Espírito 
Santo: melhor transparência, melhores 
resultados e tal. 

Aí eu tive que falar que sou deputado, 
fiquei todo orgulhoso e falei: sou deputado 
daquele estado, realmente nós estamos aí 

muito bem enfrentando a dificuldade. O 
Governo não tem medo de tomar decisões 
duras, mas que tem de ser tomadas. É como a 
um pai que tem que às vezes tem que agir duro 
com o filho porque ele ama o filho. E o Governo 
é assim, a sociedade depende do Governo. Não 
é, Doutor Hércules? Então as ações do Governo 
precisam, às vezes, ser duras para que a gente 
tenha, lá no futuro, condição de dar um 
conforto melhor. 

Essa semana, sexta-feira passada, nós 
vimos o mapa de risco do país, o Espírito Santo 
estava amarelinho, cercado por um monte de 
vermelho em volta. Quer dizer, aqueles 
momentos duros trouxeram resultados 
positivos. 

Bom, então é isso, as perguntas. Já falei 
demais. Desculpe-me, mas é isso aí. Obrigado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Muito bem! 
Secretário, por gentileza, quer responder 

ao questionamento do deputado Luciano 
Machado? 

 
O SR. NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS 

JUNIOR – Ok, deputado. Primeiro agradecer a 
sua grande contribuição, sempre presente aqui 
na secretaria, sempre muito solícito a todas as 
encomendas e demandas que a gente vem 
construindo, debatendo juntos. Eu quero 
parabenizá-lo pela sua intervenção.  

Sobre o hospital de campanha, 
primeiramente, sempre tive dúvidas se estava 
certo. Eu acho que quem menospreza dúvida 
geralmente erra. Quem menospreza dúvida não 
se dá o direito de identificar, talvez, pontos que 
ele não avaliou; quem menospreza dúvida não 
se dá o direito de perceber outras opções. De 
fato, a decisão de não construir hospital de 
campanha ela só foi possível, deputado Luciano 
Machado, porque em fevereiro do ano passado 
nós já tínhamos reuniões aqui na Sesa, com a 
engenharia da Sesa, com um plano de expansão 
de leitos. Porque em março nós demos diversas 
ordens de serviço e a gente foi... Obras que 
foram ordenados em março, deputado Luciano, 
foram inauguradas até setembro. 
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Então nós vínhamos com uma projeção a 
partir da análise de cenário que a gente 
projetou, muito robusta e ela coincidiu com o 
tamanho crítico que a gente viveu da pandemia 
em alguns momentos. Se nós não tivéssemos 
projetado os cenários futuros, não tivéssemos 
avaliado os riscos e decidido em fevereiro e 
março as obras dos hospitais, sem dúvida 
alguma, deputado Luciano Machado, eu não 
teria hesitado em ter feito hospital de 
campanha. Se tivesse faltando leito, se a gente 
não tivesse optado por valorizar o SUS, 
recuperar a rede. Só que o nosso Governo ele 
conseguiu fazer a previsão de cenário, análise 
de cenário, e a gente, em fevereiro e março, já 
tínhamos discussões aqui na Sesa da ampliação 
de leitos e obras em execução.   

Então quando chegou junho, que foi o 
mês da grande polêmica – junho e julho da 
polêmica do hospital de campanha –, nós 
estávamos em expansão da rede. Nós 
estávamos na parceria com a rede privada que 
chegou a representar só quinze por cento do 
total de leitos de UTIs indicados ao SUS, à Covid, 
mas que foi importante estratégia naquele 
momento. E eu faço aqui o meu 
reconhecimento a rede privada que foi parceira 
do SUS naquela situação, que também estava 
em crise financeira.  

É bom lembrar, deputado, que naquele 
momento os hospitais privados também 
estavam em crise e eles tinham uma ociosidade 
e capacidade de enfrentar serviço. E nós 
decidimos pela parceria. Na nossa concepção, 
deputado Luciano Machado; presidente da 
comissão, Hércules, sempre construir pontes e 
achar caminhos e saídas é melhor opção de 
qualquer gestor público, de qualquer ator 
político. E foi isso que nós fizemos. Mas, de fato, 
a decisão anterior, precoce, e a avaliação do 
cenário nos permitiu ser um estado que 
conseguiu, então, garantir oferta de serviços. 
 O outro item, sobre Viana, os resultados 
esperados epidemiológicos, deputado Luciano 
Machado, eles devem ser esperados para o final 
de julho, início de agosto. No entanto, os 
resultados que nós já temos agora é o resultado 
de gestão, é o resultado da mobilização dos 
trabalhadores do município, da liderança do 

prefeito Wanderson, é o resultado de quando 
trabalhadores da educação apoiaram o processo 
de mobilização, é o resultado de ter vacinado 
quinze mil pessoas em um único dia. São 
resultados de trabalho, de gestão, da 
articulação da Sesa, com o Ministério da Saúde, 
com a Fiocruz, com a Organização 
Panamericana. Esses são os resultados que a 
gente tem agora. 
 A nossa capacidade de poder trabalhar 
muito, produzir muito em um curto espaço de 
tempo. E sabendo que tem a percepção da 
oportunidade, e que algumas oportunidades só 
existem para quem consegue ser ousado, 
deputado Luciano Machado. E sob a liderança 
de Renato.  

O Renato deu a este estado um teto 
muito alto. É muito bom ser um trabalhador, um 
servidor público no Governo do Espírito Santo, 
liderado por um governador que permite que a 
gente consiga andar com alta velocidade. E aí a 
nossa inovação, o apoio que a saúde pública 
teve no Espírito Santo, nesse período, foi 
determinante para a gente poder, neste 
momento, falar de Viana como resultado de 
gestão da mobilização.  
 Agora, os resultados epidemiológicos, a 
gente deve alcançar no final de julho, 
principalmente no mês de agosto. Outro 
resultado importante é cobertura. É a primeira 
cidade do estado a ter oitenta por cento de 
cobertura vacinal na população adulta. Vamos 
chegar a noventa por cento de cobertura na 
semana que vem, possivelmente, deputado 
Luciano. Esse é um resultado. No entanto, a 
repercussão dele, a consequência dele é para o 
final do mês de julho e o início do mês de 
agosto.  
 A outra questão importante que o 
senhor muito bem pontuou, é a questão das 
cirurgias eletivas. Nós estamos programando 
um semestre inteiro de retomada, um semestre 
inteiro de cirurgias eletivas em toda rede 
filantrópica e própria do estado do Espírito 
Santo. 
 Então, em breve o nosso governador vai 
convidar os nobres deputados para poder 
compartilhar alguns anúncios importantes que 
serão feitos. E nós temos um bom caminho para 
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caminhar o SUS capixaba no segundo semestre. 
E, sem dúvida nenhuma, os nossos 
parlamentares, os nossos prefeitos vão 
caminhar nas ruas ouvindo a população 
reconhecer, agradecendo o acesso ampliado 
que será dado neste estado aos pacientes que 
necessitam do Sistema Único de Saúde. 
 Muito obrigado, deputado Luciano 
Machado, o meu carinho, o meu respeito ao seu 
mandato, à sua pessoa. E à disposição sempre. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Muito obrigado! 

Antes da fala dos meus colegas 
deputados, eu quero pedir a opinião de todos 
pelo seguinte. Tem dezenove, hoje, agora, tem 
dezenove, – com o Dary, que chegou agora – 
tem dezenove deputados inscritos. Então, eu 
gostaria de saber de vocês o critério que eu 
devo adotar para poder chamar os deputados. 
Se por essa ordem de chamada aqui ou por 
aquele que pedir a palavra e a gente cederá a 
palavra.  

Outra coisa que eu quero perguntar 
também, quanto tempo que o deputado quer 
falar? Eu estou aqui à disposição, não tem 
problema, estou aqui desde sete e quinze, que 
eu cheguei ao gabinete. Aqui começou nove 
horas, são treze e trinta e nove, mas eu vou ficar 
aqui até de noite, se for preciso. Eu tinha uma 
reunião, agora, na União dos Cegos, pedi para 
suspender a reunião às duas horas porque não 
vou poder participar. Mas, eu quero a opinião 
de vocês. Qual o critério que vocês acham que 
eu devo adotar? Quem pedir a palavra agora? E 
quantos minutos? Cinco minutos, dez minutos? 
Por favor. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Pela 

ordem, Doutor Hércules! 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Pois não, deputada Janete. 
(Pausa) 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Doutor 

Hércules, eu estou desde o início da reunião 
também e gostaria de saber se, como suplente 
da Comissão de Saúde, também posso falar. 

Porque eu sou membro, se faltar alguém, eu sou 
suplente da Comissão de Saúde, se esse critério 
que o senhor adotou se estende aos suplentes. 
É isso que eu gostaria de saber. 

Não preciso falar mais do que três 
minutos. Mas, acredito que a procura grande de 
deputados para estarem presentes neste tema é 
em decorrência de uma pandemia, e que isso 
preocupa a todos nós e por isso muitas pessoas 
nesta prestação de contas. Isso é natural, que os 
deputados estejam, sim, presentes numa 
prestação de contas como esta. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Muito bem, deputada, com 
certeza. Como suplente, V. Ex.ª tem todo o 
direito. Apesar de ser a primeira vez que V. Ex.ª 
comparece como suplente, mas mesmo não 
faltando o titular, o efetivo, eu considero que a 
próxima deputada a falar seria suplente. Então, 
como suplente, V. Ex.ª pode falar. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Ok. Eu 

agradeço. 
E sempre que for necessário... Eu não 

apareço como suplente, porque o suplente é 
suplente. Na ausência do titular, o suplente 
comparece. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – É. Mas o titular está 
presente, deputada. Só explicar isso. Tá bom? 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Ok. 

Então, mas como é uma prestação de contas e 
eu sou da área de Saúde e é um assunto que 
não interessa apenas a mim, mas a diversos 
deputados, ao Ministério Público, a toda a área 
de Saúde, e por ser também da Saúde é que me 
fiz presente também, até mesmo para prestigiar 
esse trabalho de V. Ex.ª e o trabalho que o 
secretário de Saúde e toda a sua equipe tem 
feito, especialmente nesse caso da pandemia, 
que é um momento muito difícil para todos nós 
e para a gestão de nosso Governo.  

Mas, assim, com relação às informações 
que foram prestadas pelo secretário, referentes 
à pandemia, eu me sinto contemplada. Já estive 
falando, em outro momento, no plenário, que a 
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gente tem que compreender o lapso temporal 
dos custos com a aquisição desses produtos. No 
início, houve um desabastecimento, houve uma 
exploração muito grande pelos empresários na 
área do fornecimento de máscaras, de álcool, 
álcool gel e produtos que eram necessários à 
proteção dos profissionais da área da Saúde e 
das pessoas nesse problema da pandemia. E 
que, é lógico, que naquele momento os custos 
eram bastante elevados, e todos nós 
consumidores percebemos isso quando fomos 
adquirir esses produtos nos supermercados, nas 
farmácias. E a dificuldade que nós tivemos, 
inclusive, de encontrá-los. 

Então, eu quero agradecer ao secretário 
por não ter deixado o povo do Espírito Santo 
desabastecido, especialmente nas nossas 
unidades hospitalares e nos prontos 
atendimentos, desses produtos importantes 
para a desinfecção, a higienização e a proteção 
das pessoas e dos profissionais da área de 
Saúde. 

Tivemos problemas? Tivemos. Porque é 
natural ter mesmo no início, quando ninguém 
esperava uma pandemia como essa, jamais 
vivida por todos nós. Mas, eu acredito e tenho 
observado que acertamos muito mais do que 
cometemos alguma ou outra falha que ocorreu. 

Então, eu quero parabenizá-lo, gostei 
muito da apresentação. 

Quero dizer também que em tudo que 
foi dito, entendo que precisamos avançar na 
cobertura da estratégia de saúde. É necessário, 
cada vez mais, a gente estar avançando nessa 
cobertura, nessa amplitude, para que a gente 
possa ter o máximo de pessoas contempladas. O 
plano de saúde da maioria da população é o 
SUS. E ele precisa ser cada vez mais fortalecido e 
defendido por todos nós. 

O Estado também, no meu 
entendimento, precisa avançar na sua 
contribuição para ampliar a saúde bucal. A 
estratégia na saúde bucal. É pela boca que 
começa a nossa atenção à saúde, porque são os 
alimentos que ingerimos, a forma que 
ingerimos, a mastigação e tudo isso. Se você não 
tem a dentição, se você está com problemas 
graves na área bucal, com certeza você vai ter 
um comprometimento da sua saúde. E eu sinto 

que apesar de a gente ter avanços na atenção à 
saúde bucal, mas o Estado, no meu 
entendimento, precisa ampliar a sua 
contribuição para que chegue a mais pessoas. 

Outra questão também, que eu quero 
pedir, eu apresentei um projeto de lei que foi 
sancionada pelo Governo do Estado, que trata 
da notificação compulsória das pessoas que são 
atendidas pela nossa rede pública nas mais 
diversas áreas, nas delegacias, nos hospitais, no 
pronto atendimento. Uma rede trabalhando em 
sintonia para a gente ter os dados desse 
atendimento às mulheres que são vítimas de 
violência. Para que a gente tenha um 
sequenciamento e a gente possa trabalhar em 
rede, sabendo onde acontece, por onde essa 
mulher entrou, e em todos os lugares. Tanto no 
serviço público, como na iniciativa privada, a 
gente possa ter essas informações, de forma 
compulsória, para que a gente possa ter 
políticas mais acertadas no campo desse 
combate sistemático às mais diversas violências 
que as mulheres vêm sofrendo no estado do 
Espírito Santo. Então, eu peço uma atenção de 
V. Ex.ª junto ao Governo na regulamentação 
mais célere possível dessa importante lei que vai 
contribuir com políticas mais acertadas nessa 
direção. 

Também quero falar sobre a 
precarização do trabalho no serviço público. 
Também concordo que esse sistema de 
designação temporária precariza essa relação, 
na medida em que não existe nenhum amparo 
da CLT ou do sistema estatutário para os 
concursados. E isso é uma burla à lei que eu não 
consigo entender como que o Poder Judiciário, 
como que o Ministério Público, que está aqui 
presente nessa relação, permitem contratações 
temporárias ao arrepio da lei vigente no país 
que permite as férias, o décimo terceiro, o 
recolhimento para o fundo de garantia. E eu não 
sei ainda bem o que se apega para essas 
contratações temporárias que não têm garantia 
nenhuma legal, do ponto de vista da proteção a 
esses trabalhadores. 

Também gostaria que fosse ampliada a 
disponibilização de medicamentos na rede de 
farmácia. Muitas vezes, vou dar aqui um 
exemplo, um paciente tem, o organismo dele 
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tem uma aceitação à medicação denominada 
Ritalina, – para crianças que têm déficit de 
atenção – mas essa Ritalina causa um 
descontrole nessa criança muito grande, e não 
tem outro medicamento mais avançado que 
possa ser disponibilizado a ela que venha 
substituir essa Ritalina. Dar a ela uma condição 
de estar tendo um controle melhor, um 
atendimento melhor de uma medicação que vai 
auxiliar nesse problema que ela possui. Mas, ela 
só tem a Ritalina. Ou ela toma Ritalina e 
descompensa ou a família vai ter que se 
esforçar, fazer vaquinha, porque realmente é 
caro, para tomar, por exemplo, uma medicação 
mais avançada que é o Venvanse, que ele, 
muitas vezes, onde a Ritalina não entra bem, o 
Venvanse entra melhor. 

Então, assim, são exemplos porque já 
tive problema com crianças do interior que nós 
tivemos que ficar dando recurso para auxiliar o 
que não conseguimos colocar. Pelo menos outra 
medicação, mais uma, que pudesse substituir 
aquela que tem, mas não está funcionando 
adequadamente para aquela... 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Deputada, dez minutos. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Eu já vou 
concluir, deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Por favor, conclua. 

V. Ex.ª disse que ia falar três minutos, já 
está completando dez minutos. E eu vou ter que 
dar direito aos outros para falarem pelo mesmo 
tempo. Ok? 

Pode concluir, por gentileza. 
Eu peço ao secretário também, como ele 

faz em todas as prestações de contas, anota o 
questionamento de cada um, e no final dá 
resposta a todos. Beleza? 

Deputada Janete, pode continuar. 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Ok. 
Outra questão também que peço, 

secretário, é que a secretaria tenha essa 
preocupação com o treinamento, com a 
requalificação profissional dos profissionais, 
principalmente da área de Saúde, que atendem 

na área de Saúde. Porque passa no concurso e 
se não ficar requalificando, não ficar dando 
atenção aos novos procedimentos e a 
treinamentos, esse profissional vai ficar 
obsoleto, ele não vai conseguir avançar em 
novas tecnologias, em novos procedimentos 
que vão contribuir para poder avançar no 
retorno da saúde das pessoas. Então, também 
tem que estar sempre pensando em estar 
requalificando, em estar aprimorando o 
trabalho na área da Saúde. 

E eu preciso também pedir o retorno 
imediato da realização dos procedimentos que 
tiveram que estão com uma demanda represada 
por conta da necessidade que surgiu do 
atendimento ao volume enorme de pacientes 
contaminados pela Covid e que tivemos que 
voltar uma atenção redobrada para esses casos. 
Então, assim, que a gente vá para cima para 
poder diminuir essa fila qua ainda é muito 
grande. 

E por fim, eu quero pedir aqui, 
secretário, melhorias, que vem acompanhado 
com a qualificação e requalificação, melhorias 
nas condições de trabalho dos servidores da 
área de Saúde. E aqui eu quero destacar o 
repouso necessário aos profissionais de 
Enfermagem, remuneração compatível e 
jornada com a atividade que esses profissionais 
desenvolvem, que estão exaustos e que 
precisam. Nós já conversamos nesse sentido. O 
senhor já acenou com a gente nessa direção. Sei 
de sua sensibilidade. Sei de seu compromisso 
com a solução desse problema, mas a gente 
quer celeridade porque a enfermagem não 
aguenta mais esse tipo de problema do 
repouso, que compromete substancialmente a 
saúde desse servidor e também o atendimento 
adequado à saúde dos pacientes que estão sob 
os cuidados desses profissionais. É o que eu 
tenho para dizer. O senhor pode me responder 
no final. 

E dizer ao Doutor Hércules que estou 
nesta reunião porque este assunto é um assunto 
que nos interessa a todos nós. E estou também 
aqui com o objetivo de dar a minha 
contribuição. Por isso que estou. Inclusive 
também sacrifiquei outras agendas. Mas o meu 
propósito é contribuir.   
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Um abraço. Muito obrigada. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Muito obrigado, deputada 
Janete.  

Eu quero agora franquear a palavra para 
os demais colegas, mas também, para fazer 
justiça, a deputada falou treze minutos. Então, 
os colegas poderão também falar pelo mesmo 
tempo. 

Qual o próximo deputado que quer 
falar? 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – O que 

acho superjusto.  

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Doutor 

Hércules! 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Pois não! Quem? 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Deputado 

Freitas! 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Pela 

ordem!  
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Deputado Freitas!  
Com a palavra o deputado Freitas. O 

deputado poderá usar o mesmo tempo.  
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Deputado 

Doutor Hércules, talvez o Nésio teria alguma 
ponderação para fazer na fala da Janete. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Não. Por favor, o rito da 
comissão sempre foi esse. E nós não vamos 
mudar agora. Desculpa, Freitas. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Ah. Não. 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Mas o 

senhor abriu para Luciano Machado. O senhor 
abriu para Luciano, para poder ele responder a 
Luciano Machado. 

Na verdade, se o senhor quer fazer igual 
para todo mundo, poderia abrir também. E 
agora é hora dos deputados falarem porque, 
senão não tinha por que nós estarmos aqui. Se 
fosse só para ouvir.  

 
O SR. NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS 

JUNIOR – Deputada, deputado, só uma 
consideração, se o senhor me permite, Doutor 
Hércules. É que quando o deputado Luciano 
falou, eu não sabia, eu não tinha noção de que 
ainda tinha dezenove deputados inscritos.  

Se puder fazer por bloco, deputada 
Janete, seria melhor para poder juntar algumas 
perguntas de alguns deputados e eu responder 
em bloco. Pode ser assim? É uma sugestão para 
não picar muito.   

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 

Concordo. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Secretário, eu estou com a 
palavra. Desde a primeira prestação de contas 
aqui, o rito sempre foi esse e nós não podemos 
quebrar esse rito agora, por ideia de algumas 
pessoas. Então, agora, o secretário vai 
responder no final como sempre foi feito. O 
secretário anota e, no final, dá resposta aos 
questionamentos. 

Por favor, com a palavra o deputado 
Freitas.  

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Doutor Hércules, 

meus cumprimentos a V. Ex.ª. Mostra que 
realmente V. Ex.ª é muito mais jovem que o 
Theodorico Ferraço, porque, se não tivesse essa 
jovialidade, não resistia a essas cinco horas já de 
prontidão, só na comissão, só na prestação de 
contas, mas, desde as sete da manhã, está na 
Assembleia. Meus parabéns para V. Ex.ª. 

Quero cumprimentar o nosso secretário, 
nosso secretário fora do sério, polivalente, 
superorganizado, supercompetente e que é um 
orgulho. Eu poderia parafrasear aqui a doutora 
Elisabeth Lordes, um orgulho para nós, doutor 
Nésio, ter V. Ex.ª como secretário de Saúde do 
nosso estado, o estado que tem a saúde mais 
organizada, o estado que tem a saúde mais 
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transparente, o estado que tem uma gestão da 
pandemia de excelência, reconhecida pelo resto 
do Brasil. Então, parabéns! E eu cumprimento V. 
Ex.ª, cumprimentando toda a sua equipe muito 
bem reconhecida em vossa prestação de contas. 
Parabéns pelo reconhecimento, que não se faz 
nada sozinho, precisa ter uma grande equipe. V. 
Ex.ª teve autonomia, montou a sua equipe e a 
sua equipe tem todo o nosso reconhecimento.  

Parabéns para o governador Renato 
Casagrande, que identificou V. Ex.ª, fez um 
estudo da saúde do Espírito Santo e topou, 
aceitou os desafios, teve coragem de tomar a 
primeira decisão de assumir a saúde do estado 
do Espírito Santo. Parabéns para o governador 
Renato Casagrande, que tem uma bela equipe e 
a saúde do Espírito Santo representa a equipe 
bem do governador Renato Casagrande.  

Quero cumprimentar também, mesmo já 
estando ausente, a doutora Elisabeth, a doutora 
Inês, a doutora Kátia. Cumprimento também a 
Milene, do Conselho de Saúde; o Bartolomeu, 
que representa o Ministério da Saúde. 
Cumprimento todos os meus colegas.  

Quero mostrar também aqui a minha 
participação. E a participação se dá muito em 
função do momento em que se encontra o 
Estado do Espírito Santo na pandemia. E a 
valorização desta comissão importante desta 
Casa, a valorização da condução desta comissão 
e a valorização do trabalho com que faz a 
Secretaria de Saúde do nosso Estado.  

Secretário, eu quero primeiro 
reconhecer os avanços na saúde do estado do 
Espírito Santo, mesmo em época de pandemia. 
E aí eu preciso citar programas de terceirização 
para o interior, programas, por exemplo, como 
o de oftalmologia, que nós recebemos já aqui no 
norte do estado do Espírito Santo, mas não 
fomos a primeira região a receber. Que bom 
que já recebemos, mas, credenciando uma 
empresa privada de oftalmologia, a Secretaria 
de Saúde do Estado disponibiliza aqui no norte, 
no município de Conceição da Barra, no Hospital 
Nossa Senhora da Conceição, aproximadamente 
dezenove mil procedimentos, dentre consultas, 
exames, cirurgias e, diferente de outras regiões 
que eu acompanhei e deputado Luciano 
Machado fazendo a reivindicação, aqui muito 

rapidamente, nós já praticamente zeramos essa 
fila de espera que ora estava cadastradas nas 
AMAs e tendo que ir para a região 
metropolitana, rodar, colocar o paciente na 
estrada e rodar duzentos e cinquenta 
quilômetros ou mais do que isso para ter acesso 
a uma especialidade de oftalmologia. 

Aguardamos ansiosos pelas outras 
cirurgias eletivas aqui também na nossa região, 
porque uma das nossas funções, uma das nossas 
metas, enquanto representante do povo 
capixaba, sendo um deputado identificado e 
titulado como deputado distrital, como 
deputado do Norte, nós estamos aí buscando 
diminuir essas distâncias, buscando os serviços 
de complexidade e eletivos para onde o povo 
está, fazendo com que o Governo possa 
alcançar as pessoas que mais precisam do 
Governo e essas pessoas, a maioria delas não 
está na Região Metropolitana. Então, os serviços 
precisam chegar. E nós estamos contemplados. 
O de oftalmologia chegou. E esperamos os 
outros procedimentos eletivos.  

Mas queremos também enaltecer a 
expansão do Samu 192, o Samu para Todos, que 
já está em cinquenta e seis municípios e aqui, na 
regional norte, já atende onze dos catorze 
municípios da região Norte. Muito 
contemplado. E gostaríamos de fazer um 
questionamento: se existe, secretário Nésio, a 
possibilidade da regulação também ser 
terceirizada, se a regulação pode, daqui a 
pouco, estar onde está o serviço? Então, se nós 
temos um serviço do consórcio norte, que a 
regulação possa estar, porque eu percebo que o 
tempo resposta precisa melhorar com relação 
ao atendimento do Samu para Todos.  

E gostaria de fazer também menção à 
gestão da pandemia. Eu quero reconhecer a 
decisão e V. Ex.ª usou o termo muito 
importante, acredito que seja uma fala sua. Tem 
que ter coragem para tomar decisão. E a 
oportunidade é para quem tem ousadia. Então, 
graças a Deus que nós tivemos coragem de 
tomar decisão num tempo difícil de não colocar 
o hospital de campanha, porque eu pergunto: se 
fôssemos colocar o hospital de campanha, se 
fosse um hospital, ele seria onde? Muito 
provavelmente em Serra, no Pavilhão de 
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Carapina. Já se especulava isso. Se colocássemos 
dois, o outro seria em Vila Velha? Entendeu? Em 
algum canto, lá no Jockey, em Vila Velha? E, aí, 
nós colocaríamos os pacientes do resto do 
estado todo nas UTIs em remoção e levaríamos 
para esses hospitais? E os profissionais da 
saúde, eles estariam presentes nesses hospitais 
aí, todos eles na Região Metropolitana? Será 
que não demandaria profissionais do interior?  

Então, eu penso que a decisão foi muito 
acertada de não colocar hospital de campanha e 
ter esse planejamento de ampliar leitos onde as 
pessoas estão. Nós tivemos oportunidade de 
ampliar um volume muito grande de leitos de 
UTI aqui no Roberto Silvares. Nós tivemos 
oportunidade de ampliar leitos de enfermaria, 
tanto no Roberto Silvares como ali em Nova 
Venécia, e dar qualidade de vida para as pessoas 
aqui do Norte e do Noroeste. 

Da mesma forma, eu tenho certeza que 
aconteceu em todas as regiões do estado. 
Então, parabéns por essa decisão acertada com 
relação à pandemia. E parabéns pela decisão de 
adquirir o que precisava ser adquirido, adquirir 
com quantidade, não só o álcool em gel, mas 
adquirir seringas, seringas agulhadas, quarenta 
milhões de seringas foram adquiridas. O Estado 
do Espírito Santo tem essa gestão referência 
para o Brasil muito em função da coragem do 
nosso secretário, com toda a equipe, de tomar 
decisões e de adquirir o que tinha que adquirir. 
Nós pudemos observar que tinha a oferta 
fracionada. E a secretaria tomou a decisão de 
não querer a oferta fracionada, de receber 
adiantado, e a nossa secretaria tomou a decisão 
de não pagar nada adiantado, mas pagar, sim, 
pelo que era fornecido. E nós adquirimos e 
pagamos cem por cento tudo o que recebemos. 
Muito bem gerido, gestado, pelo nosso 
secretário Nésio. Então, fica aqui o meu 
reconhecimento e os meus parabéns.  

E não posso deixar em hipótese 
nenhuma de criar uma expectativa muito 
grande, que é uma luta nossa, e é óbvio que eu 
gostaria muito de ter sido citado quando V. S.ª, 
secretário Nésio, citou o complexo de saúde de 
São Mateus. Nós estamos sonhando com isso há 
pelo menos seis anos. Nós estamos 
reivindicando isso há pelo menos seis anos. Nós 

estamos colocando emendas, mesmo quando 
elas não podem ser aprovadas. O relator exclui 
as nossas emendas, desaprova as nossas 
emendas, mas nós estamos colocando emendas 
no orçamento do Estado, para que nós 
pudéssemos ter o tão sonhado complexo de 
saúde ou, pelo menos um novo Roberto 
Arnizaut Silvares, hospital construído aqui há, 
pelo menos quarenta anos, que, do ponto de 
vista sanitário, não tem mais possibilidade de 
funcionar.  

E agora V. Ex.ª foi sensível e, por decisão 
de V. Ex.ª, que ajudou muito na reivindicação 
deste parlamentar, nós teremos, não só a 
reconstrução total do Hospital Roberto Arnizaut 
Silvares, mas nós teremos também o complexo, 
a superintendência, a farmácia cidadã, o Centro 
Regional de Especialidades e o hemocentro num 
belo complexo de saúde. E eu tenho convicção 
de que, dentro dos próximos dois anos, nós 
teremos concluídas essas obras, para atender 
toda a região Norte, parte do Noroeste, o 
extremo sul da Bahia, que cai aqui, e o leste de 
Minas. Então, parabéns, secretário Nésio, de ter 
a sensibilidade.  

Por algumas ocasiões, eu estive presente 
e o governador, observando o volume que tem 
que gastar, perguntar a V. S.ª: Secretário, nós 
precisamos mesmo de outro hospital lá no 
norte? E V. S.ª ter muita firmeza em afirmar que 
nós precisamos porque a condição sanitária do 
hospital de campanha o Hospital Roberto 
Arnizaut Silvares não atende mais. Então, 
parabéns.  

E eu fico orgulhoso por tudo isto: de ter 
esse secretário competente, organizado, bom 
gestor e sensível com a política do SUS, de fazer 
com que o nosso SUS, no estado do Espírito 
Santo, seja fortalecido como está fortalecido. 
Então, reconhecimento era o que eu queria. Fica 
o meu questionamento da possibilidade de que 
nós tenhamos a regulação do Samu 
descentralizada para cada consórcio. Entendeu? 

Por último, ainda posso fazer um elogio à 
regulação formativa. A regulação formativa vai 
capacitando as unidades de saúde da família 
para usar o sistema. E se estiverem capacitados, 
penso que os municípios precisam participar 
muito efetivamente da capacitação da 
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regulação formativa. A hora em que nós 
estivermos com os profissionais de saúde dos 
municípios na atenção primária capacitados, nós 
estamos tirando agentes públicos, tanto do 
político quanto do judiciário do meio. Se 
estiverem regulados, os PSGFs já encaminham o 
paciente para o lugar em que ele tem que fazer 
o tratamento dele de especialidade, de 
complexidade. Então, parabéns por tudo que 
vem acontecendo na saúde do estado do 
Espírito Santo.  

Um abraço. 
 
O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – A palavra, 

Doutor Hércules. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Muito bem. 
 
O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Luiz Durão. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Quero agradecer a 
participação do deputado Freitas. O deputado 
falou exatamente dez minutos. Ainda poderia 
falar mais um, porque a deputada Janete falou 
treze minutos, apesar de ter falado que ia falar 
três minutos, só falou treze, dez minutos mais. 

 Deputado Luiz Durão, por gentileza, 
deputado. 

 
O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Quero 

cumprimentar o presidente da comissão. Quero 
cumprimentar o secretário de Saúde, Nésio 
Fernandes de Medeiros Junior. Quero 
cumprimentar os deputados, as deputadas e 
todos que fazem parte desta prestação de 
contas. 

Eu quero parabenizar o secretário de 
Saúde pelo avanço de atendimento ao povo 
capixaba na saúde. Organizou a saúde neste 
estado. Pensou no futuro. Em vez de contratar 
hospital de campanha, investiu nos hospitais do 
nosso estado, que amanhã, quando acabar a 
pandemia, esse hospital estará apto para 
atender a nossa comunidade.  

Quero dizer, secretário, que a compra do 
álcool foi necessária, porque qualquer pessoa 
neste estado que comprou álcool ele viu o 

avanço nos preços, porque todo mundo queria e 
a procura e a oferta são a diferença. De modo 
que parabenizo pela explanação dessa 
prestação de contas e quero parabenizar pela 
grande gestão que o senhor está fazendo à 
frente dessa Secretaria. 
 Meu muito obrigado. 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Doutor 
Hércules, pela ordem! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Deputado Luiz Durão, 
terminou? 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 
Terminou.  
 
 O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Muito 
obrigado! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Muito bem, deputado Luiz 
Durão, até agora foi o que menos falou. 
 Quem é o próximo deputado? 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Eu, 
deputado. Eu, Sergio Majeski. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Sergio, professor, não está 
aparecendo a sua imagem. 

 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – É 
porque minha câmera está fechada. Vou abrir. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Isso.  
  
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Está me 
vendo, agora? 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Deputado, agora, sim. V. 
Ex.ª poderá falar por treze minutos também.  
  
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Está 
bom, Doutor Hércules. Obrigado! 
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 Parabenizar V. Ex.ª, um  baluarte na luta 
pela saúde e que conduz, com muita 
competência, esta Comissão de Saúde, um 
colega que temos orgulho de ter.  
 Cumprimentar os demais participantes 
desta reunião, os colegas deputados, deputadas 
e os demais, e cumprimentar o secretário, 
doutor Nésio, parabenizá-lo pela condução da 
Secretaria de Saúde. Eu já disse várias vezes, 
acho que ele tem conduzido bem os trabalhos 
da Secretaria de Saúde neste momento da 
pandemia, eu acho que acertou. Tenho críticas, 
mas acho que, no geral, foi uma condução, está 
sendo muito boa.  
 Tenho várias questões, mas algumas, 
doutor Nésio, vou fazer em um outro momento.  
Lá, no começo, o senhor falou sobre a questão 
da saúde da família, a saúde bucal, e não sei se 
eu que não prestei muita atenção, mas eu acho 
que faltou um aprofundamento sobre uma 
política de saúde preventiva efetivamente.  
 A gente tem outras questões, como a 
farmácia cidadã também, que tem pontos que 
eu acho que precisam ser repensados, e a 
explanação do senhor, de uma forma geral, foi 
uma explanação muito clara, muito objetiva, 
muito dinâmica, mas é importante, doutor 
Nésio, e eu gostaria de fazer isso em outro 
momento, obviamente, confrontar aquilo que o 
senhor coloca, aquilo que na teoria está sendo 
feito e aquilo que é sentido pela sociedade, o 
que aqui fora as pessoas estão sentindo em 
relação a todas essas políticas. 
 Agora eu vou me ater a essa questão da 
contratação do álcool. Eu não pessoalizo, doutor 
Nésio, nenhum tipo de relação. Já estou na 
Assembleia pelo segundo mandato e aqueles 
que estão há um tempo e acompanham meu 
trabalho sabem perfeitamente da minha 
independência. Eu não uso, como se diz, o 
fígado para fazer política, mas eu me apego as 
minhas atribuições, e essas são o meu norte, 
independente de quem é o Governo, poderia 
ser até o meu pai ou minha mãe, o Governo, o 
presidente, enfim, que o meu posicionamento 
seria o mesmo, porque para isso eu fui eleito. 
 Então, doutor Nésio, o tempo inteiro as 
pessoas estão dizendo assim: Olha, a questão é 
que falta álcool, então o sobrepreço é normal. O 

próprio TCU disse que o sobrepreço não 
significa que houve nada de errado. Eu também 
acho que, se fosse apenas o sobrepreço, não. 
Mas a questão que nós estamos questionando, 
e eu acho que precisa ser esclarecida, 
independente se o TCU achou ou não, mas que 
são coisas que precisam ser esclarecidas, é o 
processo, questão de um ponto desse processo. 
Começa pela questão de como o Estado chegou 
a essa empresa, uma empresa que não tinha 
sequer um site e não tinha know-how nenhum 
nesse tipo de prestação de serviço.  
 O senhor disse, em determinado 
momento, que, se, naquele momento, que era a 
pandemia rolando, crescimento, tanta coisa que 
precisava ser feita, etc, se fosse atentar tantos 
preciosismos, isso ia gastar muito tempo, e isso 
tinha a ver com salvar vidas, etc, só que esses 
pontos que eu questiono, um funcionário 
mediano, com duas horas consultando na 
internet, ia achar as respostas, não precisaria de 
dias e dias, e de documentos e documentos até 
chegar à conclusão de algumas coisas. Por 
exemplo, a questão que eu continuo intrigado, 
como é que a Secretaria de Saúde, o Governo do 
Estado chegou a uma empresa que não tinha 
know-how e ela sequer tinha um site também 
para isso? 
 Na outra questão, como é que ninguém 
percebeu que o atestado de competência 
técnica tinha sido dado por uma mesma 
empresa que a Tantum? Que era o mesmo dono 
da empresa? Posteriormente trocado 
propositalmente. Mas quando o atestado foi 
feito, era de um mesmo proprietário. Isso era 
uma coisa muito fácil de ser checada. Olha, o 
atestado técnico chegou aqui com o nome da 
empresa x. Quem é o dono? Olha, o dono é 
fulano.  Mas o dono da outra empresa também 
é fulano. 

Quer dizer, como é que ninguém 
conseguiu perceber isso? Isso não demandaria 
dias e dias de investigação e nem de 
documentação. Como eu estou falando: uma 
checagem razoável e um estagiário poderia 
fazer isso em pouquíssimo tempo.  
 Como não se percebeu que um 
proprietário dessa empresa e que, mesmo 
assim, se alguém percebeu, por que um 
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proprietário, que já tinha sido investigado por 
uma operação de fraude pela Polícia Federal, e 
que isso, se alguém soube, ninguém falou nada, 
ou por que as pessoas não souberam disso 
também? 
 E, ao mesmo tempo, se a gente pegasse 
só a questão do preço, nessa mesma época, 
essa empresa ofereceu venda de álcool para, 
salvo engano, o município de São José de Ubá, 
no Rio de Janeiro, a um preço muito inferior ao 
vendido para a (Inaudível) sendo que, para essa 
Prefeitura, ela venderia mil litros. No estado ela 
vendeu dois mil litros.  Dois mil, não, duzentos 
mil. E sobre esses duzentos mil também, doutor 
Nésio, tem algo que o próprio TCU levanta no 
parecer dele, embora ele fale sobre a questão 
do sobrepreço, mas ele disse da estranheza de 
que, no planejamento da Sesa, esses duzentos  
mil litros seriam para quinze dias, para um uso 
de quinze dias, e que esse estoque teria durado 
pelo menos seis meses. Que planejamento foi 
esse? E concordo, à época, o álcool estava um 
preço muito alto, mas não durou dois meses e o 
preço do álcool voltou ao normal.  
 Então, todas essas questões precisam ser 
muito bem esclarecidas, porque não é só sobre 
a questão que nós pagamos um sobrepreço, 
porque estava faltando álcool. Mas todos esses 
pontos precisam ser respondidos, por que o 
problema e a minha estranheza, 
especificamente, como parlamentar e como 
cidadão, é todo o processo de compra. Não é 
apenas a questão de como essa compra se deu, 
esse valor, no caso, se deu.  
 Sobre essa compra são essas as questões 
que nós já questionamos várias vezes e eu 
continuo achando que isso precisa ser bem 
esclarecido. E isso não tem nada que ver com a 
questão pessoal ou de se aproveitar disso ou 
daquilo, como as pessoas, muitas vezes, querem 
desqualificar a função de um parlamentar que 
não reza na cartilha do Governo. Hoje eu estou 
percebendo isso novamente, eu percebia na 
época do Paulo Hartung, isso era muito comum 
também. Mas é essa questão, eu não tenho 
nada contra, inclusive, várias vezes, elogio o 
trabalho do senhor na Assembleia e não vejo 
que questionar e esclarecer dúvidas e, se tem 
tudo como esclarecer isso aqui e justificar, que 

as justificativas sejam feitas, muito bem 
fundamentadas para que a gente entenda muito 
claramente tudo isso. 
 E por fim, não sei se, nos últimos 
tempos, como eu tenho questionado também 
essas questões, tenho encontrado dificuldade 
de encaminhar determinadas coisas na 
Secretaria de Saúde. Não sei em função de mim, 
não sou adepto dessas (Inaudível) acredito nas 
relações institucionais e não pessoalizadas. 
 Mas fico por aqui e agradeço ao Doutor 
Hércules mais uma vez e ao doutor Nésio, mais 
uma vez, cumprimento pelo trabalho à frente da 
Secretaria de Saúde. Como eu disse, acho que 
faz uma boa condução, sim, à frente da 
Secretaria. Tenho críticas de alguns pontos, 
obviamente, mas acho que faz um bom 
trabalho, tem conduzido bem o trabalho à 
frente da Secretaria também nesta questão da 
pandemia. 
 Muito obrigado! Obrigado, doutor Nésio; 
obrigado, Doutor Hércules! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Obrigado, deputado, nosso 
professor Majeski. 
 Qual o próximo deputado que vai falar? 
(Pausa) 
 Por gentileza? (Pausa) 
 Os deputados que não falaram ainda, e 
querem falar, por gentileza. 
  
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 
(PATRIOTA) – Capitão Assumção. 
  
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Capitão Assumção. Pois 
não, Capitão. (Pausa) 
 Com a palavra Capitão Assumção. 
 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 
(PATRIOTA) – Só um instante que vou reduzir o 
som do meu computador. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Pois não. 
 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 
(PATRIOTA) – Boa tarde a todos que estão 
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acompanhando esta sessão da Comissão de 
Saúde, presidida pelo deputado Doutor 
Hércules, nossos deputados que até agora estão 
também acompanhando, aos que ainda se 
encontram presentes. 
 Quero, inicialmente... Como está o som 
aí, presidente? Dá para ouvir? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Tranquilo, pode prosseguir. 
 
  O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 
(PATRIOTA) – Não sei por que o secretário 
insiste em falar de negacionismo sobre algo tão 
sério que a gente está vivendo. A gente está 
vivendo uma luta nacional contra uma doença 
desconhecida pela humanidade. Então, é um 
termo desnecessário, nós estamos todos na 
mesma luta. Não sei por que essa insistência. É a 
ciência tentando denegrir a - sem querer dizer o 
nome -, mas tentando denegrir a imagem do 
presidente Bolsonaro. 
 Só para relembrar, fazer uma pequena 
cronologia de como foi tratada essa questão no 
âmbito do presidente da República, até que a 
gente chegue ao que interessa na reunião de 
hoje.  

No dia 6 de agosto, secretário, Bolsonaro 
assinou a MP - 6 de agosto do ano passado - que 
liberava dois bilhões para a vacina de Oxford. 
Esses recursos foram depois destinados à 
Fiocruz, para que a gente pudesse, em primeiro 
momento, trazer as vacinas para cá e depois ter 
a nossa própria tecnologia. Isso aconteceu no 
ano passado, dia 6 de agosto - 6 de agosto.  

Para não dizer que o presidente – 
quando diversos governadores estavam pulando 
Carnaval – já tinha avisado que a situação seria 
séria. Então, a gente tem que ter seriedade 
nesse assunto. Vamos lembrar essa cronologia.  
 Dia 8 de dezembro, a primeira pessoa 
vacinada no mundo foi uma pessoa do Reino 
Unido, Margaret Keenan. Juntamente com ela, 
milhares de pessoas foram vacinadas também. 
Uma pessoa também, William Shakespeare, foi 
vacinado, algum tempo depois, ele chegou a 
morrer. No dia 9 de dezembro, a agência 
reguladora, a similar da Anvisa no Brasil, no caso 
a Agência Reguladora de Medicamentos e 

Produtos para Saúde do Reino Unido, ela criou 
algumas ressalvas para que as pessoas que 
tivessem reações alérgicas tomassem muito 
cuidado para não tomar a Pfizer/BioNTech, que 
era a vacina que estava sendo aplicada no Reino 
Unido. Ela não proibiu, mas ela criou uma 
orientação para que as pessoas se 
conscientizassem do risco que poderiam estar 
correndo. 
 Porque, como o próprio secretário falou 
para discorrer sobre o álcool em gel, era uma 
situação de emergência. O mundo todo estava 
em emergência. Então, quando é para falar 
sobre o álcool em gel, vale a emergência, mas 
quando é para falar dos cuidados sanitários, não 
vale para o presidente Bolsonaro. Então, 
negacionismo é um termo muito pesado, 
secretário. Vamos pensar em salvar o povo. Isso 
aí foi dia 9 de dezembro. 
 Dia 14 de dezembro, nos Estados Unidos, 
começou a vacinação. A mesma coisa, o Centro 
de Controle e Prevenção de Doenças dos 
Estados Unidos autorizou a vacina também com 
aquelas ressalvas, como foi feito no Brasil. 
 No dia 6 de janeiro, aconteceu aquela 
MP que liberava a compra de vacinas com 
algumas ressalvas que impediram de se comprar 
vacina por conta da Anvisa e não por conta do 
presidente Bolsonaro. Caso algumas pessoas 
desconheçam, existe uma agência, no Brasil, 
que cuida disso. Nenhum remédio pode ser 
comprado sem que passe pela Anvisa. Existia 
uma barreira protocolar, uma barreira legal, 
dentro da Anvisa, que impedia isso. Será que 
fica difícil de as pessoas entenderem isso, 
secretário? 
 No dia 17 de janeiro, a primeira pessoa 
foi vacinada em São Paulo, após a aprovação de 
uso emergencial. Só após a aprovação de uso 
emergencial. Dia 20 de dezembro, começou a 
vacinação em Israel. Dia 26 de dezembro, na 
Alemanha, dia 16 de janeiro, país que produz 
vacina, Índia. Está na internet. E dia 27 de 
dezembro, em toda a União Europeia. Então, 
ficar mexendo nessas coisas como se existisse 
um culpado pela demora da entrega da vacina. 
 O presidente fez o que deveria ser feito 
naquele momento. Se não tivesse, obviamente, 
uma agência que pudesse tomar conta da saúde 
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do povo, que não tivesse, não tinha problema 
nenhum, mas aí seria muito mais fácil agora 
responsabilizar o presidente pelas 
consequências danosas que ele poderia ter 
assumido ao comprar antecipadamente, mas, 
lembrando que, no dia 6 de agosto, de forma 
inédita, quase no mundo inteiro, o presidente 
assinou a MP que liberava dois 2 bilhões para a 
vacina de Oxford. 
  Então, mas essa aí é para a gente parar 
de falar desse negacionismo.  Isso aí não leva a 
lugar nenhum. Negacionismo, secretário, nós 
temos coisas mais importantes a fazer. O 
Espírito Santo, hoje, precisa realmente avançar. 
Os discursos que ouvi até agora são muito 
bonitos, mas eles fogem da realidade do que 
realmente nós estamos tratando. Por exemplo, 
o senhor tem dois relatórios de gestão que até 
agora não foi dado prosseguimento. Não é isso? 
São um relatório de 2019 e um relatório de 
2020. Por que o Conselho Estadual de Saúde 
está criando uma certa ressalva para não 
aprovar? Deve ter algum problema nisso. 
Acredito que o Conselho, não sei por que cargas 
d’água, infelizmente foi dominado por setores 
sindicais, coisa que não poderia ser feita! O 
Conselho Estadual de Saúde é um órgão muito 
importante, que está regulado dentro do SUS, e 
hoje tem o papel diminuto devido a esse 
excesso de pessoas ligadas a sindicatos, quando, 
na verdade, deveriam ser pessoas que deveriam 
estar realmente preocupadas com a saúde!  Se 
não me falha a memória, a maioria é toda ligada 
a segmentos de sindicatos ou coisa parecida.  

Então, isso aí é algo que deve ser 
tratado. O conselho tem que aprovar essas 
contas. Eu sei que deve ter sido enviado, 
provavelmente foi enviado para o Conselho 
Estadual de Saúde esse relatório de gestão 
quadrimestral, porque, até mesmo para você 
poder receber recurso, você tem que ter essas 
contas aprovadas. Então, os pontos fulcrais de 
álcool em gel, os deputados já falaram, mas ao 
que eu me atento mesmo é essa questão do 
Conselho Estadual de Saúde, que está perdendo 
um protagonismo importante neste momento.  

Hoje eu vejo que o Conselho Estadual de 
Saúde está à mercê do secretário de Saúde, 
quando não deveria ser, deveria ser um órgão 

cuja participação deveria ser fundamental para 
poder até mesmo aprovar esses recursos. Tem 
muita coisa que a gente precisa saber.  

Foi feito um aporte àquela Fundação 
INova – eu fui um dos poucos, se não o único 
deputado, a votar contra a fundação iNova –, de 
oitenta e poucos milhões de reais. Ninguém 
sabe quem está tomando conta desse dinheiro 
ou o que foi feito dele. Recentemente se tentou 
aportar mais quatro bilhões de reais, e o 
Conselho Estadual de Saúde precisa ter esse 
protagonismo! 

A gente não sabe nem quem são hoje os 
diretores dessa fundação, de onde eles vieram, 
como que eles chegaram aí, como que um 
antigo diretor foi embora, por que ele foi 
embora! São assuntos importantes, secretário, 
para que a gente possa tomar ciência disso! O 
conselho – se as pessoas estiverem presentes, 
do conselho – deve assumir esse protagonismo, 
até mesmo porque vocês serão 
responsabilizados depois! Vocês têm que ser 
responsabilizados pelas suas ações! Já são dois 
anos de não prestação de contas! Se o 
secretário apresentou ou não, vocês têm que 
dar o retorno! Vocês têm que aprovar ou não 
para que, depois, o Tribunal de Contas saiba 
realmente o que está acontecendo: se vocês 
aprovaram, se aprovaram com ressalva. Mas 
têm muitos detalhes em que inicialmente é o 
Conselho Estadual de Saúde que tem que tomar 
parte desse cenário. 

Hoje nós vemos que tudo fica nas mãos 
do secretário de Saúde, como se vocês fossem 
personagens de títere, que ficam à mercê do 
secretário de Saúde! Esqueçam um pouquinho a 
partidarização, esqueçam um pouquinho a 
ideologia, esqueçam que vocês pertencem a 
sindicatos e façam o papel de vocês, que é 
importante, está discriminado no SUS! O 
Conselho Estadual de Saúde não tem 
protagonismo nessa gestão do secretário Nésio! 
Isso aí é para mim a pior falha que pode ter!  

São muitos os detalhes que o conselho 
poderia dar conta. E hoje é uma prestação de 
contas que na verdade deveria ser feita, com 
todo respeito ao presidente da Comissão de 
Saúde, que está chamando o secretário aqui, 
haja vista que a base do Governo não votou 
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contra a ida dele para falar exclusivamente 
sobre a questão do álcool em gel e estar 
prestando as suas contas... Mas as contas 
verdadeiras, as contas quadrimestrais, estão lá, 
para o conselho avaliar, para o conselho julgar e 
até mesmo para pedir ao Governo explicações 
sobre coisas que podem estar irregulares. É 
atribuição do Conselho Estadual de Saúde. Tem 
prazo, inclusive: até dia 30 de março do ano 
posterior, isso tem que ser entregue ao 
conselho. O conselho tem que fazer esse 
estudo, votar e, se tiver irregularidade, conduzir 
de novo para o Governo, para o Governo tomar 
a responsabilidade de acertar. 

Então, o que nós estamos vendo é uma 
falta de transparência no que está acontecendo! 
Nós temos essa Fundação iNova, que até agora 
não mostrou para o que veio! As transparências 
que o secretário colocou são bonitas, é muito 
legal isso aí, mas não me convence! Essa 
Fundação iNova está deteriorando a saúde, 
depreciando os profissionais de Saúde! Depois 
vocês vejam o que vai acontecer lá na frente 
com essa Fundação iNova! Por obra de Deus, 
esse Governo está chegando ao fim, e não vai 
dar tempo de eles fazerem toda essa maldade!  

Esses quatro bilhões, acredito que, com 
o receio de sofrerem depois processos judiciais, 
quem deveria estar legalizando a saída desses 
quatro bilhões para a iNova até agora não fez! 
Até parabenizo por isso! Não sei se foi por 
saberem que correm o risco de serem 
processados ou se é por medo mesmo! Mas 
pelo menos não foi encaminhada essa fortuna 
toda para ser gasta, de qualquer maneira, 
dentro da iNova. A 8.666 é uma lei 

importantíssima para evitar excesso em 
qualquer momento! Nós vimos o que 
aconteceu com o álcool em gel e têm outros 
exemplos também! Se nós não estivéssemos 
aqui, fiscalizando, aquelas tendas – não sei se 
os senhores lembram, aquelas tendas 
superfaturadas – estariam aí, servindo para 
nada nas divisas dos estados! Mas, 
rapidamente nós denunciamos e voltou-se 
atrás! Mas têm muitos outros exemplos de 
coisas que ainda vão chegar ao Governo do 
Estado, através da Polícia Federal. 

Então, eu peço para que o conselho 
realmente assuma esse protagonismo! Quem 
for ligado a setores sindicais esqueça isso, 
porque a saúde do povo é mais importante! 
Para que depois vocês não sofram as sanções 
judiciais. 

Obrigado, presidente! 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Muito bem, deputado 
Capitão Assumção! O deputado falou por 
catorze minutos.  

Muito bem, agora é o seguinte: foi 
demandado o Conselho Estadual de Saúde; o 
conselho está presente e espero que tenha 
anotado a denúncia do nosso querido deputado 
Capitão Assumção, para depois, então, o 
Conselho poder se pronunciar. 

Tem mais algum deputado para falar? 
 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – 

Deputado Bruno Lamas, Doutor Hércules. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Deputado Bruno Lamas, 
com a palavra. 

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Quero 

cumprimentar todos e todas aqui presentes! 
Quero parabenizar, Doutor Hércules... Eu hoje 
cheguei antes do senhor! Fiz uma brincadeira lá, 
com o pessoal da comissão, me inscrevi. 
Estávamos eu e o Luiz Durão, antes um 
pouquinho, mas era muito cedo! Um dia de 
muitas atividades, mas acompanhando aqui 
quase seis horas de audiência. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – O deputado chegou às 
7h15min? 

 

O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Cheguei 
eram 7h45min. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Então, chegou depois de 
mim! 

 

O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Mas o 
senhor é imbatível mesmo! 
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O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Eu dormi no gabinete! 
Obrigado, deputado! 

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – 

Parabéns, Doutor Hércules, pelo nível do 
debate, pela condução, pelo conteúdo! 

Quero cumprimentar todos os 
deputados e deputadas, aos técnicos da 
Secretaria de Saúde, aos servidores da 
Assembleia – estou vendo aqui o doutor Julio 
Chamun, doutor Edson! Quero agradecer a 
esses servidores maravilhosos, sempre prontos 
a nos atender! 

Cumprimentar a equipe da Saúde, na 
pessoa desse competente secretário de Saúde, 
o Nésio! Nésio é dos nossos, não assusta com 
barulho de tiro, não corre da raia, não foge à 
luta! É daqueles que sabem que o diálogo e o 
trabalho são mais importante que bravatas! O 
Nésio é um daqueles apaixonados pelo SUS! 
Aliás, o que seria dos brasileiros sem o SUS 
nesta pandemia, Doutor Hércules! Esse SUS tão 
criticado, tão, às vezes, agredido! O que seria de 
nós sem o Sistema Único de Saúde? 

Eu participei hoje, de manhã ainda, de 
um evento importante aqui, na Serra, consegui 
conciliar; e uma diretora da escola disse que, ao 
tomar a vacina, a médica disse-lhe: Eu estou 
dando a vacina no seu braço e com isso você 
não vai parar e nem vai morrer em um hospital! 
Esse mesmo SUS aqui, no nosso estado, liderado 
pelo Nésio, pelo nosso secretário de Saúde; pelo 
Kim e por sua equipe, e com as ações do 
governador Renato Casagrande, proporcionou 
aos capixabas uma luta digna, uma luta dura, 
mas uma luta digna contra esse vírus!  

Nós gostaríamos de salvar todas as vidas, 
mas nós lutamos – e quando digo nós, todos nós 
– especialmente a equipe da Saúde, do 
secretário ao médico, ao enfermeiro, ao 
fisioterapeuta, ao pessoal da limpeza, a todo 
mundo da cozinha, dos hospitais. Mas a todas as 
pessoas que enfrentaram essa luta foi dado o 
direito e a honra de lutar pela vida! Não faltou 
leito, não faltou acolhimento, não faltou 
remédio, não faltou oxigênio, não faltou 
hospital, não faltou respirador! E olha que foi 
difícil!  

Quando começou esta pandemia, eu era 
secretário de Estado da Assistência. A primeira 
vez em que eu ouvi a palavra Covid, eu fiquei 
assustado, tudo muito novo! E a primeira vez 
em que nós sentamos em uma sala de situação, 
para poder conversar, tinha que decidir onde 
comprar as coisas que o mundo inteiro 
comprava, especialmente a China, para dar o 
primeiro socorro aos capixabas! Onde comprar 
máscara, onde comprar equipamentos de 
proteção individual, onde comprar respirador. E 
cada dia era um desafio maior do que o outro! 

E, ao longo desta pandemia, nós 
aprendemos muito! A rede hospitalar do estado 
foi ampliada fisicamente, sem precisar de 
hospital de campanha. Eu tenho muita 
convicção e estou aqui publicamente colocando 
isso, que o nosso estado é gestão fiscal nota A, 
porque merece a nota A! É uma conquista dos 
capixabas! Isso vem sendo construído a muitas 
mãos, ao longo da última década, dos últimos 
dez, doze anos. E ser gestor fiscal nota A na 
pandemia, você tem que registrar e aplaudir! 

Eu quero parabenizar o governador 
Casagrande! Eu tive a alegria de estar na sala 
com ele, no dia em que ele fez o convite ao 
secretário Nésio para assumir a Secretaria de 
Saúde do Estado. Esse médico sanitarista, 

humano, de bom coração, tantas vezes 
agredido, mantém o seu equilíbrio, a sua 
resiliência! Quantas vezes nós estivemos 
juntos em episódios durante esta pandemia 
com líderes religiosos, com segmentos, até 
chegarmos a este momento agora, da 
vacinação. 

Eu tenho certeza de que todas essas 
denúncias, em um país democrático, em um 
estado democrático, liderado por um 
democrata, como é o governador Renato 
Casagrande, que a Polícia Federal faça a sua 
investigação. Que a Justiça, que esteve aqui 
hoje dignamente representada possa cumprir 
a sua tarefa! Eu tenho muita convicção em 
tranquilizar os capixabas de que nós vamos 
sair maiores do que entramos, no que tange à 
nossa ética, no que tange à nossa 
responsabilidade com recursos públicos e 
salvando o maior número de vidas possível! 
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Eu quero, além de fazer esse registro, 
deixar uma palavra de motivação e de coragem 
ainda mais, secretário Nésio, para a sua equipe, 
porque ainda não superamos, ainda não 
vencemos, ainda temos muitos desafios, 
inclusive após cem por cento da população 
vacinada, porque aí nós vamos começar lá: o 
Governo, tratando das medidas para levantar, 
para reestruturar negócios, comércios, 
empreendimentos, profissionais; e a saúde, a 
Sesa, vai passar, então, por um desafio enorme, 
cuidar da saúde mental, cuidar da psiquê, cuidar 
do ser humano em um pós-pandemia, o que 
também não vai ser tarefa fácil! 

Então, quero deixar uma pergunta, sobre 
o Hospital Materno-Infantil de Serra, o que está 
acontecendo neste momento, aqui, em relação 
à prefeitura. Nós sabemos que o hospital, o ex-
prefeito entregou o hospital para o Estado. É um 
hospital que tem um custeio de mais de dez 
milhões de reais por mês, que tem estrutura 
para ser o hospital infantil do estado; e, ainda 
não oficial, mas existem rumores aqui de que a 
prefeitura está solicitando que o hospital volte a 
ser municipalizado. 

No mais, mais uma vez, parabéns, 
Doutor Hércules! A todos, Deus nos abençoe! A 
paz de Cristo para todo mundo! Saúde, paz, 
resiliência, força e coragem, porque, se grito 
ganhasse campeonato, tem time aí que não 
teria descido para a segunda divisão! Vamos 
para frente! 

Devolvo a palavra ao presidente, Doutor 
Hércules. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Deputado Bruno Lamas, 
terminou, deputado? (Pausa) 

Terminou tudo! Muito bem! O próximo 
deputado que vai falar é o deputado Dr. Rafael 
Favatto? 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – – 

(PATRIOTA) – Isso! 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Pois não, com a palavra o 
Dr. Rafael Favatto. 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Obrigado, deputado Hércules!  

Quero parabenizar a sua condução da 
sessão de hoje! Acho que foi uma sessão 
esclarecedora, uma sessão que realmente 
esclarece algumas dúvidas dos capixabas, 
esclarece algumas dúvidas de algumas pessoas 
que estavam realmente nos perguntando vários 
assuntos em relação à Secretaria de Saúde. Eu 
acho assim: eu, no meu esclarecimento, já não 
tinha dúvidas!  

Quero aqui parabenizar o Governo do 
Estado, através do secretário Nésio, que 
realmente, durante esta pandemia, desde o 
início – eu, que era um crítico, lá atrás, do 
Governo do Estado, pontuando deputado 
Bruno, algumas questões com o Governo, 
realmente, neste momento de pandemia – 
todas as ações da Secretaria de Saúde foram 
assertivas! Foram ações determinadas e 
voltadas para o nosso povo capixaba! Nós não 
tivemos aqui, no estado do Espírito Santo, em 
nenhum momento, filas – filas que nós vimos 
em diversos estados, e até ter que mandar 
paciente para o estado do Espírito Santo, ou 
seja, para outros estados da Federação, por 
falta de leitos hospitalares. 

Em relação aos números aqui também, 
do estado do Espírito Santo, e das compras, nós 
tivemos mais de dois (Inaudivel) investidos na 
saúde, no estado do Espírito Santo, e um 
contrato que sequer faz um por cento desse 
valor, não faz nem um por cento desse valor 
sendo questionado! Então, com certeza nós 
temos aqui, estiveram presentes a 
desembargadora e diversos advogados, juristas, 
na comissão, no dia de hoje, todos os deputados 
que são atuantes, que fazem pesquisa desses 
projetos, dessas compras efetuadas por todas as 
secretarias, não somente a Secretaria de Saúde, 
respaldadas pelo Tribunal de Contas, também 
respaldadas e chanceladas depois até da 
investigação que teve, dizendo que realmente 
não teve equívoco nenhum! 

Quero parabenizar, então, o secretário! 
Não tenho pergunta, até mesmo porque, no dia 
de ontem, estava com ele e tirei diversas 
dúvidas, de diversos assuntos, diretamente com 
o secretário. Então, deputado Hércules, quero 
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parabenizar a sua comissão! Essas questões, nós 
temos realmente que prestar conta à população 
e a Comissão de Saúde faz isso muito bem, vem 
fazendo ao longo de todos os seus mandatos de 
deputado estadual. O secretário está aqui, na 
Comissão de Saúde, prestando contas do 
quadrimestre.  

Isso é importante para deixar claro para 
a nossa população do estado o papel do 
deputado estadual, que é realmente de cobrar e 
de fiscalizar o bom atendimento em todos os 
setores, e principalmente neste momento, pela 
Secretaria de Saúde. 

Parabéns deputado Hércules e parabéns 
a todos os envolvidos nesta reunião, a Comissão 
de Saúde, todos os servidores da Casa que estão 
aqui desde às nove horas da manhã na 
comissão. Eu estou aqui desde às nove horas na 
comissão também, prestando atenção em todos 
os questionamentos e em todas as falas até 
agora. 

Obrigado, deputado Hércules. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Muito obrigado deputado 
Dr. Rafael. 

Quero consultar se tem algum deputado, 
ainda, que não falou? (Pausa) 

Não tem nenhum deputado?  

 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Doutor 

Hércules! É Carlos Von! Eu ainda não falei. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Ah, pois não! Carlos Von, 
com a palavra. O deputado tem treze minutos 
também. 

 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Eu 

prometo ser breve, Doutor Hércules. Quero 
parabenizar V. Ex.ª pela… 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Pode falar o tempo que 
você quiser. 

 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Estou 

desde às nove horas da manhã acompanhando 

– eu tive que dar uma saída – mas estou pronto 
para falar. 

Quero, primeiramente dizer, senhor 
presidente, que o Espírito Santo, antes mesmo 
de o nosso governador assumir, governador 
Renato Casagrande, assim como o secretário de 
Saúde, Nésio, ele já possuía uma estrutura de 
saúde pública muito melhor do que a imensa 
maioria dos outros estados do nosso Brasil. 
Assim, entre os três estados com a maior 
quantidade de leitos hospitalares; entre os  três, 
cinco estados com a maior quantidade de 
enfermeiros, de médicos, sem contar a rede de 
saúde particular, que realmente aqui no Espírito 
Santo é muito boa. 

Mas, apesar disso, nós acabamos 
acumulando números, índices muito ruins. O 
Espírito Santo, por exemplo, os pacientes que 
foram intubados, é praticamente uma sentença 
de morte! De cada dez que são intubados, nove 
acabam indo a óbito. Muito diferente, por 
exemplo, do estado de Santa Catarina, que de 
cada dez reduz para sete. O Espírito Santo tem o 
pior índice, na verdade, juntamente com 
Alagoas. Dos vinte e sete estados, o Espírito 
Santo está na última posição juntamente com 
Alagoas.  

E o índice de óbitos aqui, por Covid 
também, está vinte por cento acima da média 
nacional, mesmo tendo uma estrutura de saúde 
pública muito melhor do que o restante dos 
outros estados do Brasil. 

Essa pergunta que eu queria fazer para o 
Nésio: por que isso aconteceu no nosso estado, 
por que nós estamos acumulando esses índices 
ruins, mesmo tendo uma estrutura melhor do 
que os outros estados? 

E a outra pergunta é em relação a toda 
essa militância contra alguns medicamentos, 
chamados off label, assim como a ivermectina, 
hidroxicloroquina. Eu vi uma publicação do 
secretário no Twitter, chegando inclusive a 
ameaçar os médicos que receitassem a 
hidroxicloroquina, de ação criminal, dizendo que 
se eles receitassem e se acontecesse alguma 
coisa com o paciente, eles não estariam livres de 
sofrer um processo criminal. 

Então, assim, segundo ele, não existe 
uma comprovação científica, um estudo 
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científico que comprove a eficácia desses 
medicamentos. Mas, por outro lado, ele 
demonstra ser um grande entusiasta do 
lockdown! Da mesma forma, não existe 
nenhum estudo científico conclusivo que 
mostre que o lockdown realmente é eficaz 
para combater a Covid-19. Ele pode citar, às 
vezes, alguns exemplos de países e cidades 
que fizeram o lockdown e deram certo; mas 
dezenas de outros também que fizeram e não 
deram certo, como é o próprio caso do 
Espírito Santo, da Argentina.  

Assim, se for citar exemplos, de locais 
que deram certo, nós temos Porto Feliz, uma 
cidade de São Paulo, que fez o tratamento 
precoce na sua população e teve um resultado 
muito positivo.  

É essa a segunda pergunta que eu 
tenho para fazer para o nosso secretário. 

Senhor presidente, para finalizar, 
perguntar a ele, se ele sabe do esquema 
envolvendo a empresa Salvador? A gente 
acompanhou ele falando sobre o álcool em gel, 
afirmou com convicção que não tem a 
participação de nenhum servidor público, que 
jogou apenas a responsabilidade para a 
empresa; mas, eu quero saber se ele sabe do 
esquema da Salvador, uma empresa de 
terraplanagem, que nunca efetuou esse tipo de 
serviço, e mudou semanas antes de ganhar um 
contrato milionário do Governo do Estado para 
fazer a higienização dos ônibus e terminais aqui 
no nosso estado. É uma empresa extremamente 
ligada ao senhor Munir Abud, presidente do 
Bandes, inclusive, advogado do secretário Fábio 
Damasceno, que foi quem assinou o contrato. 
 Uma verdadeira vergonha o que 
aconteceu aqui no estado, em relação à 
Salvador. Infelizmente, o Governo do Estado 
continua renovando contrato com essa empresa 
que – volto a repetir – nunca efetuou esse tipo 
de serviço no nosso estado, uma empresa de 
terraplanagem. 

No mais, presidente, quero agradecer 
pelo tempo e parabenizar pela bela reunião 
promovida hoje. 

Um forte abraço e que Deus abençoe o 
nosso Espírito Santo. 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Muito bom! Obrigado, 
deputado Carlos Von. 

Tem mais algum deputado que não falou 
e quer falar? (Pausa) 

Não tem? Marcaram presença aqui 
dezenove deputados. (Pausa) 

Não tem nenhum deputado? Que  não 
falou? (Pausa) 

Bom, nesse caso então, como o Conselho 
Estadual de Saúde foi muito demandado, eu 
peço então ao Conselho que se pronuncie para 
responder as perguntas que foram feitas, 
especialmente a do deputado Capitão 
Assumção. 

  
A SR.ª MILENE DA SILVA WECK TERRA – 

Estão me ouvindo?    
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Ouvindo muito bem, pode 
falar. 

 

A SR.ª MILENE DA SILVA WECK TERRA – 
Boa tarde a todos e todas presentes...  

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Milene da Silva Weck 
Terra, não é isso? 

 

A SR.ª MILENE DA SILVA WECK TERRA – 
Isso! Exatamente.  

Primeiro, esclarecer que a composição 
do Conselho Estadual de Saúde, ela é prevista 
em uma normatização específica; e ela conta 
com cinquenta por cento de usuários, conforme 
determinação da lei, distribuídos entre: 
trabalhadores rurais, urbanos, setor 
empresarial, entidades que congregam idosos, 
aposentados, pensionistas, representantes de 
portadores de patologias, de deficientes, de 
associações diversas entre moradores, 
movimentos populares, religiosos e etc.  

Conta com vinte e cinco por cento de 
gestores e prestadores de serviços e vinte e 
cinco por cento de profissionais de saúde, 
representados por seus sindicatos de 
profissionais da área de saúde. E isso é um 
processo de eleição instaurado onde cada 
segmento vota nos seus representantes. 
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Então, isso não existe uma escolha, 
nenhuma indução por parte de nenhum órgão 
do Governo do Estado – ele não tem essa 
possibilidade de fazer – porque tudo é votado 
num edital muito minucioso, muito claro e 
garantindo a proporcionalidade que vem desde 
o Conselho Nacional de Saúde.  

E que o Conselho vem desempenhando 
o seu trabalho com muita seriedade enquanto a 
maioria dos conselhos municipais de outros 
estados, devido à pandemia, não conseguiu 
estar desempenhando seu trabalho e realizando 
suas reuniões, este Conselho conseguiu 
rapidamente organizar que as reuniões virtuais 
fossem possíveis, sem penalidade para nenhum 
conselheiro, e, conforme foi apresentado no 
relatório, diversas das nossas reuniões, 
inclusive, superaram reuniões que aconteceram 
em outros períodos quando não se tinha o 
problema da pandemia.  

Apesar de termos ainda diversos 
problemas, o Conselho não parou. As comissões 
do Conselho são compostas voluntariamente 
pelos os seus membros que são todos 
voluntários, e que não recebem nada a mais 
para participar. Então, essas comissões, 
compostas voluntariamente, têm o seu ritmo de 
reunião conforme quem assumiu as Mesas.  

Uma dessas comissões é que cuida dessa 
questão de prestação, na prestação de contas. E 
essa comissão, ela sofreu alterações nesse 
período. Acontece de conselheiros serem 
substituídos e pessoas nas comissões serem 
substituídas, porque algumas pediram para sair.  

Inclusive esta comissão, uma das 
responsáveis por ela e que fazia os relatórios da 
prestação de contas, ela, devido a sua gravidez e 
outras questões, pediu para sair da comissão. E 
houve, o período, até ser restabelecido, até 
entrar pessoas novas na comissão e começar a 
se inteirar. Mas, a gente está realmente com 
essa problemática, tentando assegurar as 
pessoas que assumiram essa comissão, para que 
elas consigam fazer essas análises, que não têm, 
na verdade, mistério, porque são análises que 
não são como a de um Tribunal de Contas, não 
são como uma auditoria, que são até 
minuciosas.  

A avaliação que é direcionada ao 
Conselho Estadual de Saúde, ela tem a ver com 
as metas traçadas, com esses objetivos. E com 
isso a gente tem tentado seguir, a gente 
acredita que em breve isso irá ocorrer.  

Mas não foi nenhum problema por falta 
de informações vindas da Secretaria Estadual de 
Saúde, porque todas as informações 
necessárias, que o Conselho vem solicitando, 
que inclusive esta comissão solicitou, nós 
remetemos para a Sesa, e elas retornaram para 
este Conselho. Então, é preciso estar informado, 
procurar saber. 

E o funcionamento dos Conselhos de 
Saúde do Espírito Santo em geral, com o nosso 
regimento, ele é muito rigoroso. Nós temos um 
regimento que é elogiado por diversos outros 
estados e até mesmo copiado. Então ali, como 
se fala, tudo é votado, tudo é regimental. Então 
não tem atropelo e nós não temos um conselho 
dominado por nenhum sindicato, não que exista 
algum problema com algum sindicato, a gente 
tem sindicato dos enfermeiros participando, nós 
temos o sindicato dos trabalhadores da saúde, 
como o Sindisaúde, entre outros, participando, 
legitimamente eleitos, legitimamente votados.  

Então, não existe nada irregular na 
participação, porque eles também fazem parte 
da sociedade que compõe o estado do Espírito 
Santo, também são usuários e trabalham como 
usuários do nosso sistema de saúde.   

O Sistema Único de Saúde, ele é para 
todos, inclusive para quem utiliza o serviço 
particular, que nós vimos que neste momento 
de pandemia foi o SUS, foi o Sistema Único de 
Saúde que socorreu a rede privada. Então é para 
todos!  

E o Conselho Estadual de Saúde, ele é 
representado por todos e para todos, sem 
nenhuma segmentação, sem nenhuma 
discriminação em relação a nenhum de seus 
participantes. E nós não nos omitimos em 
nenhuma discussão, só que existem algumas 
morosidades pelos trâmites burocráticos 
regimentais, como existe em qualquer outro 
órgão que siga regulamentos e normas. 

Então, no geral, nesses aspectos, já 
aproveito a oportunidade para parabenizar o 
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Governo do Espírito Santo, a Secretaria Estadual 
de Saúde, pela condução, sim, desta pandemia.   

Nós temos situações diversas, opiniões 
diversas em algumas questões, mas jamais 
poderíamos deixar de reconhecer esse trabalho 
realizado, de extrema competência. Quando a 
gente participa de reuniões com conselhos e 
acompanha o que acontece em outros estados 
do Brasil, a gente percebe realmente como aqui 
no Espírito Santo isso tem sido conduzido com 
muita competência, com muita dedicação e com 
muito empenho.  

E não serão as nossas divergências em 
alguns aspectos que vão fazer com que a gente, 
enquanto Conselho, enquanto presidência do 
Conselho, não admita e parabenize toda essa 
questão da saúde no estado do Espírito Santo. E 
a gente tem certeza que seria realmente 
minimizada essa situação se a gente não tivesse 
tido problemas em nível nacional. 

Mesmo assim o Espírito Santo conseguiu 
segurar essa dificuldade e trabalhar bem, assim 
como o Conselho Estadual de Saúde, apesar de 
diversas dificuldades, também conseguiu fazer 
seu trabalho, mesmo com todos os empecilhos 
está ampliando a sua ação em diversos 
momentos. 

Inclusive, encerrando agora neste 
momento, também uma (Inaudível) orientação 
para os secretários executivos dos Conselhos 
Municipais de Saúde. E a gente espera 
realmente ampliar mais e sempre de forma a 
respeitar todas as entidades que compõem o 
Conselho Estadual de Saúde, porque cada uma 
delas tem a sua importância e tem um papel 
fundamental em garantir realmente o acesso à 
saúde de qualidade para a população do Espírito 
Santo. 

Coloco-me à disposição se houver mais 
alguma questão ou alguma dúvida referente ao 
que foi colocado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Então, não tendo nenhum 
deputado mais, eu vou dar a palavra ao José 
Onofre!  

 
O SR. JOSÉ ONOFRE DE SOUZA – Está me 

ouvindo? (Pausa) 

Está me ouvindo? 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Agora sim! 
 
O SR. JOSÉ ONOFRE DE SOUZA – Olha, 

eu tive que sair, perdi a fala do primeiro 
deputado, o Freitas, e o último que falou, que 
eu não peguei. Mas, eu gostaria muito se 
conseguisse ouvir a palavra do último deputado, 
mas, infelizmente não tive como ouvir. 

Hoje eu não teria nada para falar. Eu 
tenho aqui uma pergunta para deixar para o 
secretário de Saúde, que a Lourdilene, que é 
militante da área da surdez pediu para eu 
perguntar para o secretário, pelo que vi, ele não 
respondeu ainda as perguntas.  

A doutora Inês falou sobre a Saúde... 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – José Onofre, por favor, fala 
para as pessoas que não conhecem. O secretário 
conhece, todos conhecem, nós que estamos na 
sala conhecemos, mas fala quem é a Lourdilene, 
para quem está assistindo na televisão poder 
saber (Inaudível). 

 
O SR. JOSÉ ONOFRE DE SOUZA – Vamos 

falar também de mim. Eu e a Lourdilene somos 
pessoas que trabalham em defesa das pessoas 
com deficiência de um modo geral, 
principalmente a pessoa surda e as pessoas que 
necessitam de implante ou que fizeram 
implante.  

A doutora Inês falou sobre saúde bucal. 
Eu não sei se existe ainda, mas tinha um serviço 
no Estado chamado Saúde Auditiva. Pela última 
fala da última audiência que nós tivemos com o 
secretário, parece que, segundo a informação 
que eu tenho, esse serviço foi regionalizado, 
ficou uma parte em Colatina, uma parte em 
Cachoeiro e outra em Guarapari. Então, nós 
estamos perdidos, porque essas pessoas que 
dependem desse serviço, como nós somos 
militantes da área, nos procuram para dar 
alguma orientação, qual é o melhor caminho. E 
nós estamos perdidos com isso.  

Então, a Lourdilene não pôde estar hoje, 
porque ela teve outro compromisso. Ela deixou 
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a seguinte pergunta: Secretário, a unidade de 
Colatina, Cachoeiro e Guarapari, elas estão 
preparadas para fazer o BERA, audiometria? E 
também emissão de oto... Ela escreveu um 
termo técnico aqui, mas eu não consegui, eu 
escrevi, mas perdi o papel, outro nome lá que 
eu não sei falar. E também audiometria total e 
vocal. Pergunta: Quando um paciente já tem 
histórico de surdez e precisa fazer algum 
procedimento, ele precisa passar exatamente lá 
na base do município, ou é feito diretamente lá 
em Colatina, ou vem direto aqui para CAD de 
Vila Velha? Essa que é a dúvida que nós estamos 
tendo. Porque tem muitos desses pacientes que 
já estão diagnosticados que já têm a surdez, 
talvez tenham que usar um aparelho para 
surdez ou talvez encaminhados para o implante. 
Essa é a pergunta: como vai ser feito esse 
atendimento. 

Por enquanto, é isso, Doutor Hércules. 
Muito obrigado.  

Hoje, felizmente, na comissão, fiquei 
feliz de ter muito deputado. Eu nunca participei 
de uma audiência pública que tivesse tanto 
deputado presente. Parabéns pela (Inaudível). 
Não peguei a fala de todos, mas gostaria de 
pegar. Muito obrigado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Que bom, José Onofre, 
muito obrigado. José Onofre representa o 
pessoal com deficiência auditiva.  

Eu também nunca participei, desse 
tempo todo que eu estou aqui, José Onofre, 
nunca tantos deputados. Muito bom que tenha 
comparecido também.  

É uma pena que a maioria já foi embora. 
Estou vendo aqui na tela só Freitas, Bruno 
Lamas e o deputado Capitão Assumção. São os 
que eu estou vendo na tela aqui. Mas está bom! 

Nós estamos desde 9h no ar, desde 9h 
da manhã. Isso é muito pouco... 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 

(Inaudível) estou com a câmera ligada. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – E o deputado Sergio 
Majeski também. Ligou agora, muito bem, 

deputado. Também desde o início da nossa 
audiência. 

Bom, tem mais alguém, algum deputado, 
alguma entidade que não falou ainda? (Pausa)  

Não? (Pausa)  
Eu quero perguntar ainda se tem algum 

deputado que quer falar, que já falou e que 
quer falar ainda. Vamos franquear a palavra 
para o deputado e, depois... 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 

(PATRIOTA) – Pela ordem, Doutor Hércules! 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Depois o secretário Nésio 
vai falar para dar as respostas das perguntas 
que foram feitas. 

Deputado Capitão Assumção. 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 

(PATRIOTA) – Só para confirmar, a minha 
pergunta foi sobre essas prestações dos 
quadrimestres de 2019 e 2020. Eu não sei se o 
Conselho aprovou ou não e como está essa 
situação, porque uma coisa é prestar conta na 
Comissão de Saúde, mas o Conselho precisa 
aprovar para que esteja tudo legalizado lá na 
Secretaria de Fazenda, para que o Governo 
possa estar apto a receber os recursos da União, 
em tese. Mas eu não entendi, ou não ficou bem 
explicado, ou talvez não foi respondido ainda 
como é que está essa aprovação de contas dos 
dois quadrimestres, de todos os quadrimestres, 
o de 2019 e 2020. Por favor, presidente. 

 
A SR.ª MILENE DA SILVA WECK TERRA – 

Posso estar respondendo, deputado? 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Milene, então pode 
responder. Do Conselho Estadual de Saúde. 

 
A SR.ª MILENE DA SILVA WECK TERRA – 

Ok, vou repetir, deputado. Conforme eu havia 
falado, essa prestação de contas vai para a 
comissão específica que faz essa análise. Esta 
comissão tem passado por troca de conselheiros 
por diversos motivos. Alguns estavam de licença 
maternidade e, daí, algumas pessoas não 
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queriam, já estavam assumindo outras 
comissões e demorou até conseguir alguém que 
assumisse a coordenação dos trabalhos da 
comissão. Então, esses relatórios encontram-se 
em análise, estão em fase de análise com 
documentações que foram solicitadas. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Deputado 

Hércules, pela ordem! Deputado Freitas. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Pois não. 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Só a título de 

resposta também. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Só um minutinho, Freitas. 
Deputado Freitas, só um minutinho. 

Deputado Capitão Assumção, está 
satisfeito com a resposta da conselheira? 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 

(PATRIOTA) – Só para finalizar, existe um prazo 
legal para que seja finalizado junto ao Conselho 
Estadual de Saúde? 

 
A SR.ª MILENE DA SILVA WECK TERRA – 

Não, na legislação para o Conselho não tem um 
prazo legal. O que a gente está tentando agora é 
acelerar por entender que para nós não tem, 
porém para o Estado tem. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Satisfeito, Capitão? 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 

(PATRIOTA) – Em parte, sim, porque tem uma 
lei que rege, regulamenta o parágrafo 3.º do art. 
198 da Constituição Federal, que fala desse 
prazo de até 31 de março do ano seguinte, não 
é isso, doutora Milene? 

 
A SR.ª MILENE DA SILVA WECK TERRA – 

Sim. Então, no conselho, que é o nosso 
regimento e a nossa lei, ele não tem, porque 
trata de uma tramitação nossa, mas esse prazo 
existe para o Governo do Estado. Então, em 
virtude disso, a gente está tentando sanar de 

forma mais ágil essa questão para que não 
comprometa isso. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Muito bem. 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 

(PATRIOTA) – Obrigado, Doutor Hércules. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Falou, Capitão, muito 
obrigado. 

Agora o deputado Freitas pediu a 
palavra. Por gentileza, Freitas. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Só a título de 

esclarecimento do próprio Capitão Assumção, 
que citou 2019. Enquanto presidente da 
Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa, 
com relação a 2019, nós temos parecer do 
Tribunal de Contas pela aprovação das contas 
do Governo do Estado, ano de 2019. Aí, é Saúde 
e todas as secretarias, parecer do Tribunal de 
Contas. Era isso, Doutor Hércules. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Muito bem.  
Deputado Bruno Lamas, quer fazer 

algum questionamento ou está satisfeito? 

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Vou 

aguardar o secretário. Está tudo bem, Doutor 
Hércules. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Muito bem. Então, são os 
deputados que estão presentes ainda, pelo 
menos aqui, na minha tela: deputado Capitão 
Assumção, deputado Freitas e deputado Bruno 
Lamas. 

Então, com a palavra o nosso 
secretário... 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Eu 

também estou presente, deputado Hércules.  

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Doutor 

Hércules, (Inaudível).  
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A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – O 
deputado Majeski também. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – A deputada apareceu na 
tela agora e o deputado Majeski apareceu. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Mas é 

porque a gente não precisa ficar no ar direto. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Mas também já sumiu 
outra vez o deputado Sergio Majeski. O 
deputado Sergio Majeski sumiu da tela outra 
vez. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Porque 

eu estou com a câmera desligada, mas eu estou 
(Inaudível). 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 

(Inaudível) ficar com a câmera ligada, porque eu 
estou aqui. Eu posso desligar a câmera. Mas eu 
estou ouvindo tudo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – V. Ex.ª pode fazer o que 
quiser, mas eu tenho que registrar quem está 
presente na minha tela aqui. Combinado? 

Então, com a palavra agora o secretário 
Nésio, para as explicações. 

O deputado que está na tela também é o 
deputado Freitas, deputado Bruno Lamas e o 
Capitão Assumção. E a deputada Janete. São os 
deputados que estão na tela. 

 

O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Doutor 
Hércules, nós te amamos, Doutor Hércules. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Eu também amo vocês.  

Agora o deputado Dr. Rafael Favatto 
também. Agora o deputado professor Majeski 
também na tela.  

Muito bem, secretário Nésio para as suas 
explicações. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – A sorte 
do senhor, Doutor Hércules, é que nós te 
amamos, mas o senhor é muito cri-cri. 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Você também é muito cri-
cri. Eu estou falando com você do jeito que você 
fala comigo. 

Agora, com a palavra o secretário Nésio. 
É o espelho, vai e volta. 
Agora, o secretário Nésio. 
 

 O SR. NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS 
JUNIOR – Deputados, deputadas, obrigado pelas 
considerações.  

É importante sempre saber endurecer 
sem perder a ternura. Deputada Janete de Sá, às 
vezes, dura, mas terna, sem perder a ternura na 
sua trajetória, na sua forma de ser como 
deputada e pessoa humana que tive o privilégio 
de poder conhecer aqui, no estado. 
 A deputada tratou dos temas da 
retomada das cirurgias eletivas e substitutivas, 
de ritalina e a questão dos repousos. 
Basicamente aqui, nos resumos que eu fui 
apontando ao longo das falas de cada 
parlamentar. 
 Sobre a retomada de cirurgias eletivas, 
deputada, nós estamos preparando um grande 
movimento para o segundo semestre, quando, 
nas próximas semanas, o próprio governador 
fará o devido lançamento e iremos dialogar com 
a Assembleia Legislativa sobre esse evento, 
sobre a mobilização que está acontecendo na 
rede própria e filantrópica para poder, no 
momento de retomada plena dos serviços de 
saúde, garantir que os pacientes que estava 
aguardando uma cirurgia eletiva não essencial, 
que é aquela que pode aguardar mais de 
noventa dias, que foram principalmente as que 
foram interrompidas pela pandemia, eles 
possam, então, ser atendidos no segundo 
semestre e terem um restabelecimento da 
totalidade dos serviços de saúde, podendo 
usufruir desse novo momento da saúde pública 
capixaba. 
 Deputada, quando um paciente faz uso 
de algum medicamento padronizado e, por 
alguma questão, ele tem uma contraindicação 
do uso daquele medicamento, o profissional 
pode solicitar administrativamente à assistência 
farmacêutica do Estado a avaliação de um 
substitutivo. Aí, o pedido é avaliado pela nossa 
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Comissão de Incorporação Tecnológica na 
assistência farmacêutica e ele pode ser 
concedido ou não do ponto de vista 
administrativo. Então, existe esse caminho para 
que crianças ou qualquer paciente que faça uso 
de um medicamento padronizado, que tenha 
por algum motivo alguma contraindicação do 
mesmo ou o não resultado, eles podem ter 
(Inaudível) acesso administrativo. 

Questão sobre os repousos médicos e 
dos trabalhadores da saúde nos hospitais, a 
senhora muito bem descreveu e tem pleiteado 
junto à Secretaria de Saúde de maneira muito 
justa e correta. E nós estamos tratando do tema 
dentro da Secretaria, de maneira que o nosso 
objetivo é terminar o Governo com cem por 
cento dos hospitais com repousos locais para o 
descanso dos trabalhadores da saúde, 
principalmente aqueles que têm atividades 
extenuantes ligadas aos plantões possam ter um 
repouso digno dentro dos hospitais. As 
condições adequadas de trabalho aos 
trabalhadores são perseguidas aqui, dentro do 
Governo, e, de fato, a infraestrutura herdada do 
período político anterior não nos deixou de 
herança boas condições da infraestrutura dos 
hospitais, ao ponto de que hoje é necessário ter 
uma decisão estruturante garantindo a cem por 
cento dos hospitais espaços adequados para 
repouso dos trabalhadores. 

No caso do deputado Freitas, ele falou 
da regulação regional do Samu. Nós, neste 
momento, deputado, não temos pactuação, 
discussão ou debate com os consórcios 
municipais para ter regulações regionais. 
Estamos construindo dentro da regulação 
estadual, segmentando áreas dentro delas que 
cuidem somente das regiões para que essa 
necessidade de conhecer com maior detalhe a 
topografia, conhecer a forma como cada região 
se organiza e tenha acesso, ela é necessária para 
poder ter um tempo de resposta na qualidade 
de regulação adequada. Então, nós precisamos 
garantir que, dentro da regulação estadual que 
já existe no Samu, exista lá dentro uma 
especialização por regiões, de maneira que os 
reguladores conheçam cada região, cada 
município, os acessos a cada localidade. No 
entanto, essa discussão o Estado está aberta a 

realizar com os consórcios, caso eles estejam 
dispostos a poder administrar a regulação 
também do Samu. 

Nós temos uma avaliação, deputado 
Freitas, no que diz respeito aos hospitais de 
campanha, que é muito mais fácil você ampliar 
leitos de UTIs e de enfermaria num hospital que 
já existe, que já tem escala, que já tem fluxo de 
compra, já tem processo administrativo para 
poder estabelecer o suprimento de materiais, 
de trabalhadores, já tem uma missão de 
trabalho implantada, unidades assistenciais que 
já são maduras pela existência pregressa delas, 
de ter ali uma ampliação de unidades 
assistenciais de leitos de enfermaria e UTI com 
uma chance maior de ter uma boa qualidade, do 
que construir, do dia para a noite, hospitais de 
campanha, que basicamente não foram 
adotados pela rede privada.  

Eu sempre falo muito isso, deputado, o 
que a rede privada oferta para os seus 
pacientes? O que o SUS oferta para os seus 
pacientes? Eu quero um SUS capaz de ser opção 
da classe média, para ser cuidada. Não como 
último destino da classe média, quando ela, por 
crise econômica, perde os seus planos de saúde.  

E a rede privada não fez hospital de 
campanha, os planos de saúde não fizeram 
hospitais de campanha. Eles fizeram para o SUS. 
Em alguns lugares, eles fizeram para doar para o 
SUS.  

Mas, de fato, o fato concreto é que 
ampliar leitos em estruturas que já existem é 
muito melhor e uma garantia de sucesso mais 
segura do que construir hospitais de campanha 
do dia para a noite. O presidente Carlos Lula do 
Conselho Nacional de Secretários de Estado da 
Saúde falou numa entrevista à Folha de São 
Paulo que foi um erro a construção dos 
hospitais de campanha no Brasil, que eram 
caros. Um leito de enfermaria, enquanto nós 
compramos da rede privada a setecentos e 
quinze reais a diária, um leito de enfermaria 
num hospital de campanha custava mil e 
quatrocentos e cinquenta reais. Enquanto um 
leito de UTI, nós pagamos, no início da 
pandemia, mil e seiscentos reais; depois, dois 
mil e cem reais; nos hospitais de campanha, nas 
cotações que foram apresentadas, de dois mil e 
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novecentos a três mil e quinhentos reais a diária 
de um leito de UTI, considerando que o hospital 
de campanha não é uma estrutura adequada, 
preparada para ter leitos de UTIs. Nós estamos 
falando de um paciente extremamente 
complexo. Ter leito de UTI para cuidar de 
paciente de Covid, em muitas ocasiões você 
precisa ter equipes cirúrgicas, cirurgião de tórax, 
precisa ter equipes de especialidades muito 
completas, e hospitais temporais não são 
capazes de poder garantir a todo paciente 
atendido ali o recurso assistencial necessário.  

Então, valorizar a saúde pública, 
valorizar a parceria estratégica com os hospitais 
filantrópicos, valorizar a parceria estratégica 
com a rede privada foi a opção do Governo do 
Estado do Espírito Santo. 

Quero agradecer as considerações do 
deputado Luiz Durão. É uma satisfação muito 
grande tê-lo conhecido e me aproximado mais 
do deputado recentemente. 

Deputado Majeski, eu gostaria de 
concordar com a sua fala. É importante sempre 
confrontar a política com a realidade e a 
realidade que eu quero, que a gente deseja 
viver no Espírito Santo – eu já falei um pouco na 
consideração em relação às colocações do 
deputado Freitas –, nós queremos um SUS no 
Espírito Santo que a classe média utilize.  

Agora, na pandemia, a classe média 
utilizou o Sistema Único de Saúde. Pessoas com 
planos de saúde foram atendidas em hospitais 
como o Hospital Vila Velha; Jayme dos Santos 
Neves; Hospital Roberto Silvares; no Silvio 
Avidos, em Colatina; foram atendidos no 
Hospital Estadual de Vila Velha aqui, o antigo 
Ferroviários, o Hospital Nilton de Barros, aqui já 
nomeado, citado, ao longo dessa prestação de 
contas. A classe média utilizou o SUS em tempo 
de crise, mas não na crise econômica dela, mas 
a crise sanitária em que a rede privada não teve 
condições de poder absorver toda a demanda 
que ela tinha a competência e responsabilidade 
de atender. E o Sistema Único de Saúde na 
realidade atendeu as pessoas, inclusive, de 
plano de saúde ao longo da pandemia. E a nossa 
perspectiva é que a classe média, deputado, 
consiga olhar para a atenção básica e encontrar 
lá enfermeiros e enfermeiras capazes de fazer 

uma prescrição de enfermagem, fazer uma 
adequada puericultura, um pré-natal 
compartilhado com um médico generalista da 
atenção básica, queremos uma atenção básica 
resolutiva.  

No entanto, políticas estruturantes são 
políticas de médio a longo prazo. Esta Casa de 
Leis aprovou a criação do Instituto Capixaba de 
Ensino, Pesquisa e Inovação, em 2019. Em 
dezembro de 2019, nós lançamos o primeiro 
edital de qualificação à atenção básica. Ao longo 
do ano, na pandemia de 2020, avançamos na 
expansão da atenção primária no estado. E 
agora, em 2021, no nosso praticamente 
segundo ano de criação do nosso instituto, 
estamos aí caminhando para ter grandes 
resultados e indicadores na saúde pública no 
estado no que diz respeito à ampliação e 
cobertura. Agora, a expansão será 
acompanhada de um processo de formação e 
qualificação e isso está vindo junto com a 
reorganização da rede inteira, com uma nova 
engrenagem vinculada à regulação formativa 
territorial que incorpora a telemedicina, a tele-
educação, telessaúde, dentro do processo 
cotidiano do trabalho, não da atenção básica 
somente, mas da relação atenção básica com 
toda a rede de atenção à saúde. 

Nós tivemos, em Alfredo Chaves, 
deputado, ano passado, mais de quatrocentos e 
cinquenta demandas de encaminhamentos da 
atenção básica de Alfredo Chaves, 
encaminhadas à Superintendência Regional, que 
foram resolvidas com segunda opinião 
formativa, que foram resolvidas com o 
telessaúde, pacientes que não precisaram se 
deslocar da sua cidade até uma cidade polo, 
porque nós conseguimos com a segunda opinião 
resolver grande parte dos problemas de saúde 
da população, apoiando a propedêutica, a 
conduta médica lá na atenção básica.  

É isso que nós queremos fazer e temos a 
dimensão clara, deputado Majeski, que isso não 
é do dia pra noite, é qualificar recursos 
humanos, ainda mais quando se trata de 
qualificar como política de Estado, política 
estadualizada, em um nível de atenção em que 
o Estado não faz a gestão dele, como é o caso da 
atenção básica, que é de competência dos 
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municípios. Nós conseguimos padronizar, com 
grande extensão, um programa de formação 
para desenvolver competências capazes de 
garantir uma atenção básica resolutiva, e é o 
que nós pretendemos. 

Nós tivemos durante muitos anos no 
Espírito Santo a Ufes coordenando a formação 
dos profissionais Mais Médicos e ao longo 
desses vários anos não foi possível identificar 
grandes modificações na qualidade de vínculo 
da atenção básica com todo o estado, no que diz 
respeito tanto à expansão da cobertura da 
Saúde da Família, quanto também à qualidade 
robusta da atenção básica. No entanto, nós 
reconhecemos que são processos de médio e 
longo prazo. E aquilo que foi iniciado com o 
Mais Médicos, aquilo que estamos fazendo 
hoje, inclusive, no futuro poderão ser 
superados, mas a nossa perspectiva é garantir 
que os nossos médicos tenham condições de 
fazer a prova de título de especialista em 
Medicina de Família e Comunidades e que o 
Espírito Santo seja um dos estados do Brasil com 
a maior quantidade de médicos especialistas em 
gente, médicos especialistas em Medicina da 
Família e Comunidade, deputado Sergio 
Majeski. 

Sobre a questão do álcool, eu queria 
primeiro fazer algumas considerações.  

Eu acho muito oportuna e adequada a 
forma como o senhor trata a questão da 
pessoalidade. Eu, particularmente, seria incapaz 
de me referir a qualquer deputado, a qualquer 
parlamentar, a qualquer vereador, qualquer 
político, do Espírito Santo e do Brasil, da mesma 
forma e com a qualidade de conteúdo baixo 
como alguns deputados às vezes se referem à 
minha pessoa, à minha trajetória. Eu, 
particularmente, entendo que este lugar é um 
lugar que, por ser a casa do povo, é um lugar 
sagrado, um lugar de decoro, um lugar de 
respeito, um lugar que considera que, além da 
vida pública dos gestores, eles possuem 
famílias, possuem filhos, possuem uma 
trajetória que precisa ser respeitada. E nós 
temos tido com o senhor uma relação muito 
respeitosa ao longo de toda a gestão que eu 
tenho tido oportunidade de contribuir com o 
Renato Casagrande.  

Quero aqui fazer, deputado Majeski, o 
meu reconhecimento ao seu mandado, à sua 
independência, à sua intensidade, como o 
senhor trata as questões que o senhor consegue 
sempre pautar dentro do seu mandato; e 
reconhecer, da minha parte, o respeito que o 
senhor tem tido com a minha pessoa em todos 
os momentos ao longo do seu mandato. O meu 
reconhecimento, o meu agradecimento.  

De forma nenhuma, na minha fala quis 
apontar qualquer insinuação sobre 
caracterização de pessoalidade no que diz 
respeito a poder avocar ou não uma suspeita ou 
uma investigação a qualquer situação diante de 
uma polêmica em relação ao gasto público. No 
entanto, é sempre importante levar em 
consideração que as presunções que existem e 
que são constitucionais, é sempre importante 
levar em consideração a trajetória das pessoas e 
o respeito à pessoa humana e aos trabalhadores 
da saúde pública, entre os quais eu me 
considero um trabalhador com consciência de 
classe e que optou dedicar a vida somente à 
saúde pública e à vida. 

 No que diz respeito à oferta, o senhor 
perguntou como a empresa foi contactada. 
Naquele momento, deputado, as empresas que 
tradicionalmente ofertavam esses produtos não 
estavam, algumas delas, nem cotando; a ampla 
maioria apontando que não tinha o produto, 
não tinha preço capaz de poder fornecer nos 
preços anteriores. Eram enxurradas de 
fornecedores oferecendo produtos, mas sempre 
se apresentando com valores diferentes 
daqueles praticados anteriormente. O que nós 
fizemos foi cotar todo mundo e escolher os 
preços mais baixos. Na perspectiva do preço 
mais baixo ao maior preço, na medida em que 
essas empresas que cotaram o preço menor não 
tinham condições de fornecer o produto, eles 

foram sendo comprados, adquiridos, na ordem 
da cotação. Então, a própria ordem de 
cotação deixa clara que não havia como haver 
um combinado no sentido de um preço 
pactuado. Nós fomos excluindo de acordo 
com a cotação que as próprias empresas 
foram apresentando. A oferta, deputado, é 
feita no momento da cotação. Você pode 
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pegar no Brasil empresas que cotam, em um 
estado, um padrão de preço e, em outros 
estados, outro padrão de preço.  

Nós temos, no que diz respeito a essa 
empresa, uma cotação e uma venda que foi 
feita em um bar, onde ela vendeu potes de 
cinco litros. Aqui nós compramos potes de 500 
ml. Trata-se de produtos de volumes distintos.  

E, no caso da propriedade da empresa, 
das sociedades, na época da compra o dono da 
Tantum se chamava Renan. Em junho, é que foi 
trocado para o tal do Wesley Pessanha e o dono 
deu para outra pessoa.  

Toda a compra, praticamente, foi 
entregue até o mês de junho. Foi distribuído 
ainda no ano passado. O nosso estoque de 
álcool, que existiu no segundo semestre do ano 
passado, não foi dessa compra, mas foram de 
grandes doações de grandes volumes que o 
Estado recebeu de diversas iniciativas das 
empresas privadas. Então, todo o estoque 
comprado, adquirido foi entregue, não houve 
dano. Nós tivemos a clareza de que o volume 
comprado naquele momento foi suficiente não 
para quinze dias, mas sim para noventa, cento e 
vinte dias, de maneira que o Estado conseguiu 
garantir naquele momento um produto 
fundamental para poder proteger superfícies e 
as mãos dos trabalhadores contra possíveis 
infecções pelo Sars-CoV-2. 

No que diz respeito ao questionamento 
que o TCU fez sobre o volume e a quantidade 
comprada, já foi, inclusive, realizada, enviada a 
resposta ao Tribunal de Contas da União que 
está pendente de avaliação das conciliações que 
foram feitas pela equipe que realizou a compra 
naquele momento. Nós estamos aguardando, 
então, manifestação do TCU sobre os 
questionamentos que ele fez sobre o volume 
calculado. No entanto, o volume foi, sim, 
suficiente para poder atender a demanda no 
estado nos meses seguintes. Prova disso é que, 
ainda no período que foi projetado para o 
atendimento da compra, que seria suficiente 
para atender cento e vinte dias, toda a compra 
foi consumida dentro do estado do Espírito 
Santo.   

Então, sobre as considerações que o 
deputado apresentou, são essas as minhas 

palavras e termino novamente fazendo o meu 
reconhecimento e expressando o meu respeito 
pelo seu mandato.  

O deputado Capitão Assumção 
questionou o Conselho de Saúde. A Sesa 
apresentou todos os relatórios no prazo que ela 
deveria apresentar ao Conselho de Saúde. A 
legislação obriga que o Estado apresente ao 
conselho. A legislação não obriga que o 
conselho tenha que aprovar ou reprovar. No 
entanto, o Estado cumpriu a deliberação legal 
de apresentação das suas respectivas 
prestações de contas dos seus relatórios de 
gestão. No entanto, questões internas do 
conselho, já esclarecidas pela presidenta, 
apontaram que houve protelações das 
deliberações por parte da Comissão de 
Fiscalização e Finanças do Conselho. Nós 
aguardamos, estamos sempre dispostos a 
esclarecer quaisquer dúvidas, quaisquer 
questões aos conselheiros. 

A direção da fundação, deputado Capitão 
Assumção, é nomeada pelo governador em 
Diário Oficial. Então, são atos públicos, são atos 
conhecidos, nós temos todas as atas, todos os 
processos de compras, tudo aquilo que envolve 
a fundação publicado dentro do site da própria 
Fundação iNova Capixaba. Ela também já tem 
entrado em contato com a Comissão de Saúde 
porque deverá prestar contas também e 
apresentar os seus resultados aqui nesta 
comissão. E nós temos uma expectativa muito 
positiva, porque como diz uma frase de uma 
pessoa conhecida aqui no Espírito Santo: em 
Deus eu confio, os demais me mostrem os 
números! A Fundação de Inovação em Saúde 
tem números concretos para poder apresentar 
o seu desempenho na gestão do Hospital 
Central aqui no município de Vitória. Estamos 
tratando de uma fundação nova, uma fundação 
que de fato é a aposta do Governo do Estado 
para poder garantir a estabilização dos 
trabalhadores via concurso público, para 
podermos ter uma rede assistencial muito bem 
estruturada e organizada com profissionais que 
tenham uma carreira pública dentro da atuação 
do Sistema Único de Saúde. 

O deputado Bruno Lamas fez 
considerações sobre o Sistema Único de Saúde. 
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Compartilhamos as mesmas paixões, a mesma 
militância em defesa do SUS. Obrigado. 
Estaremos juntos aí até a vitória final para poder 
consolidar um projeto de país justo e igualitário.  

Nós temos a convicção, deputado, que a 
conclusão dos assuntos é melhor que o seu 
começo. Então, sem dúvida alguma, muitas 
polêmicas que existiram no início da pandemia e 
muitas questões que foram se arrastando ao 
longo do tempo, na conclusão do assunto, a 
gente vai poder olhar para trás e avaliar todo 
mundo com a mesma régua. No entanto, nós 
queremos ter a certeza que estaremos entre 
aqueles que trataram sempre de acertar mais, 
de olhar as evidências para poder ter menor 
chance de errar. 

No que diz respeito ao Hospital Materno 
Infantil de Serra, foi preparada toda a 
estadualização, o documento da estadualização 
está pronto em mãos da prefeitura municipal de 
Serra. No entanto, há uma nova avaliação da 
gestão municipal, onde apresentou o debate de 
que pós o período de utilização do hospital para 
atender pacientes com a Covid-19, o Município 
manifestou interesse, então, de assumir a 
gestão daquela unidade e o Estado não se opõe 
às iniciativas de municipalização, às iniciativas 
que pressupõem um fortalecimento do 
protagonismo dos municípios na gestão do SUS. 
Ao longo do próximo semestre, então, teremos 
novos desfechos sobre o tema.   

Agradecer ao deputado Rafael Favatto 
pela dedicação, pelo apoio, pela qualidade que, 
como médico, tem posto no mandato de 
deputado, parlamentar e as suas contribuições 
junto à Secretaria de Estado da Saúde. 

Deputado Carlos Von, queria só fazer 
uma breve correção: a mortalidade no Espírito 
Santo não é de noventa por cento. Existe um 
indicador prejudicado que foi divulgado pelo 
Poder 360, que utilizou os dados de SRAG, que 
não é o melhor banco de dados para poder 
avaliar a mortalidade materna e que, inclusive, 
já foi retificado, criticado e ponderado por 
diversos pesquisadores em todo o Brasil. A 
mortalidade hospitalar no Espírito Santo variou 
ao longo da pandemia entre quarenta e um e 
quarenta e dois por cento. Ao longo das três 
ondas e entre pacientes ventilados, ela variou 

entre sessenta e cinco e setenta e seis por 
cento, enquanto no Brasil a mortalidade nos 
pacientes ventilados variou de oitenta e um a 
oitenta e seis por cento. Na rede privada, o 
indicador de pacientes ventilados variava de 
sessenta e um a setenta por cento. Então, nós 
nos aproximamos a uma faixa de desempenho 
hospitalar muito mais próximo da rede privada 
do que da rede pública no nosso país.  

A mortalidade é alta em todo o Brasil 
porque de fato no país foi adotada uma 
estratégia de imunidade de rebanho. Eu, 
particularmente, entendo que, se toda a 
população tivesse utilizado máscaras quando 
era indicado usar máscara, procurado testes 
para poder testar e fazer o isolamento, caso 
desse positivo para Covid-19, de maneira que 
tivesse infectado menos pessoas para cada 
pessoa positiva; se as pessoas não tivessem 
ficado em casa tomando remédios para piolho, 
remédios antimaláricos, acreditando que isso 
estaria de uma maneira curando-as de uma 
doença provocada por um vírus e não 
chegassem ao hospital somente quando o dano 
pulmonar já estivesse estabelecido, nós talvez 
pudéssemos ter outro desempenho do país no 
que diz respeito tanto à quantidade de 
infectados, à quantidade de internados e à 
quantidade de mortos pela Covid-19. 

No entanto, nós não alcançamos como 
civilização brasileira um grau de unidade 
popular, de unidade (Inaudível), de unidade 
política entre todos os atores, independente de 
viés ideológico, capaz de poder mobilizar toda a 
população brasileira na adoção das medidas que 
eram capazes de reduzir o risco de transmissão 
da doença. 

 Eu, particularmente, desconheço o 
assunto que o senhor tratou dessa empresa de 
Salvador, essa empresa que o senhor tratou. Eu, 
particularmente, trato de não emitir opinião 
sobre aquilo que eu não conheço, eu conheço 
de saúde, eu sou médico sanitarista e eu sei que 
remédio para piolho não mata vírus e, de fato, 
entendo que a estratégia adequada no Brasil 
teria sido apostar nas evidências científicas, 
porque quem aposta em evidências tem menos 
chance de errar. Por isso, sempre quando um 
gestor público toma uma decisão, ele precisa se 
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orientar por devida motivação de iniciativa, por 
devida razão técnica, ele precisa poder se 
orientar por evidências que apontam que 
aquele caminho é o caminho que poderá ter o 
melhor resultado ao menor custo para a 
população. E o melhor resultado ao menor custo 
para a população brasileira teria sido aportar 
grandes e robustos investimentos na compra de 
todas as ofertas de vacinas que foram 
apresentadas ao Governo Federal ao longo do 
ano passado. Teria sido ter estimulado ainda no 
início do ano passado o desenvolvimento da 
vacina do Butantan e de outras opções, que 
teríamos condições de poder ter, ainda no início 
do ano, ampla disponibilidade de vacinas em 
todo o país. 

Uma consideração, deputado, a 
estrutura hospitalar que nós recebemos do 
período anterior, sem querer citar nomes, é 
estrutura hospitalar que, lá pelo dia 20 de 
janeiro de 2019, no Hospital Bezerra de Farias, 
estourou a rede hidráulica em cima dos 
pacientes da UTI do Hospital Bezerra de Farias. 
Era uma rede hospitalar que teve risco de 
incêndios em diversas unidades, onde nós 
tivemos que refazer toda a rede elétrica 
abandonada por anos na rede hospitalar do 
Espírito Santo. Nós estamos falando de uma 
rede hospitalar totalmente precária e obsoleta 
que foi herdada e este Governo decidiu tomar 
decisões estruturantes. As decisões 
estruturantes são tanto do ponto de vista da 
infraestrutura hospitalar, da atenção primária, 
da organização da rede, e também da mudança 
do modelo assistencial, da forma como se 
promove o cuidado dentro dos hospitais e da 
atenção à saúde no Espírito Santo. 

Companheiro José Onofre, há mais ou 
menos quinze dias, nós tivemos uma reunião da 
associação, do movimento, junto com o 
deputado Hércules, onde diversas questões que 
o senhor pontuou foram apresentadas, 
esclarecidas. Eu recomendo que a gente tenha 
nova reunião, novo encontro, que a gente possa 
convidar mais atores do movimento para poder 
esclarecer as razões de o porquê nós estamos 
orientando aqui que todos os pacientes entrem 
pela atenção primária para poder acessar os 
serviços. 

Onofre, eu sou portador de deficiência 
auditiva, eu uso prótese auditiva bilateral e digo 
a você: ter um médico que cuide de você o 
tempo todo, quem é portador de deficiência 
auditiva, é muito bom e muito bom se ele for na 
atenção básica, porque, se você tiver uma otite 
de repetição, uma otite crônica e, se você tiver 
qualquer complicação ou um prejuízo na 
qualidade da prótese, ele pode avaliar você no 
cotidiano. Ter um médico na atenção básica que 
cuide de cada paciente é muito bom, alguém 
que conheça você ao longo da sua vida, alguém 
que conheça você desde pequeninho, veja você 
crescer, acompanhe a sua evolução, o seu 
desenvolvimento. Então, nós precisamos tirar 
um pouco do preconceito e das resistências que 
existem quando a gente pede para procurar a 
atenção básica para poder acessar o serviço e a 
dispensação. A nossa aposta é essa, 
companheiro, nós estamos querendo, de fato, 
ter uma atenção básica que seja a porta de 
acesso preferencial ao serviço de saúde no 
nosso estado.  

Aí eu sugiro que a gente possa ter novos 
encontros ao longo deste semestre e em outros 
momentos, deputado Hércules, para poder, 
cada vez mais, avançar e se apropriar da 
organização do modelo de atenção à saúde no 
Espírito Santo que propõe que a atenção básica 
seja a porta de acesso preferencial a acessar os 
serviços de saúde. 

Deputado Hércules, eu considero que eu 
consegui atender a todas as considerações 
apresentadas pelos parlamentares, pelo 
Conselho de Saúde, pelos usuários do SUS, pelo 
Tribunal de Justiça, o Ministério Público e todos 
que participaram aqui.  

Quero, então, agradecer todo o espaço e 

tempo dedicado no dia de hoje à prestação de 
contas da Secretaria Estadual de Saúde, 
naquilo que a gente conseguiu entregar para a 
saúde pública capixaba, sob a liderança do 
nosso governador Renato Casagrande, e a 
grande responsabilidade de vocês na 
construção da política legislativa e na 
construção de maiorias responsáveis dentro 
do debate político no Estado do Espírito 
Santo. 
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Muito obrigado a todas e a todos. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Secretário, não vai embora, 
não, porque me falta perguntar ainda. Eu sou o 
último, eu fiquei por último. São 15h43. Nós 
estamos desde 9h no ar, muita gente não 
aguentou, secretário, mas nós estamos 
aguentando aqui.  

Só quero lembrar o seguinte, tem alguns 
hospitais aqui na Grande Vitória, especialmente, 
que sou apaixonado por eles. Um deles, você 
sabe muito bem e você já trabalhou também, de 
onde você veio, com hanseníase, e você tocou 
em hanseníase agora há pouco. Então, a minha 
paixão é o Hospital Pedro Fontes. Trabalhei lá 
dez anos, nunca me afastei de lá, estou lá com 
frequência. E nós conseguimos, secretário, o 
tombamento daquela capela, a que você foi lá a 
meu convite, o tombamento pelo município em 
favor do patrimônio público, porque não pode 
ter reforma, porque vai ser restauração.  

Então, na festa de ontem, no palanque, o 
prefeito fez referência a esse trabalho que eu fiz 
lá com a Thaís, que foi um baluarte, e também 
com a Nina, secretária de Cultura de Cariacica. 
Então, a capela vai ser restaurada. Ontem, eu 
comungando lá também com o arcebispo, dom 
Dario, eu falei com ele que eu preciso de uma 
audiência com ele para falar sobre esse assunto 
também.  

Mas eu quero falar um pouquinho sobre 
o Crefes. (Inaudível) o Crefes com frequência e, 
a meu pedido, está sendo construída uma 
quadra que estava totalmente abandonada. A 
estrutura da fundação está toda pronta, já vão 
começar a parte de fazer as colunas e, depois, a 
cobertura. É um momento muito bom, uma 
inclusão, porque a equipe de basquete 
cadeirante do Crefes já foi campeã brasileira.  

Então, você falou em deficiência 
auditiva, a filha da Lourdilene... A Lourdilene 
apareceu ali um pouquinho e sumiu. 

 
A SR.ª ANTÔNIA LOURDILENE DOS 

SANTOS MOZER – Apareci. Estou aqui. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Mas está só o seu áudio, a 

sua figura não apareceu, não. Vê se você 
consegue botar o seu vídeo também no ar.  

Mas a Lourdilene mesmo, que é da 
Apasod, tem uma filha, a Thalita, que é campeã 
brasileira, e foi lá na Suíça que ela ganhou, e ela 
usa a prótese também, com muita dificuldade 
para ir a Campinas regular, fazer o aferimento 
do aparelho, o mapeamento. Nós estamos 
lutando para que esses mapeamentos sejam 
feitos aqui. Muito bem! Então, também a luta 
da Lourdilene e também do José Onofre com 
relação ao TFD, tratamento fora do domicílio. O 
Governo passado tirou pela metade. A 
Lourdilene apareceu agora. Eram cento e 
cinquenta reais e passou para setenta e poucos, 
e ainda uma punição: tem gente que fala, 
quando vai dar a diária, que eles vão lá a 
Campinas fazer turismo. Olha que agressão! Isso 
é uma verdadeira agressão. Com setenta e oito 
reais fazer turismo para pagar hospedagem. Só 
o hotel custa oitenta e cinco. Para pagar a 
passagem e pagar a alimentação, com setenta e 
oito reais por pessoa.  

Então, secretário, nós fomos lá, fizemos 
essa reunião fazendo esse apelo, a Lourdilene 
foi, o meu amigo Siqueira também foi falando 
sobre o mesmo assunto. Nós estamos 
aguardando também uma justiça que a 
secretaria possa fazer sobre isso.  

Bom, com relação ao Crefes. A piscina, 
até o próprio governador me pediu: Hércules, 
você que vai sempre ao Crefes, vê o que está 
acontecendo na piscina. A piscina está com 
defeito, a piscina aquecida. Foi solicitado o 
equipamento para fazer o aquecimento da 
piscina, porque ela está sem uso. Também o 
raio-x está sendo instalado, um raio-x moderno. 
E a quadra está em andamento, conforme falei.  

Eu pedi, secretário, ao governador que 
possa ser feita uma passarela com piso 
adequado para passar cadeira de rodas, para 
passar maca, e também uma cobertura, porque 
as pessoas saem do Crefes, de lá da enfermaria, 
e têm que passar na chuva ou no sol.  

O governador assinou, recebeu e deve 
mandar para você o pedido ou, então, para a 
secretaria competente para fazer o projeto e 
fazer essa cobertura. Então, essa luta nossa 
também com relação à fisioterapia. 
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Fissura palatina, que era feita no 
Centrinho, o Centrinho parou de atender, em 
Bauru, os outros estados, e está sendo feita 
aqui. Era nossa luta também, junto com o 
secretário, o próprio governador e também com 
Timóteo, que tem feito essa cirurgia no Hospital 
Infantil, aqui em Vitória, que é uma conquista 
também, é um pedido que a gente tem feito há 
muito tempo sobre a fenda palatina e lábio 
leporino.  

Agora, o pedido que tenho feito com 
insistência, já fiz ao secretário e, verbalmente, 
ao governador, para criar centros de 
reabilitação nos polos do Sul, na Região 
Metropolitana e Região Norte ou Noroeste. Não 
precisa fazer uma construção. É preciso que 
tenha o serviço para a reabilitação do sequelado 
da Covid. Tem gente na cadeira de rodas, 
secretário, tem gente hipertensa, tem gente que 
ficou diabética, tem gente que teve deficiência 
auditiva, tem gente com problema psiquiátrico e 
tem gente tentando suicídio. Então, é preciso 
para esses sequelados que tenha um local para 
receber.  

O Crefes já tem alguns, mas o Crefes não 
vai dar conta, mesmo porque a proposta do 
Crefes é mais de reabilitação física daquele que 
perdeu um membro, um braço, uma perna ou 
coisa parecida. Estive lá agora esta semana com 
o deputado Neucimar e eu gravei um vídeo com 
ele em que ele prometeu que ia doar um milhão 
de reais da verba dele para o Crefes, tanto para 
comprar cadeira de rodas, como para outro 
equipamento. Como alguns políticos costumam 
falar e não cumprir, eu falei: Neucimar, vou 
gravar um vídeo. E gravei um vídeo com ele e, 
ontem, eu lembrei a ele, lá em Cariacica 
também, sobre a questão do um milhão de 
reais. Um milhão de reais, para o deputado 
federal ou para o senador é muito pouco, 
porque o deputado tem dezesseis milhões. Nós 
temos um milhão para várias entidades. Já 
tivemos um milhão e meio, tiraram meio milhão 
e ficamos com um milhão.  

Então, a minha súplica, secretário, são 
essas providências: é um centro, é preciso fazer 
um convênio, uma parceria com o governo 
municipal, e o Governo Estadual sozinho não vai 
dar conta disso. Então, é preciso que nós 

tenhamos, no Sul, uma parceria com o 
município, especialmente Cachoeiro, porque, 
naturalmente, é o centro maior que tem no Sul, 
tem a Região Metropolitana e temos também a 
região Norte e Noroeste.  

É preciso, com urgência, secretário, 
tomar essas providências, chamar os perfeitos e 
fazer essa parceria para que esse sequelado não 
fique em dificuldade, que a deficiência dele não 
seja permanente, não seja para sempre, e que 
ele possa ter essa deficiência só passageira. 

Então, secretário, é o meu pedido. Eu 
peço a V. Ex.ª que possa responder esses 
questionamentos.  

 
O SR. NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS 

JUNIOR – Deputado Hércules, nós coincidimos 
de que a reabilitação física precisa ter um novo 
templo no Espírito Santo, como eu disse na 
apresentação. A saúde bucal, a saúde mental e a 
reabilitação física precisam ser temas 
estruturantes da rede assistencial para o 
próximo biênio.  

Nós vamos, já imediatamente, fazer uma 
grande modificação no Crefes e estamos 
apontando para o segundo semestre o debate 
necessário com os municípios capixabas, como o 
senhor muito bem pontuou, da necessidade de 
termos centros de reabilitação. 

Quando era secretário municipal da 
Saúde, nós tínhamos centros de reabilitação 
municipais. O Estado nem participava do 
financiamento, da organização. Nós tínhamos 
fisioterapeutas em todos os núcleos de apoio à 
Saúde da Família e tínhamos os centros de 
referência. Então, a reabilitação física é um 
componente da atenção básica. A reabilitação 
física é um componente que necessita ter um 
acesso desburocratizado, territorializado e com 
condições tanto de desenvolver atividades 
coletivas, quanto atividades de reabilitação 
individual, deputado.  

Então, tem, da nossa parte, a 
concordância e essa pauta já está sendo 
colocada junto com os municípios capixabas. 

No que diz respeito ao Crefes, nós já 
estamos licitando os prestadores para poder 
colocar a piscina em funcionamento. O mesmo 
incômodo que o govenador colocou com você, 
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ele coloca comigo cada vez que me vê e a cada 
vez que olha para o Crefes. Se continuar assim 
por muito tempo, ele vai ter que mudar o 
endereço da residência oficial porque, de fato, 
não é aceitável que, durante muito tempo, 
permaneça aquela unidade sem que toda sua 
potência esteja em uso e à disposição da 
população capixaba. Nós reconhecemos que a 
unidade pode oferecer muito mais e pode ser 
um exemplo para outras unidades do estado e, 
inclusive, para os municípios, de que é possível. 

A reabilitação física, deputado, é um 
serviço de saúde barato. Não estou falando que 
é barato para o trabalhador, estou falando que, 
em comparação com hospitais, em comparação 
até com a própria atenção básica, ter centros de 
fisioterapia e centros de reabilitação tem um 
custo ou um custeio menor do que manter a 
própria atenção básica nas equipes 
equivalentes. Então, nós acreditamos, sim, que 
o nível de atenção do cuidado precisa ser 
reestruturado e organizado no nosso Estado. 

Então, muito obrigado pelas colocações 
e à disposição, deputado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Muito bem. 
 
A SR.ª ANTÔNIA LOURDILENE DOS 

SANTOS MOZER – Doutor Hércules. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Pois não, Lourdilene. 
 
A SR.ª ANTÔNIA LOURDILENE DOS 

SANTOS MOZER – Queria fazer uma pergunta 
ao secretário. Estão me vendo ou só ouvindo? 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Só ouvindo. 
 
A SR.ª ANTÔNIA LOURDILENE DOS 

SANTOS MOZER – Ah, então, está bom.  
Boa tarde, secretário. Nós realmente 

estivemos há pouco mais de um mês lá na 
secretaria com o Doutor Hércules e algumas 
pessoas, mas é o seguinte, secretário, a gente 
quer estar com a pessoa que tem o poder da 
caneta, que é o senhor. Eu não tenho mais 

nenhum interesse em participar com outros 
servidores se não têm o poder da caneta e nem 
de decidir nada.  

É com relação ao TFD que nós queremos 
saber. Semana passada uma mãe viajou para 
Ribeirão Preto, teve problema, entrou em 
contato comigo e, depois, ela tinha que voltar, 
não tinha jeito, eles resolveram, mandaram a 
ela o valor da passagem lá em cima, (Inaudível) 
o localizador na ida. Então, a gente precisa 
solucionar essa questão do TFD, mas nós 
queríamos uma reunião com o senhor, porque o 
senhor tem o poder da caneta e os seus 
representantes não têm.  

Nós já estamos, desde 2014, com esse 
problema. Estive, na época do outro secretário, 
(Inaudível) com ele e o problema não foi 
resolvido. Então, é cansativo você ir à reunião e, 
chega lá, você se depara com um monte de 
gente que não tem poder para solucionar nada, 
porque quem a gente quer conversar é o 
senhor, o senhor tem o poder da caneta.  

Nós precisamos porque é vergonhoso, é 
indigno a forma com que as pessoas viajam com 
setenta e oito reais para fazer tratamento fora 
de domicílio. Eu já cancelei, inclusive, três 
compromissos que eu tinha de mapeamento da 
minha filha porque, nesta pandemia, o serviço 
do meu marido era prestar serviço para evento, 
e nós fomos totalmente prejudicados. E até lá 
mesmo, o que a gente vai fazer? O nosso 
negócio fechou e a gente ficou sem conseguir 
pagar até as nossas contas, água, luz e telefone 
e, agora, me surge o mapeamento da menina, 
tem que voltar. Esse valor, não tem condições, 
secretário.  

A gente queria sentar com o senhor e 
não com as pessoas que trabalham com o 
senhor, porque eles não têm poder de deferir 
nada, até porque está com muito (Inaudível) 
que isso acontece, a gente senta com o pessoal, 
o tempo passa e nada é resolvido. Isso já está se 
tornando cansativo. A gente já está sem 
esperança. Eu queria uma resposta do senhor 
com relação ao problema TFD. 

Obrigada. 
 
O SR. NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS 

JUNIOR – Lourdilene, só uma breve 
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consideração. Deputado, no início da prestação 
de contas, eu apresentei a publicação da 
portaria que instituiu o grupo de trabalho que 
terá o prazo de vinte e um dias, sem 
prorrogação, para apresentar toda a avaliação 
da organização do TFD e também a motivação 
administrativa para justificar a atualização do 
valor da diária e qual valor da diária será 
praticado. Então, desculpe, eu não sei se eu 
posso ter falado muito rápido naquele 
momento ali.  

Nós já encaminhamos soluções 
concretas à área técnica com que você se 
reuniu. Naquele momento, não pude participar, 
mas, de maneira muito qualificada, trouxe o 
problema, trouxe as questões que foram 
apresentadas e nós demos os devidos 
encaminhamentos. Todas as motivações 
administrativas, para poder atualizar e resolver 
o problema do TFD, estão encaminhadas e 
foram apresentadas e, em vinte e um dias, 
contados a partir da publicação de ontem, a 
comissão irá apresentar toda a avaliação do TFD 
e, inclusive, a motivação para a atualização do 
valor da diária. Está bom, Lourdilene?  

Um abraço grande aí e estamos à 
disposição. 

 
A SR.ª ANTÔNIA LOURDILENE DOS 

SANTOS MOZER – Obrigada. 
Obrigada, Doutor Hércules.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Obrigada, Lourdilene.  
Eu estou chegando ao final. Nós já 

estamos com sete horas de audiência pública.  
Só quero lembrar à presidente Milene, 

do Conselho Estadual de Saúde, que quando o 
secretário falou que a questão da reabilitação é 
da atenção primária, para ela recomendar à 
Amunes, a Associação dos Municípios do 
Espírito Santo, para conversar com os prefeitos 
no sentido de também equipar as unidades de 
saúde de alguma forma para dar essa assistência 
a essas pessoas sequeladas.  

Como o próprio secretário falou, o Nésio 
falou, é um serviço barato porque, na verdade, 
não vai precisar nem de medicamento, vai 
precisar de exercício, de massagem, de 

exercícios físicos, e isso não gera tanta despesa. 
Então, peço à Milene que faça contato com a 
Amunes para falar com os prefeitos também 
sobre isso. 

Bom, nós estamos chegando a sete horas 
de audiência pública. Nós estamos cansados 
porque nós estamos aqui tratando da questão 
da saúde. Nós estamos com saúde tratando 
daquele que não tem saúde.  

Eu quero, inicialmente, agradecer a Deus 
por este momento e este tempo que a gente 
está aqui falando com as pessoas, tentando 
melhorar a saúde pública. A gente sabe que tem 
deficiência, mas nós estamos tentando pedir 
para corrigir.  

Quero agradecer à Comissão de Saúde; 
agradecer ao meu gabinete; ao presidente da 
Assembleia, deputado Erick Musso; à Diretoria 
das Comissões Permanentes, especialmente ao 
Pedro Henrique; aos servidores da Engenharia e 
Tecnologia; agradecer aos repórteres da TV 
Assembleia; à Taquigrafia, que, pacientemente, 
registrou toda a nossa fala durante sete horas e 
é um dos serviços mais eficientes que nós temos 
aqui; e agradecer, mais uma vez, a todos que 
participaram, aos meus colegas deputados que 
foram muito corteses, que foram muito 
educados em todo questionamento. É isso que a 

gente quer. Agradecer ao Julio Chamun, que 
está presente até agora, que é o nosso 
procurador. E à Fehopes também, que está 
até este momento representando aqui o 
nosso presidente Fabrício Gaeede, que tem 
feito um trabalho bom também na Federação 
dos Hospitais. 

Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrados os trabalhos da nossa comissão. 
Antes, porém, convido os senhores deputados 
membros da comissão e todos os 

representantes para a próxima reunião 
ordinária, que será virtual também, dia 29 de 
junho, Dia de São Pedro, a festa do padroeiro 
de Cachoeiro, terça-feira, às 9h da manhã, por 
videoconferência também. 

Agradecemos, mais uma vez, a todos. E 
saúde, saúde, saúde! 

Está encerrada a nossa audiência 
pública.  
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E também lembrar: inclusão, inclusão, 
inclusão! 

Muito obrigado. Vamos em paz e com 
Deus. 

 
O SR. NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS 

JUNIOR – E viva o SUS, deputado Hércules! Um 
abraço. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Obrigado. 
 

(Está encerrada a reunião) 
 

 

 
QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA HÍBRIDA, 

DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA 
COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2021. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCOS GARCIA – 

PV) – Boa tarde a todos e a todas aqui presentes 
e ao público que nos assiste, neste momento, 
pelos canais de comunicação da Assembleia 
Legislativa. 
 Invocando a proteção de Deus e havendo 
quorum, declaro aberta a 4.ª reunião ordinária 
da Comissão de Assistência Social, 
Socioeducação, Segurança Alimentar e 
Nutricional. 
 Hoje, aqui, temos o imenso prazer em 
receber, em nossa reunião que vai estar de 
forma virtual, a senhora Clenir Sani Avanza, 
presidente da Comissão de Direitos do Terceiro 
Setor da OAB-ES. Seja bem-vinda Clenir. 

Também, vou registrar a presença do 
senhor, que vai fazer uso da palavra em breve, 
representando aqui a RodoSol, Geraldo Caetano 
Dadalto, diretor presidente da RodoSol, 
acompanhado da senhora Marcia Guerrieri, que 
está conosco neste momento e é gestora de RH, 
Comunicação e Meio Ambiente da RodoSol. Irão 
falar sobre as ações com o Terceiro Setor. 
 Agradeço, desde já, a presença dos 
senhores e senhoras aqui conosco, nesta tarde. 
 Neste momento, concedo a palavra aos 
colegas deputados. Antes de ceder a palavra ao 

meu amigo, Doutor Hércules, que está 
compondo a Mesa com a gente, gostaria de 
fazer o convite ao senhor Geraldo Caetano 
Dadalto e à senhora Marcia, para comporem a 
Mesa com a gente. (Pausa) 
 

(Tomam assento à Mesa os 
referidos convidados) 

 
Neste momento, concedo a palavra ao 

nosso ilustre e querido deputado Doutor 
Hércules, para fazer as suas saudações iniciais. 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – Boa 
tarde a todos! É com imensa satisfação que 
estamos aqui, no nosso plenário Dirceu Cardoso, 
fazendo esta reunião da Comissão de Saúde, ou 
melhor - é o costume, Comissão de Saúde! É o 
hábito do cachimbo que bota a boca torta! -, 
Comissão de Assistência Social, Segurança 
Alimentar e Nutricional.  

Quero abraçar o meu presidente e os 
nossos convidados! E também tenho três 
convidados especiais, aqui, hoje, a meu convite: 
Carlos Ajur - está sentado aqui -, que 
desenvolveu um trabalho muito importante na 
Unicep, União dos Cegos Dom Pedro II, em Vila 
Velha; a Fernanda, que também está auxiliando 
o nosso gabinete; e a Mirian, assistente social. 

Carlos Ajur também está no nosso 
gabinete. E vamos desenvolver aquele trabalho 
importante aqui, neste núcleo que foi criado 
para a nossa inclusão melhorar e cada vez a 
Assembleia ser mais acessível – era muito 
menos quando entramos aqui. 

Agradecemos ao presidente Erick, por 
essa parceria e de ter esses equipamentos, 
essas condições, hoje, da acessibilidade. 

Então, presidente, mais uma vez, quero 
saudar os nossos convidados; e fico à disposição 
de V. Ex.ª! 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCOS GARCIA – 

PV) – Ok, Doutor Hércules. Também quero 
saudar aqui e agradecer a presença do Carlos 
Ajur, da Fernanda e da Mirian, que compõem 
aqui o gabinete do deputado Doutor Hércules! 

Neste instante, quero também conceder 
a palavra à nossa deputada estadual Iriny Lopes, 
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que compõe esta Comissão de Assistência Social 
com a gente. 

Iriny, se você estiver presente, que possa 
fazer uso da palavra. 

 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Bom dia, 

presidente! Bom dia, deputado Doutor 
Hércules! Bom dia, nossos convidados e 
convidadas! 

Estamos aqui para fazer mais esta 
reunião da nossa comissão extremamente 
importante! E estou aqui, como membro da 
comissão, para ouvir e para ajudar nos 
encaminhamentos necessários a partir da 
discussão que vamos fazer. Então, bem-vindos 
todos e todas à nossa reunião! 

Obrigada, presidente, pela palavra! 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCOS GARCIA – 

PV) – Ok, deputada! 
Quero, neste momento, agradecer a 

presença do deputado Doutor Hércules, vice-
presidente desta comissão; e da Iriny, membro 
desta comissão! Mas o deputado Bruno Lamas 
também vai compor a Mesa com a gente. Ele 
está um pouquinho atrasado e já até me 
comunicou aqui, mas em breve estará com a 
gente também, fazendo parte desta reunião. E 
também quem compõe esta comissão é o 
deputado Marcos Mansur, como suplente. Foi 
convidado, mas qualquer dia desses vai nos dar 
a honra de estar presente! 

Informo que à ata da segunda reunião 
ordinária, encaminhada aos membros desta 
comissão, não houve nenhuma manifestação ou 
solicitação de retificação. Portanto, considero a 
ata aprovada. 

Dispenso, neste momento, a leitura da 
ata da terceira reunião ordinária, conforme o 
Regimento Interno, e encaminho por e-mail aos 
membros da comissão para avaliação e 
aprovação da mesma. 

Solicito, neste momento, à secretária 
que proceda à leitura do Expediente. 

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

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

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

A SR.ª SECRETÁRIA – (JESSICA FRAGA 
ALVES) – É o que consta no Expediente, senhor 
presidente. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (MARCOS GARCIA – 
PV) – Vamos passar para a Ordem do Dia. 

Bom, gente, vamos iniciar as 
apresentações dos nossos convidados. Hoje, o 
tema do nosso encontro é o terceiro setor.  

Terceiro setor é o nome que se adotou 
para designar as instituições que não fazem 
parte do Estado nem do mercado. Por não 
pertencerem ao setor público, nem ao setor 
privado, estariam no terceiro setor, que 
corresponde ao campo da sociedade civil 
organizada. 

A atuação do terceiro setor é 
importantíssima, uma vez que ajuda a 
direcionar e complementar a execução de 
políticas públicas, chegando aonde muitas vezes 
o Estado não consegue chegar. 

Neste momento, eu convido para fazer 
uso da palavra, que está de forma virtual, a 
senhora Clenir Sani Avanza, presidente da 
Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB, 
que irá explanar sobre ações com instituições do 
terceiro setor. 

Clenir, hoje o tempo estimado é de vinte 
minutos. Concedo a palavra à senhora. (Pausa)  
 

A SR.ª CLENIR SANI AVANZA – Quero 
cumprimentar a Mesa Diretora, através do 
deputado Marcos Garcia; cumprimentar o 
deputado Doutor Hércules; a deputada Iriny 
Lopes; e as pessoas que nos assistem. 

Quero dizer que é uma honra estar aqui 
representando a minha comissão da OAB, que é 
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a Comissão de Direito do Terceiro Setor. Foi 
uma comissão recentemente empossada, mas 
extremamente importante. O nosso presidente, 
José Carlos Rizk, entendeu a importância, 
constituiu a comissão e nós estamos, 
presidente, tentando dar conta de todas essas 
atribuições.  

Meu tema, hoje, que foi designado pelos 
senhores, são as atividades, os atos, o que o 
terceiro setor já fez de importante. Deputada 
Iriny, se nós percebermos a história do Brasil e a 
história da América Latina, elas registram 
contribuições importantes do terceiro setor.  

O terceiro setor ganhou esse nome de 
ONG porque significa uma Organização Não 
Governamental, mas não tem nenhuma 
tradução jurídica, simplesmente porque, umas 
duas décadas e meia atrás, as organizações 
sociais enfrentavam e se opunham às ditaduras, 
principalmente da América Latina, e deram uma 
contribuição importante. Na transição política 
deste país, os movimentos estudantis, os 
movimentos de mães, de mulheres, deram 
também sua contribuição com uma importância 
significativa para a instalação do Estado 
Democrático de Direito. E hoje nós vemos uma 
grande incoerência, o número reduzido de 
mulheres na política e a importância das 
mulheres na política hoje. É muito pequeno para 
a importância e contribuição que as mulheres 
deram na transição política e democrática do 
país. 
 Além disso, nós temos que lembrar que a 
Aids só foi possível ter um tratamento célere e 
importante, porque o terceiro setor, que se 
constituiu através de associações, trabalhou 
profundamente e erradicou a Aids do país de 
uma forma que não virasse também pandêmica, 
que nós não tivéssemos uma pandemia, não só 
aqui, mas no mundo. E o movimento de 
combate à Aids recebeu vários prêmios por isso. 

 Nós temos um outro movimento do 
terceiro setor extremamente importante, que 
conseguiu reduzir em quarenta e três por 
cento a mortalidade infantil neste país, que 
foram as associações espalhadas no país 
inteiro, denominadas de Caritas. O papel 
fundamental da Caritas nisso aí foi 
fundamental. 

 Nós temos ainda outras associações 
fundamentais do terceiro setor, que foram as 
associações de combate ao câncer; ao câncer 
infantil, ao câncer adulto, no tratamento e 
também na autoestima das pessoas portadoras 
dessas doenças e no acolhimento. Tudo isso foi 
feito por associações do terceiro setor à 
margem do Estado. 
 E caminhando na história do terceiro 
setor, senhores, há algo extremamente 
importante que o Governo brasileiro criou em 
2014. Ele criou um departamento no Ministério 
da Justiça que começou a trabalhar junto com o 
terceiro setor brasileiro o marco legal do 
terceiro setor, a chamada Lei n.º 13.019, que foi 
modificada, mais tarde, para poder se adequar à 
questão dos convênios, pela Lei n.º 
13.204/2015. 
  Essa Lei n.º 13.019, combinada com a Lei 
n.º 13.204, foi um marco fundamental e que 
precisaria ser implementado pelos Governos. 
Infelizmente, com muita tristeza, deputado 
Marcos, deputado Doutor Hércules, nós não 
vemos isso acontecer no nosso estado. Não há 
nenhum órgão implementado para cuidar das 
questões do terceiro setor, e essa lei traz, em 
seu bojo, instrumentos extremamente 
importantes para que o terceiro setor, com toda 
a expertise que ele tem hoje para cuidar de 
casos específicos que o Estado não consegue...  
 O Estado não consegue lidar com o 
autismo. Ele não consegue! Quem cuida do 
autismo, quem convence a mãe que não é tão 
complicado cuidar do autismo, e, sim, precisa de 
tratamento específico, é o terceiro setor, é a 
Associação de Mães que cuida disso. 
 Quem cuida do combate à fome de 
população de rua também é o terceiro setor, e 
nós não vemos, aqui no nosso estado, nenhum 
órgão específico para cuidar do terceiro setor. E 
olhe que não seria muito complicado criar esse 
órgão, mas nós precisaríamos que tivesse um 
contador e um advogado. O terceiro setor só 
precisa de orientações técnicas, porque do seu 
objeto ele conhece muito bem e desenvolve 
muito bem. Mas ele precisa usar a 13.019 em 
seu benefício.  

Por exemplo, essa lei trouxe modelos de 
contrato completamente diferentes do que está 
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na 8.666. E hoje nós assistimos até na própria 
Assembleia, e aqui eu quero pedir vênia, mas é 
verdade, quando um deputado determina, ele 
dá uma emenda para uma associação, o que a 
Assembleia pede? Olha, você tem que ter o 
Cebas. Quem disse que tem que ter o Cebas 
para receber a emenda? Não, você tem que ter 
o título de utilidade pública. Esse título é um 
título meramente honorífico, só isso. Não tem 
nenhuma validade jurídica.  

E as associações ficam se batendo entre 
si: Não, se você não foi inscrito em tal conselho, 
naquele conselho... Simplesmente porque o 
Marco Legal do Terceiro Setor, que é constituído 
por essas duas leis que afastou a 8.666, porque 
é impossível uma organização social competir 
com uma empresa, porque a finalidade dela não 
é econômica, não utiliza as leis e quando 
interpreta, interpreta errado.  

Nós assistimos a pessoas, que não são 
advogados, fazendo estatuto para associações; 
nós encontramos pessoas, que não têm a menor 
noção de Direito, explicando estatuto para 
outras pessoas, quando nós temos até alguns 
colegas que precisam se especializar para falar 
desse Marco Legal. 

Então senhores, a importância do 
terceiro setor nessa pandemia provou, com 
muita força, que se ele não existisse nós 
teríamos triplicado o número de mortos nessa 
pandemia, porque o que mais faltou nessa 
pandemia foi empatia, foi saber que uma vida 
humana não se restitui, e o terceiro setor sabia 
disso. Quem mais ofertou leitos nessa pandemia 
foi o terceiro setor, chegando a cinquenta e 
quatro por cento dos leitos disponíveis na 
pandemia em todo o Brasil. Foram os leitos do 
terceiro setor, das Santas Casas de Misericórdia, 
dos hospitais filantrópicos, das associações de 
apoio aos usuários. 

Então é preciso lembrar que o terceiro 
setor, nesse momento, precisa, sim, ser tratado 
com empatia, precisa, sim, ter a solidariedade 
dos senhores. E ele não precisa da caridade de 
ninguém porque a Constituição de 88 
reconheceu a sua legitimidade, seu direito de 
existir. O STF sumulou e nós temos o Marco 
Legal que foi criado e infelizmente nesse 
Governo Federal atual o trabalho que vinha 

sendo desenvolvido foi interrompido, mas como 
é uma lei federal, é uma regra geral e deve ser 
implantado no nosso estado. 

Eu espero, deputado Marcos, que esta 
comissão também venha juntar forças com a 
Comissão do Terceiro Setor e que nós 
possamos, deputada Iriny, sensibilizar o 
Governo, que já passou da hora de ter um órgão 
específico para cuidar do terceiro setor, para 
poder nortear as suas ações, para dizer para ele: 
Olha, o termo de fomento é um contrato 
simples. Você me oferece o objeto, eu enquadro 
nas normas, mas você não vai passar por um 
processo licitatório. Falar para ele que o termo 
de colaboração substituiu o convênio, quando 
se trata de instituição filantrópica ou do terceiro 
setor que já esteja adequado à Lei 13.019. Então 
é preciso dar continuidade aos processos que 
deram certo, independente de qual o Governo o 
instituiu.  

E aqui eu não estou elogiando o Governo 
a ou b, mas foi em 2014, que essa lei surgiu, foi 
em 2015 que ela foi regulamentada. E essa lei, 
que é uma lei geral, vem sendo aplicada no 
Brasil todo. E aqui no nosso estado nós temos 
dificuldade em aplicá-la. Eu espero que essa 
comissão some esforços com a Comissão de 
Direito do Terceiro Setor da OAB e que nós 
possamos caminhar para ter um órgão que 
possa direcionar as ações do terceiro setor. 

Quero dizer aos senhores que estou 
honrada e que estou à disposição para qualquer 
questionamento. Muito obrigada.  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCOS GARCIA – 
PV) – Obrigado, doutora Clenir, por sua 
apresentação. Agradeço, agradeço muito. 

Foi muito importante o que a senhora 
colocou aqui, que a partir do Marco Legal do 
Terceiro Setor, que 2014, da nova Lei 13.019 e, 
2015, a Lei 13.204, tem muitas associações que 
o estatuto ainda não está adequado a essas leis. 
Então, a gente percebe que há uma 
desorganização muito grande por parte das 
associações. E essas organizações da sociedade 
civil que têm que se adequar a essas leis. Eu 
tenho um gabinete voltado a atender aqui essas 
associações, e a gente percebe que tem 
associações que já existem há oito, dez anos, e o 
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estatuto não está adequado ao Marco Legal da 
Lei 13.019 e nem da 13.204. E, com isso, ficam 
impedidos de receberem emendas e ajuda de 
empresas.  

O que essas empresas precisam? De um 
bom advogado. Isso aí a senhora colocou muito 
bem. E nós temos acompanhado a dificuldade 
dessas associações de conseguirem se legalizar 
para poderem receber benefícios das empresas. 
Muitas vezes as empresas querem encaminhar o 
recurso, mas, quando chega na associação, se 
esbarra, a associação não está com o estatuto 
adequado. Então, isso aí é sério e nós temos que 
tomar providências.  

Esta comissão aqui de Assistência Social, 
junto aqui com o Doutor Hércules, que abraçou 
essa causa aqui do terceiro setor, nós vamos 
estar em conjunto aqui para que a gente possa 
estar orientando essas associações, para que a 
gente possa estar colocando os nossos 
mandatos aqui à disposição, Doutor Hércules. 

Então, neste momento também aqui eu 
quero agradecer a presença do deputado Bruno 
Lamas, que também compõe esta Comissão de 
Assistência Social, se faz muito presente.  

E gostaria também neste momento ver 
se o deputado gostaria de fazer uma fala rápida 
aqui, antes de entrar aqui ou você quer deixar 
para depois? (Pausa)  

Então, está ok. 
O Doutor Hércules quer dar uma 

palavrinha aqui. 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Apesar de a doutora Clenir não lembrar de que 
eu faço parte da comissão da OAB, eu queria só 
lembrar isso, eu também, como advogado, 
faço... Não sou advogado tão brilhante quanto 
ela, mas que ela tem um trabalho muito 
importante também, mas ela veio a esta 
comissão a meu convite. E nós estamos à 
disposição para lutar, para melhorar essa 
questão das associações.  

Então, esse time que eu mostrei aqui 
agora há pouco – Carlos Ajur, Fernanda e Mirian 
– também estão fazendo um trabalho muito 
bom aqui, no nosso núcleo de assistência social, 
de assistência especialmente a essas 
associações que não estão capacitadas para 

receber essas verbas. O deputado Bruno Lamas 
agora mesmo reclamava de algumas 
dificuldades.  

E também aqui tem uma lei muita idiota 
na Assembleia, que eu estou tentando revogar 
essa lei. Eu não posso usar outro termo a não 
ser idiota, até porque exige que as associações 
tenham dois anos de funcionamento para 
depois a autoridade dar o certificado de 
regularidade, de funcionamento. Então, até dois 
anos essas associações vão fazer o quê? Vão 
roubar, né? Porque não pode receber dinheiro 
do serviço público, do setor público. O setor 
privado, dificilmente algumas empresas se 
dispõem a dar qualquer tipo de recurso. Aí, essa 
lei que eu estou tentando revogar, que não tem 
que ter prazo nenhum. Se o juiz vai lá, ou o 
prefeito vai lá, ou o presidente da câmara vai lá 
verificar... Primeiro, existe uma diretoria 
responsável, sem remuneração, existem as 
instalações, existe o prédio, existe então todo o 
equipamento necessário para essa associação 
funcionar. Por que não dar o certificado de 
regularidade? Então, é uma lei muito burra, uma 
lei idiota, que eu estou tentando... Acho que, se 
meus pares também não votarem comigo para 
derrubar essa lei, infelizmente eles vão ser 
enquadrados também nesse adjetivo muito 
pejorativo que eu acabei de falar.  

Presidente, obrigado. Mais uma vez, 
agradecer a presença de Carlos Ajur, da 
Fernanda e da Miriam, além dos nossos 
convidados e do nosso querido deputado Bruno 
Lamas, que foi um secretário brilhante, tentou 
muito para fazer com que também o Governo 
desse pelo menos um por cento do orçamento 
para a Secretaria que ele foi secretário. E hoje, 
meio por cento para a área social é muito pouco 
mesmo. Nós temos que lutar, presidente, e nós 
estamos para falar com o governador para lutar 
sobre isso. Dê um por cento! Um por cento só 
para olhar para esse povo que ninguém, quase 
nenhum setor público olha, mas o deputado 
Bruno Lamas, não! Quando foi secretário, ele 
lutou para fazer isso, e, agora, com o nosso 
presidente também nós vamos lutar para que 
dê pelo menos um por cento. 

Obrigado e desculpe me alongar um 
pouco, mas eu precisava fazer esse desabafo. 
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O SR. PRESIDENTE – (MARCOS GARCIA – 
PV) – Ok, Doutor Hércules, muito obrigado! 

 Olha só, o Bruno Lamas ele está em 
outra comissão, e essa comissão vai começar o 
que, Bruno, lá para as 14h, né? (Pausa) Então, 
eu vou permitir que o Bruno Lamas faça uso da 
palavra, antes de passar a palavra aqui para a 
RodoSol.  

Fique à vontade, deputado.  
 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Eu quero 

agradecer, ficarei presente, sim, quero 
cumprimentar a todos, o nosso presidente da 
comissão, o deputado Marcos Garcia, o 
deputado Doutor Hércules, os nossos 
convidados. A todos os capixabas que nos 
acompanham através da TV Assembleia, muito 
obrigado pela participação, pela audiência de 
vocês. 

Quero agradecer as palavras do Doutor 
Hércules e cumprimentar todos na pessoa do 
Carlos Ajur, que faz parte da equipe de trabalho 
do competente deputado Doutor Hércules e que 
participou lá presencialmente dos nossos 
desafios à frente da Secretaria de 
Desenvolvimento Social, Trabalho, Emprego e 
Renda, e ali, quem passa por lá, se torna uma 
pessoa mais sensível, porque convive 
diariamente com as mazelas da sociedade, com 
as dificuldades. 

E, deputado Marcos Garcia, o senhor 
tem uma comissão importante, uma comissão 
que vai alcançar, as políticas públicas que são 
tratadas aqui vão alcançar as pessoas que mais 
precisam, aí eu falo de idosos, de mulheres, 
portadores de deficiência, pessoas que moram 
nas residências inclusivas, do programa Bolsa 
Capixaba. 

 O Espírito Santo é o único estado da 
nação que tem um programa próprio de 
complementação de renda. Aqui no Espírito 
Santo, as pessoas recebem o Bolsa Família e 
recebem o Bolsa Capixaba, mais de vinte e cinco 
mil famílias, nem todas que recebem o Bolsa 
Família recebem o Bolsa Capixaba, mas mais de 
vinte e cinco mil famílias, e tudo o que isso 
significa para a vida dessas pessoas e que 
significa também para a própria economia do 
estado, porque cada real que é colocado num 

programa desse, volta para a economia 
multiplicado. 

Então, quero agradecer, cumprimentar a 
doutora Clenir Avanza, reforçar as palavras do 
Doutor Hércules. E, já que eu sou o proponente, 
eu agradeço a acolhida desta comissão do 
convite ao próximo palestrante, ao próximo 
convidado, que é para que a RodoSol apresente 
as possíveis ações a entidades, associações no 
estado do Espírito Santo.  

Eu quero justificar. Eu sou um 
parlamentar que reconheço, com convicção, a 
importância daqueles que empreendem, geram 
trabalho, oportunidade, emprego e renda. Da 
Vale do Rio Doce, da ArcelorMittal, da Suzano, 
da Fibria, da RodoSol. Eu nasci no chão de uma 
pequena empresa, trabalhando, e sei valorizar. 
É lógico que como representante, aqui na 
Assembleia, fiscal, representante da população, 
nossa missão é legislar, fiscalizar e representar. 
Daqui a pouco, por exemplo, às 14h, na 
Comissão de Meio Ambiente, nós vamos 
conhecer e acompanhar, inclusive, com a 
presença do governador do estado, as etapas e 
o cumprimento do TAC que a Arcelor e a Vale 
têm assinado com o Governo, no que tange ao 
lançamento de pó preto e por aí vai.  

E a RodoSol, assim como essas outras 
empresas, eu gosto sempre de fazer esse 
contraponto: nós, o Governo e a sociedade, nós 
exigimos responsabilidade social, nós cobramos, 
mas existe também o outro lado, e é muito bom 
quando uma comissão dá a chance para que 
essas entidades, no caso aqui a RodoSol, possa 
mostrar: Tudo bem, nós cobramos o pedágio 
para cumprir uma missão, mas, além disso, nós 
temos uma responsabilidade social? Se temos, 
sim! Quais são? Para que isso ganhe 
publicidade, tenha transparência nos trabalhos 
para ser de conhecimento dos capixabas. 

Então, esse é o propósito. Não é a 
primeira vez, fizemos isso com várias outras, 
continuaremos fazendo. Nós queremos 
conhecer o outro lado agora. E é logico que, ao 
longo da apresentação, tenho alguns 
questionamentos, algumas perguntas e 
sugestões a fazer.  
 Devolvo a palavra ao deputado Marcos 
Garcia.  
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 O SR. PRESIDENTE – (MARCOS GARCIA – 
PV) – Ok, deputado. Muito obrigado pelas 
palavras. O deputado é um deputado muito 
envolvido nas causas sociais, já foi secretário de 
Governo na Secretaria de Ação Social – a 
Setades, não é? –, e uma brilhante passagem 
pela Secretaria.  

Eu também gostaria aqui de quebrar o 
protocolo, porque, na verdade, os deputados, a 
gente fala um pouquinho no final, e ver se a 
deputada Iriny gostaria de estar falando. Iriny, 
quer fazer uso da palavra? 

 

A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Não, eu só 
gostaria de fazer uma proposta de 
encaminhamento a partir das colocações da 
doutora Clenir. 

Eu não sei se nós temos condições, se a 
Casa permite, mas, se tiver essa condição na 
Casa, a comissão, sem prejuízo do trabalho que 
já é feito no mandato do senhor e no mandato 
do deputado Hércules, mas, se a Casa tiver 
condições, que a gente fizesse uma pequena 
cartilha da comissão, não seria individual, seria 
uma contribuição da comissão, a ser distribuída 
às organizações, dando orientações mínimas de 
como se apropriar daquilo que a lei lhes 
garante.  

Então, assim, quais são os passos onde 
ela deve ir; quem ela deve procurar; como ela 
deve elaborar o projeto; o cuidado com a 
prestação de contas, que é fundamental, 
porque, senão, depois, ela fica impedida de 
fazer um segundo ou um terceiro projeto. 
Então, eu deixo isso aqui como sugestão para 
nossa comissão ver junto à Mesa Diretora a 
possibilidade de a comissão editar essa cartilha.  

Muito obrigada.  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCOS GARCIA – 
PV) – Deputada, obrigado pelas palavras. A 
gente vai consultar a consultoria jurídica da 
nossa comissão para ver se é possível atender a 
esse pedido de V. Ex.ª, ok? E vamos encaminhar 
sim.  

 

A SR.ª CLENIR SANI AVANZA – Deputado 
Marcos. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCOS GARCIA – 
PV) – Sim.  

A SR.ª CLENIR SANI AVANZA – Se o 
senhor quiser, eu acho essa sugestão da 
deputada extremamente importante, e, se os 
senhores entenderem que vão fazer, vocês 
podem encaminhar uma correspondência para a 
OAB pedindo que a Comissão de Direito do 
Terceiro Setor elabore essa cartilha com os 
pontos principais, porque a OAB tem condição 
de fazer isso. Nós temos isso lá, toda uma 
comissão, vários advogados, e advogados que 
são contadores, e nós poderíamos elaborar essa 
cartilha, que eu acho extremamente 
importante. E vocês, da Assembleia, iriam 
direcionar para as associações.  

Nós poderíamos explicar, em outro 
momento, essa cartilha para as pessoas que 
iriam usar, e, dessa forma, nós estaríamos 
capacitando o terceiro setor. Porque o maior 
problema do terceiro setor é ser cuidado por 
pessoas sem competências técnicas para isso; 
porque, desde 2014, toda a legislação que rege 
o terceiro setor mudou radicalmente, mas 
mudou muito. Inclusive, tem artigos, na 866, 
que foram acrescentados devido a 3019. E é a 
preciso ficar atento a essas questões, para que o 
terceiro setor possa caminhar de uma forma 
mais ágil, juridicamente correta, e que não 
cause dano nem a sua instituição e nem ao 
patrimônio público. Por quê? Nós não estamos 
mais na era de dizer afirmações como a 
seguinte: A empresa tal está ajudando; a 
empresa tal está deixando de pagar impostos, 
para fazer a doação dela. Porque qualquer 
imposto doado, qualquer quantia doada por 
uma empresa ao Terceiro Setor é abatida do seu 
Imposto de Renda. E hoje independe se o lucro 
é presumido ou se é lucro bruto, ou seja lá a 
forma que ela declara. Então, nós temos que 
substituir a ajuda por colaboração; a caridade 
por empatia. 

Então tá bom. Então, essa é a nossa 
contribuição da OAB. Se vocês encaminharem a 
gente pode desenvolver esse trabalho para os 
senhores, ok? 
  

O SR. PRESIDENTE - (MARCOS GARCIA - 
PV) - Ok. Muito obrigado, Clenir. Nós 
agradecemos aqui muito à senhora. Nós, da 
comissão, agradecemos muito a contribuição da 
senhora.  
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Também concordo com a colocação da 
Iriny, mas nós temos que fazer as coisas aqui 
dentro da legalidade. Por isso que nós temos 
que consultar a consultoria jurídica desta 
comissão, que acredito não vê problema 
nenhum. Nós vamos fazer as coisas dentro da 
legalidade. 
 Quero mais uma vez agradecer a 
presença do senhor Geraldo Caetano Dadalto, 
diretor-presidente da RodoSol, e da senhora 
Marcia Guerrieri, que a gestora de RH, de 
Comunicação e Meio Ambiente da RodoSol. 
 Quem vai falar representando a RodoSol 
na pessoa do senhor Geraldo, é a Marcia 
Guerrieri. 
  Marcia, o tema aqui é: Ações da RodoSol 
junto às entidades e associações no estado do 
Espírito Santo.  

A senhora tem um tempo de vinte 
minutos, estimados vinte minutos. Pode ser um 
pouco mais, caso precisar. Não tem problema 
nenhum. Fique à vontade. 

 
 A SR.ª MARCIA ABDALLA GUERRIERI - 
Obrigada! Em primeiro lugar eu gostaria de 
agradecer ao deputado Marcos Garcia pelo 
convite, estendendo aos demais membros da 
comissão, pela oportunidade de estar aqui 
apresentando algumas ações de 
responsabilidade social desenvolvidas pela 
RodoSol. 
 A RodoSol é uma empresa privada, 
contratada para uma prestação de serviço 
público. Ela tem um contrato de vinte e cinco 
anos, que começou em 22 de dezembro de 
1998. 

A RodoSol tem bem definido quem são 
as partes interessadas que se relacionam 
diretamente com a empresa, que são os nossos 
stakeholders, que são as partes que têm, que de 
alguma maneira tem um relacionamento com a 
empresa. E essas partes interessadas envolvem 
os usuários, as comunidades que a gente chama 
de comunidades lindeiras, que são as 
comunidades do entorno da rodovia. Afinal de 
contas a RodoSol chegou, essas comunidades 
muitas delas já existiam com todas as culturas, 
com todas as características, o poder 
concedente, as prefeituras e a comunidade de 

uma forma geral. E também os provedores 
externos, que são os nossos fornecedores. E 
todos esses relacionamentos, todas essas partes 
interessadas, a gente busca sempre estar se 
relacionando com transparência e com ética. 
 O que a gente vai apresentar aqui é um 
pouco das ações que a gente desenvolve, 
envolvendo essas partes interessadas, dentro 
muito dos requisitos que são muitas vezes 
definidos em contrato, mas que em várias 
situações a gente além de cumprir o que é 
exigido por contrato, a gente busca agregar um 
valor maior nesse relacionamento.  
 Então, a gente vai falar um pouco do que 
são as ações que são relacionadas com o nosso 
público interno, com as comunidades, com os 
usuários, dentro daquilo que a gente tem 
desenvolvido ao longo dos anos que a gente 
está nessa administração do sistema Rodovia do 
Sol. 
 Dentro da nossa política de qualidade, 
como uma empresa responsável socialmente, a 
gente já fala e define aquilo que a gente busca. 
Então, lá na nossa política de qualidade, que é 
proporcionar conforto e segurança aos usuários, 
então, a gente aborda os usuários por meio da 
melhoria contínua na qualidade de 
atendimento, utilizando novas tecnologias e 
valorizando os empregados, que é o nosso 
público interno, – que a responsabilidade social 
tem que partir do público interno, – interagindo 
com as comunidades, preservando o meio 
ambiente e atendendo os requisitos que são 
aplicáveis por contrato e por outras exigências. 
 Eu queria dizer que já fui apresentada, 
meu nome é Marcia Abdalla Guerrieri, e eu sou 
responsável na RodoSol pelas áreas de RH, 
Comunicação, Meio Ambiente e relacionamento 
com a comunidade também. Então, na RodoSol 
nós temos uma área que é específica para esse 
relacionamento com as comunidades do 
entorno da rodovia. 
 Dentro das ações relacionadas ao público 
interno, o primeiro ponto que a gente executa, 
que a gente prioriza, é o recrutamento, uma 
seleção de forma responsável. O que significa 
isso? Desde o primeiro momento que a gente 
está recrutando pessoas no mercado, a gente 
está sempre respeitando, dando oportunidades 
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iguais para todos os candidatos, claro que nós 
temos critérios de seleção, mas todas as 
oportunidades são dadas de forma igualitária 
para as pessoas que se candidatam. A gente 
sempre tem respeito por essas pessoas, a gente 
sempre busca a inclusão, nós temos várias 
pessoas que são deficientes físicas, que a gente 
além de cumprir com a cota que é obrigatória 
da empresa, a gente busca aumentar essa 
contratação. Enfim, a gente não faz 
discriminação. 
 As pessoas que chegam, muitas vezes as 
pessoas perguntam, às vezes a imprensa 
pergunta: Você contrata determinada pessoa 
com determinadas características? O que eu 
falo sempre é que a gente contrata pessoas. Se 
as pessoas estão ali, querem trabalhar, são 
responsáveis, têm as competências que 
precisam, a gente contrata. Então, sem 
discriminação em nenhum sentido. 
 A gente prima também pela qualidade 
de vida dos funcionários dentro da RodoSol, 
então, nós temos projetos de qualidade de vida, 
nós temos massoterapia na empresa, nós temos 
ginástica laboral dentro da empresa, nós temos 
uma sala de descompressão que foi montada ali 
para que os funcionários pudessem descansar 
neste momento de pandemia. A gente teve até 
que fechar a sala, mas ela está lá disponível para 
os funcionários descansarem na hora que eles 
estiverem em seus intervalos.  
 Com a pandemia a gente desenvolveu 
um protocolo, que é informado a todas as 
pessoas que estão dentro da empresa, que se 
relacionam com ela. Nós contratamos um 
profissional, um médico, para dar assistência 
para a gente durante esse período, assistência 
com os funcionários. Então, os casos que 
surgiram foram acompanhados individualmente 
pelo RH da empresa e por esse médico. E nós 
também implementamos um plantão 
psicológico dentro da empresa neste momento 
de pandemia, mas que está sendo utilizado 
pelos funcionários também por outros motivos. 
 Nós temos dentro da empresa uma 
contratação de funcionários acima de cinquenta 
anos, então, nós temos algumas vagas que são 
exclusivas para funcionários acima de cinquenta 
anos. 

Por uma solicitação dos nossos 
funcionários que trabalham na cabine, nós 
desenvolvemos, deputado, uma campanha 
contra o assédio, visto que acontecia muitas 
vezes com as pessoas, principalmente da cabine, 
e foi solicitado que a gente fizesse alguma coisa 
em relação a isso. E o que nós fizemos foi 
realmente fazer uma campanha de mostrar que 
o não é não, que está na cara que um sorriso 
não é um oferecimento. Enfim, desenvolvemos 
essa campanha de assédio. Os funcionários, 
inclusive, agradeceram bastante porque 
diminuiu muito os casos de assédio na cabine. 
Então, foi um programa que foi implementado 
pela RodoSol. 
 Outra ação que nós tivemos, em alguns 
momentos, em alguns cenários que a RodoSol 
passou, em que precisou ser desligado algum 
funcionário da empresa, nós fizemos todo um 
trabalho de recolocação profissional, 
redirecionamento de carreira. Porque muitas 
pessoas entraram na RodoSol numa função, 
viveram a vida inteira lá, foram crescendo, se 
desenvolvendo, mas que a vida profissional era 
dentro da RodoSol. Então, quando foi 
necessário que essas pessoas fossem desligadas 
em algum momento, nós fizemos todo um 
encaminhamento para profissionais que 
redirecionaram essas pessoas na carreira, 
mostrando que eles não eram só pessoas, 
profissionais de pedágio, de concessão de 
rodovias, mas que eles tinham muitas outras 
habilidades que poderiam ser utilizadas no 
mercado. Contratamos cursos para essas 
pessoas, contratamos acompanhamento, 
montamos uma página do Facebook para 
contato com as pessoas que tinham sido 
desligadas e, nessa página, a gente postava as 
oportunidades de trabalho, os cursos 
disponíveis, além de fazer um mini currículo de 
todos eles e encaminhar para mais de trinta 
empresas. E nós tivemos bastante sucesso na 
recontratação dessas pessoas que tiveram que 
sair por algum motivo, naquele momento, da 
concessionária. 
 Outra que eu cito, é o Núcleo Pedagógico 
que foi implementado na RodoSol. Foi um 
projeto que já finalizou, mas que é um que a 
gente guarda com muito carinho e que tem 
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resultados até hoje, porque tem funcionários 
que estudaram neste núcleo que estão na 
RodoSol. São pessoas que concluíram o Ensino 
Fundamental e o Ensino Médio dentro da 
empresa. Nós formamos turmas, contratamos 
profissionais. Eles finalizaram o Ensino 
Fundamental e o Ensino Médio e, muitos deles 
depois concluíram o curso técnico, tiveram 
oportunidade por esse estudo, inclusive 
universidades. E muitos deles também 
permanecem dentro da empresa. Então, apesar 
de não estar ativo, ele traz resultados para a 
gente, para a RodoSol, e para os próprios 
funcionários, principalmente para os próprios 
funcionários, que conseguiram crescer a partir 
disso. 
 Em relação a usuários e Comunidades 
Lindeiras, que a gente chama, que são as 
comunidades do entorno, a RodoSol também 
desenvolve bastantes projetos, várias 
atividades, reconhecendo que nosso negócio 
tem impacto em todas as comunidades do 
entorno e em todos os usuários que utilizam o 
sistema Rodovia do Sol. 
 Entre esses projetos que a gente tem, 
existe um foco muito grande na educação 
ambiental e na educação para o trânsito. Alguns 
projetos que a gente desenvolve, de ações 
educativas, é o Pit Stop. O Pit Stop é voltado 
para os motoristas do sistema Rodovia do Sol, 
das pessoas que passam. A gente faz medição, 
às vezes, de temperatura, de glicose, e 
aproveita para orientar essas pessoas em 
relação ao trânsito seguro.  

Muitas vezes a gente chama mecânico, 
faz também uma manutenção nos veículos, faz 
uma verificação nos veículos. 
 Abordando os ciclistas a gente tem um 
programa que é chamado Pedale Legal. A gente 
vai para a rodovia, aborda todos os ciclistas, faz 
manutenção, às vezes, nas bicicletas, distribui 
algum equipamento de segurança para bicicleta 
e conscientiza também como melhor utilizar a 
rodovia com a bicicleta, quais as medidas de 
segurança. E nesse público a gente pega tanto 
os ciclistas que utilizam por esporte, quanto os 
ciclistas que precisam utilizar a bicicleta na 
rodovia para poder se direcionar, se dirigir ao 
trabalho.  

 Em relação aos moradores das 
Comunidades Lindeiras, a gente faz um trabalho 
chamado Travessia Segura, para orientá-los 
como utilizar a rodovia da forma mais segura. E 
aí, a gente identifica quais são as comunidades 
que têm uma travessia maior, que utilizam mais 
a Rodovia do Sol, onde talvez sejam focos de 
acidente. E a gente faz esse programa 
direcionado pra essas comunidades. 

Em relação ao motociclista, nós temos o 
programa Motociclista Nota 10. A gente verifica, 
para os motociclistas na rodovia, verifica se eles 
estão usando os equipamentos de segurança 
necessários, se a moto está emplacada e orienta 
também em relação à segurança no trânsito. 

Dê um Play na Consciência é um outro 
programa que a gente desenvolve. Aí aborda 
todos os atores no trânsito. Geralmente é 
realizado em bares localizados no entorno da 
rodovia, em Vitória, Vila Velha e Guarapari, ou 
na praia.  

Este ano nós não desenvolvemos na 
praia por conta da pandemia, mas próximo a 
locais que têm praia e que o fluxo de pessoas 
era maior. Então esses programas são 
sistematicamente realizados por nós na 
RodoSol. 

Outro programa que a gente desenvolve 
é o Abra um Sorriso. O Abra um Sorriso é 
direcionado para as escolas públicas de Vila 
Velha e Guarapari de comunidades carentes. 
Nós vamos com um trailer odontológico, com 
dentista, e a gente atua nas escolas fazendo 
todo um trabalho de verificação da saúde bucal, 
de orientação para essas crianças e para a 
família, distribuição de kits de escovação. 

E um dos requisitos para as crianças 
participarem desse programa é que a família e 
os professores passem por um momento de 
conscientização relacionada ao meio ambiente e 
à questão da travessia segura, do trânsito 
seguro. 

Então, antes de começar o tratamento, 
nós reunimos nas escolas os pais e os 
professores dessas crianças, fazemos um 
programa de orientação, de conscientização em 
relação ao meio ambiente e ao trânsito seguro. 
E aí nós começamos o tratamento relacionado à 
saúde bucal dessas crianças.  
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Em vários momentos, nós chegamos em 
comunidades que as crianças nunca tinham tido 
uma escova de dentes ou então que dividiam a 
escova de dentes que a gente dava com toda a 
família, porque não tinham condições, não 
tinham nem conhecimento da necessidade disso 
e, às vezes, nem condições de ter um fio dental, 
uma escova de dentes, uma pasta de dentes. 

Então, muitas vezes, a gente se deparou, 
sim, com condições de crianças que pegavam a 
escova de dentes que era doada e dividia para a 
família toda escovar os dentes. E aí a gente 
sempre orientando quais os cuidados que 
precisavam ter. Foi um programa que nós 
tivemos também um resultado muito 
importante dentro dessas comunidades. 

O Troco Pedágio, talvez seja o de mais 
visibilidade, que nós colocamos caixinhas nas 
cabines do pedágio e os usuários que desejam 
depositar seu troco depositam esse troco.  

Cada instituição é beneficiada durante 
três meses. Nós fazemos divulgação nas nossas 
redes sociais e as próprias instituições também 
divulgam. Após os três meses, todo o dinheiro 
que foi recolhido para aquela instituição é 
entregue para a instituição. 

Um outro projeto que a gente 
desenvolve e apoia é um projeto da Fundação 
Otacílio Coser, chamado Rede Escolaí. Esse 
projeto é direcionado também para as escolas 
de Vitória, Vila Velha e Guarapari, escolas 
públicas. 

Nesse projeto, são envolvidos, não só as 
escolas, mas também a família e a comunidade, 
de forma geral. É um projeto integrado, um 
projeto de educação e cidadania. E a Rede 
Escolaí apoia e ajuda a desenvolver projetos 
relacionados à educação. 

E ela tem um envolvimento em três 
níveis: na própria escola; um nível médio, a 
escola com a comunidade; e um nível macro, a 
rede pública de ensino e as articulações mais 
estratégicas relacionadas ao ensino. Então é um 
projeto que a RodoSol apoia. 

Passando para outro pilar da 
responsabilidade social, a gente vai falar um 
pouco sobre meio ambiente e os projetos 
relacionados ao meio ambiente que são 
desenvolvidos pela RodoSol. Nós temos um 

projeto chamado É o Bicho, um projeto que nós 
fazemos todo o monitoramento, a prevenção e 
o cuidado com os animais que vivem no entorno 
da rodovia. 

Então, a gente tem catalogado todos os 
animais que habitam o ecossistema do entorno 
da rodovia. Construímos faunodutos, que são 
passagens subterrâneas para os animais, para 
que eles não passem por cima da rodovia. Isso 
tem evitado bastantes acidentes. Vendo 
também a questão do animal, mas também do 
usuário que passa com o veículo na Rodovia do 
Sol. Os animais que são identificados 
atropelados na rodovia são recolhidos pelas 
nossas equipes, são levados para um laboratório 
de fauna que a gente tem lá no KM50, e os 
cuidados que precisam para que esse animal 
volte para o habitat natural dele são tomados 
pela RodoSol, com profissionais capacitados 
para isso.  
 Dentro de programas ambientais 
também a gente tem o RodoVerde, que é um 
programa de conscientização que aborda todo o 
público interno, os funcionários, os usuários e a 
comunidade de forma geral.  

Então, são programas de educação 
ambiental, são várias ações que são 
desenvolvidas para reforçar e fortalecer a 
consciência ecológica.  

Algumas ações outras que a gente 
desenvolve é o apoio à limpeza do rio Una. A 
comunidade de Paturá, que é uma comunidade 
próxima à Rodovia do Sol, desenvolve um 
trabalho relacionado a isso. A RodoSol sempre 
apoia, além de apoiar também as ações que são 
feitas com as escolas relacionadas à questão da 
limpeza do rio Una. Eles fazem concursos, eles 
fazem várias ações relacionadas a isso e sempre 
todo ano a gente está contribuindo com essas 
ações.  

Outro ponto que é importante, a 
RodoSol é integrante do Grupo de Prevenção de 
Suicídio, do Espírito Santo, que é um grupo que 
existe desde 2014 e que mensalmente se 
encontra para discutir ações relacionadas ao 
tema e, principalmente, ações de prevenção. É 
um grupo que é composto por pessoas que têm 
interesse na causa e que têm estudo em relação 
a isso. Então, é composto pela RodoSol; pela 
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Secretaria Estadual de Saúde; secretarias 
municipais de Saúde – Vitória, Serra e Vila 
Velha; CVV é integrante; Polícia Civil, Toxcen e 
várias outras instituições que estudam e 
discutem sobre o tema.  

Nós somos uma empresa que tem o Selo 
Compromisso com a Criança, da Acacci, pelas 
nossas contribuições a essa instituição.  

Algumas outras coisas que a gente vê 
uma possibilidade de estar ajudando a 
comunidade a gente faz. Nós trocamos a 
iluminação da rodovia por iluminação a led e 
essa iluminação que foi retirada, para a gente 
não simplesmente jogar fora, se desfazer, nós 
doamos para algumas instituições que 
transformaram em dinheiro e foi utilizado 
naquilo que elas tinham necessidade.  

Então, esse é um pouco do que a gente 
trouxe para apresentar e informar a vocês.  

A gente se coloca à disposição, se tiver 
alguma dúvida. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCOS GARCIA – 

PV) – Obrigado, Marcia, pela explanação aqui. O 
senhor Geraldo já tinha me falado que a 
senhora ia fazer essa explanação representando 
ele e a senhora aqui representando a RodoSol. 
Nós agradecemos muito a presença da senhora 
aqui e do senhor Geraldo. Ficamos muito 
honrados com a presença dos senhores aqui na 
nossa Casa de Leis.  
 Como foi bem pontuado, o terceiro setor 
desempenha uma função social essencial no 
Brasil e não é diferente aqui no estado do 
Espírito Santo. O terceiro setor auxilia o estado 
na promoção dos direitos sociais, sendo 
fundamental para complementar serviços de 
educação, saúde ou assistência social que 
muitas vezes o poder público não consegue 
disponibilizar de forma ampla. É nosso dever 
enquanto agentes públicos e instituições 
privadas entender, apoiar, respeitar e valorizar 
o trabalho desenvolvido pelo terceiro setor. 
Sem ajuda financeira, diversos projetos sociais 
que realmente fazem a diferença na vida de 
muitas pessoas nem sequer existiriam, se não 
fosse essa ajuda dessas empresas que 
realmente enxergam o terceiro setor como um 
setor essencial, principalmente na causa social. 

Além disso, fortalecendo as instituições do 
terceiro setor, estamos incentivando a 
construção de uma nova sociedade civil ativa, 
participativa e mais consciente na importância 
de sua participação nas decisões do estado.  
 Em nossa atuação, procuramos estar 
próximos das instituições, conhecer a área de 
atuação, suas necessidades e potencialidades. 
Esse é um primeiro passo para ampliarmos a 
atuação das organizações e reconhecermos o 
papel social que elas desempenham.  

Portanto, Marcia, eu gostaria de fazer só 
uma pergunta a você, que é do RH e do meio 
ambiente também. Como faz, por exemplo, uma 
associação que queira entrar em contato com a 
RodoSol, já que vocês têm um setor direcionado 
para atender essas associações? Existe algum 
endereço eletrônico? Como faz para uma 
associação poder contatar com a RodoSol? A 
senhora poderia falar para gente qual é o 
acesso? 
 
 A SR.ª MARCIA ABDALLA GUERRIERI – 
Certo. A gente tem um e-mail 
relacionamento@RodoSol.com.br ou pode 
passar para o meu próprio e-mail diretamente, 
que é o marcia.carriere@RodoSol.com.br, ou 
acessar o nosso site no Fale Conosco e fazer a 
solicitação.  

Nós não costumamos muito fazer apoio 
a pontos específicos. A gente busca geralmente 
fazer apoios a projetos, a programas dentro dos 
critérios que a gente define, para dar esse 
apoio. Então, as instituições devem entrar em 
contato com a gente, solicitar ou através de 
ofício e a gente avalia esses projetos.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCOS GARCIA – 
PV) – Tá, muito bom! A comissão agradece 
muito.  

Mas, agora, neste momento, eu quero 
passar a palavra aqui aos deputados presentes. 
Com a palavra o nosso amigo Bruno Lamas, que 
já tem uma comissão em seguida. Então, Bruno, 
fique à vontade, deputado.  
 
 O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Assim, 
quero também agradecer a presença, a 
explanação. Viu como é importante que os 
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capixabas possam ter acesso às ações? Porque 
isso vai fomentando o social, vai agregando.  

Quero registrar aqui, presidente, a visita 
do vereador Aroldo Montoni, lá de Guaçuí. 
Senhor Aroldo, muito obrigado pela presença. 
Do Alberto, que é do Movimento Popular lá da 
Serra. Além dos servidores da Casa, na pessoa 
do Fabiano.  
 É importante fazer este registro: chegou 
aqui no nosso estado hoje a primeira remessa 
das estruturas metálicas, vereador Aroldo, para 
que a ampliação da Terceira Ponte aconteça. 
Tanto a sua ciclovia, Ciclovia da Vida, como a 
sua ampliação. Então, é um registro histórico 
isso hoje aqui nessa comissão, em um momento 
em que nós estamos recebendo a RodoSol, ver o 
Governo do Estado anunciar que as primeiras 
cento e cinquenta carretas com estruturas 
metálicas chegaram hoje ao estado trazendo 
esse material que vai virar ciclovia, que é um 
clamor da sociedade, além da ampliação da 
Terceira Ponte. Fazer esse registro, parabenizar 
o Governo do Estado e todos os envolvidos aí, 
inclusive, a RodoSol.  

Quero, por favor, fazer duas perguntas. 
Primeiro em relação a esse período de 98, 99 e 
2000 citado do projeto Abra seu Sorriso: 
quantas pessoas foram alcançadas? Se é 
possível nós estimarmos. Depois eu faço a 
segunda e devolvo a palavra para o presidente. 
 
 O SR. GERALDO CAETANO DADALTO – 
Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos. 
Agradecer mais uma vez a oportunidade, 
parabenizar a Marcia pela apresentação, a 
doutora Clenir também.  

Acho que é importante trazer esse tema 
para que gere efetivamente organização no 
terceiro setor. As empresas, para se 
disponibilizarem, precisam ter o terceiro setor 
organizado, e é o que, às vezes, falta. Várias 
instituições se apresentam no troco-pedágio, 
por exemplo, e eles não estão com a 
documentação adequada, correta, e eles têm 
que ser inabilitados à participação. Então, esse 
passo, acho que é importante ser dado.  

No programa Abra um Sorriso, em torno 
de quatro mil crianças foram atendidas. Agora, 
mais do o número, que ele é representativo, 

deputado, é o resultado qualitativo, porque 
eram crianças com a estima muito baixa, que 
não tinham coragem de sorrir dentro da sala de 
aula pelos problemas que eles apresentavam. E, 
a partir desse trabalho, desse desenvolvimento 
que foi feito, eles mudaram de comportamento. 
E o principal resultado é o aumento do 
desempenho escolar dessas crianças. Isso é 
palpável, foi medido pelo projeto que foi 
desenvolvido.  

Então, foi muito importante, ele traz um 
resultado muito bom para as crianças. Como a 
Marcia falou: Tivemos problemas? Tivemos 
problemas. As crianças chegavam à família e só 
elas que tinham a escova de dente. Por isso, 
elas, às vezes, eram segregadas até dentro da 
família. Então, a gente teve que avançar um 
pouco mais, buscando outras parcerias para nos 
ajudar a chegar a essa família, a todos. Então, o 
resultado inicial foi esse.  

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – 

Presidente, a minha segunda e última pergunta. 
O pagamento do pedágio por parte do cidadão, 
hoje, só é possível e permitido em dinheiro, em 
espécie. Por quê? Existem muitas formas: cartão 
de crédito, aplicativo. Nós estamos na era aí da 
tecnologia. Por que só permitido o pagamento 
em dinheiro? E o que acontece se o cidadão 
chegar à cabine e não tiver em espécie? Qual é a 
orientação da concessionária? Quais são as 
regras para com esse usuário do pedágio, que 
paga o pedágio?  

 
O SR. GERALDO CAETANO DADALTO – 

Ok, deputado. O pagamento, ele é feito através 
da operadora de pistas automáticas. Então, ele 
pode estar cadastrado em uma operadora, que 
ele não precisa pagar em dinheiro. Não há 
necessidade de ele pagar em dinheiro se ele é 
cadastrado em uma operadora de pista 
automática. Ele passa na pista automática com 
passagem livre. Ele paga em dinheiro porque ele 
não tem esse cadastro.  

O pagamento através de outros meios, 
de cartão de crédito, na Terceira Ponte - e a 
gente trabalha com um sistema, então a gente 
não pode optar por um lugar sim outro não -, o 
pagamento com cartão de crédito é muito 
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demorado para um pagamento de pedágio. Ele 
demora entre quarenta segundos e um minuto, 
uma cobrança com cartão de crédito. Agora 
estão chegando algumas tecnologias, a gente 
está estudando, porque tem que haver 
integração com o sistema existente.  

Uma praça de pedágio rodoviária, os 
tempos de cobrança são diferentes. O estresse 
de cobrança é diferente. Então, se hoje nós 
fazemos cobrança de pedágio aqui, em média 
em dinheiro, oito segundos é o tempo em que a 
cancela do anterior fechou e abre para a pessoa 
sair. Se a gente passar a fazer cobrança em 
quarenta segundos, nós vamos aumentar em 
cinco vezes o tempo de cobrança que a gente 
tem hoje. Então, a gente causaria, provocaria 
um congestionamento muito grande.  

O pagamento de cartão de crédito numa 
loja é muito confortável, mas numa praça de 
pedágio, como a da Terceira Ponte, ela é 
complexa. A gente tem estudado isso ao longo 
do tempo. No momento a gente está 
estudando, porque há, sim, uma demanda. 
Várias praças rodoviárias de pista de estradas 
rurais, que a gente chama de rodovias, já têm 
esse tipo de pagamento, porém, a característica 
é diferente. E a gente não pode, simplesmente, 
colocar o meio de pagamento com o risco de 
causar um transtorno ao usuário.  

Então, a gente está consolidando bem 
essa tecnologia junto à empresa que desenvolve 
o sistema, junto à integradora, com as empresas 
de cartão de crédito, para gente ver a melhor 
situação, chegar à melhor situação para 
implementar. 

Mas, respondendo ao anseio, que é da 
sociedade: sim, nós estamos estudando para, 
num futuro, a gente consolidar e trazer. Espero 
que seja rápido, que a gente consiga isso logo. 

No momento, o que nós temos, foi essa 
ampliação para as pistas automáticas, com 
outras operadoras de âmbito nacional, que 
operam em outras rodovias também, e isso a 
Via Expressa está finalizando as atividades. 

Eu, se me permite, vou aproveitar a 
oportunidade, pela abrangência da TV 
Assembleia, solicitar que os usuários que ainda 
têm o Via Expressa encerrem os seus contratos 
até o dia 20 de julho e façam adesão a uma 

outra operadora, que está disponibilizado no 
site da Arsp, porque no dia 21 de julho ele não 
consegue mais passar pela pista automática com 
o tag Via Expressa. 

Eu agradeço a oportunidade. Agradeço 
ao deputado por ter dado essa oportunidade 
para a gente trazer essa informação também, 
que, afinal de contas, é função da comissão. 

Muito obrigado! 
 
O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Sim! E o 

que acontece se a pessoa chega ao guichê e ele 
está sem o dinheiro em espécie? O que é uma 
coisa que pode acontecer com frequência, tanto 
aqui no pedágio que liga Vitória a Vila Velha 
quanto daquele mais longe, lá da Rodovia do 
Sol. Qual é a orientação? 

 
O SR. GERALDO CAETANO DADALTO - A 

orientação é o retorno da pessoa. A pessoa sem 
numerário, sem recurso para pagar o pedágio, 
de acordo com o contrato, essa é a decisão. 
Porque a gente não tem como controlar essa 
pessoa. Como é que a gente vai receber o 
pedágio? E a prestação do serviço, a 
contrapartida, é o pagamento da tarifa. Então, 
efetivamente, o usuário é retornado, para que 
ele realmente busque. 

Então, a gente está, até em função dessa 
situação, dessa condição desenvolvendo outras 
formas, outros meios, buscando outros meios 
de pagamento. O meio de pagamento com 
cartão de crédito, ele tem algumas facilidades, 
mas ele tem também outras dificuldades, 
exclusivamente para a praça de pedágio, tá 
certo, exclusivamente para a praça de pedágio. 
Facilita a vida em muita coisa. Mas 
exclusivamente na praça de pedágio, que é uma 
praça estressada, com muito movimento, como 
é da Terceira Ponte, a gente precisa da 
tecnologia mais rápida. Tá certo? 

 
O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - É, porque 

hoje tem o pagamento por aproximação, tem 
várias tecnologias, além de ser mais… É uma 
forma de se controlar com mais eficiência, com 
mais propriedade a própria arrecadação. A 
própria Receita Federal, hoje, vigia todos os 
brasileiros de forma on-line, virtual, e não é e 
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nem pode ser diferente com nenhum CNPJ, 
nenhuma concessionária. 

Mas, eu agradeço! Este é o Parlamento 
capixaba: é equilibrado, é cortês. Com uma ou 
outra exceção de pessoas que, no trato, não 
fazem do respeito, da lealdade, da dignidade, do 
amor ao próximo, princípios do dia a dia. Mas a 
Assembleia é assim, esta comissão é assim. 

Então, recebemos com respeito e 
colocamos essa temática tão sensível, pedindo 
providências, porque realmente é um tanto 
quanto constrangedor. É oportuno este 
momento, este diálogo, para poder pedir 
providências em relação a isso aí. 

Mas eu agradeço muito, e devolvo a 
palavra ao nosso presidente. 

Só uma dúvida: o senhor é irmão do...? 
Lá na Serra, Doutor Hércules, presidente, 
prestou relevantes serviços para a cidade, o 
Teteco. É irmão dele, parente dele? 

 
O SR. GERALDO CAETANO DADALTO - Se 

eu puder brincar, vou falar que ele é meu pai! 
Mas é meu irmão! 
 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Ah, que 
bom! Leve um abraço. Eu vi a fisionomia e vi o 
nome. Relevantes serviços prestados à cidade 
da Serra. Mande um abraço a ele.  
 

O SR. GERALDO CAETANO DADALTO – 
Muito obrigado. Fico honrado com esse 
reconhecimento. É porque ele tem mais cabelos 
brancos que eu. Todo mundo pergunta. Porque 
a gente é muito parecido efetivamente. Aí, eu 
falo que ele é meu pai. Obrigado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCOS GARCIA – 

PV) – quero agradecer a participação do 
deputado Bruno Lamas. Achei muito importante 
as perguntas que foram feitas à RodoSol. 

Quero também opinar sobre o assunto. 
Acho o seguinte: quem vem viajando, quem 
chega ao estado e passa por outros pedágios, 
por exemplo, a Eco101, a concessionária tem 
opções de pagamento de pedágio, e o senhor 
pode pagar tanto com dinheiro ou com cartão. 
Isso é lei. É um projeto de lei aprovado aqui na 
Assembleia Legislativa. É muito constrangedor 

uma pessoa estar viajando, senhor Geraldo, com 
a família, criança dentro do carro, querendo 
chegar; talvez o cara está tirando férias ou 
algum outro motivo; está visitando uma pessoa, 
algum parente, algum ente querido; e chegar ao 
pedágio e ter que voltar. Ter que voltar trinta, 
quarenta quilômetros para achar um caixa 
eletrônico para sacar um dinheiro. 

Então, como o deputado Bruno Lamas 
colocou aqui, esta é uma Casa que respeita as 
pessoas. E nós deputados direcionamos nossos 
mandatos para transformar a vida dos cidadãos. 
Esta aqui é uma Casa de Leis e vamos pedir, pela 
comissão e também pela Assembleia Legislativa, 
já que esta aqui é uma Casa de Leis, que vocês 
tomem providências. Não acho justo uma 
pessoa ter que pagar só com dinheiro. Gostaria 
muito da compreensão da RodoSol; que criasse 
uma alternativa de maneira que facilitasse a 
vida de quem vai e vem; o ir e vir. Então, muito 
obrigado. 

Quero aqui também conceder a palavra 
à deputada Iriny Lopes. (Pausa) 

Acho que a deputada já não está mais 
conosco. 

Vamos aqui passar a palavra ao Doutor 
Hércules.  

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Incialmente, quero parabenizar Marcia pela bela 
apresentação; muito acesso para que todos 
pudessem entender bem. 

Quero parabenizar e agradecer ao 
Dadalto. Toda vez que mando um ofício pedindo 
para colocar a iluminação da Terceira Ponte - 
que não é Terceira Ponte, ela tem nome, a 
gente acostumou falar Terceira Ponte e esquece 
o nosso ex-deputado, o Castelo Mendonça. 
Então, toda vez que peço, o Dadalto está 
sempre solícito, colocando a iluminação para 
tentar lembrar, às pessoas, do mês de alguma 
coisa. 

Quando o Bruno foi falar de aproximação 
do cartão, tinha anotado aqui também para 
falar porque passar o cartão na maquininha 
realmente pode demorar um pouco, mas podia 
estudar essa forma de aproximação do cartão. 
Ou, então, outro mecanismo que pudesse fazer 
a leitura rápida do cartão. Sei que a eficiência 
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desse sem parar... Também já botei. É muito 
interessante. É muito bom mesmo. É muito 
interessante. Então, estudar a possibilidade, 
também, do cartão.  

A questão de voltar, acho que é uma 
punição para o usuário. Mas, é uma despesa para 
a RodoSol, porque ele vai transitar duas vezes na 
ponte sem pagar, não é? Então, acho que 
realmente é uma coisa que não... Precisa escolher 
outro mecanismo porque, na verdade, vai punir o 
cidadão, que realmente está errado, que não 
levou o dinheiro. Mas, vamos supor que seja um 
cara que vem de fora, não conhece nada aqui, e 
não tem dinheiro nenhum. Ele vai passar duas 
vezes na ponte sem pagar. Vai ser ruim para ele e 
pior para a RodoSol, que não vai arrecadar esse 
dinheiro. Bom, isso é... 

Quero perguntar a você também o 
seguinte: Primeiro, Dadalto, no dia 05 de abril de 
1990, promulguei a Lei Orgânica de Vila Velha, eu 
era o presidente da Constituinte naquela ocasião, 
porque a Constituição Federal foi promulgada em 
1988, deu mais um ano para todos os estados 
confeccionarem ou adaptarem suas constituições, 
e os municípios, até aquela data, não tinham a 
Constituição. Os municípios trabalhavam com a Lei 
n.º 4.320, que regulamentava essa questão dos 
empenhos e todo o trabalho dos municípios. 
Então, a 88 deu um ano para o Estado e deu mais 
um ano para os municípios. E no dia 05 de abril 
terminamos a Lei Orgânica; eu era presidente, e 
fizemos a Constituição Municipal. 

A Constituição Municipal estabeleceu, 
naquela época, que a cem metros de cada lado da 
ponte não poderia ser construído nenhum prédio 
que pudesse ultrapassar aquele parapeito da 
Terceira Ponte. Alguns já estavam construídos e 
não tinha jeito, já estavam prontos; outros 
estavam sendo construídos ainda. Pergunto ao 
Dadalto... Naturalmente, quem dá licença é o 
município. Mas, acho que a RodoSol poderia 
cobrar mais do município de Vila Velha, 
especialmente numa coisa, presidente: aí não 
constrói, mas bota outdoor lá nas alturas. A visão 
do legislador da época era para mostrar a beleza 
da cidade e também não ter nenhum aviso para 
distrair a condução do motorista nos seu veículo. 
Acho que todos (Inaudível) era essa. Tenho inveja 
do Kassab, que foi prefeito de São Paulo; ele 
mandou arrancar tudo. Ele criou um problema 
sério para ele no município, mas tirou tudo; 

assumiu a prefeitura e mandou arrancar. Então, 
Vila Velha tinha que ter um prefeito também que 
tivesse peito para fazer isso. Vamos discutir a lei 
depois, mas vamos tirar, porque a lei primeiro é 
essa. Você não faz um prédio, mas bota um 
outdoor. Fica no mesmo tamanho; tira a visão do 
mesmo jeito. Então quero pedir ao nosso querido 
Dadalto para insistir com a Prefeitura de Vila 
Velha para observar essa lei que existe na nossa 
Constituição Municipal. 

 Outra coisa, estamos falando, e acabei de 
falar aqui, de poluição visual. Mas quero 
perguntar se existe alguma possibilidade de algum 
aviso com relação ao suicídio na Terceira Ponte, a 
Ponte Castello de Mendonça, porque a gente tem 
um contato muito grande na nossa Comissão de 
Saúde com relação ao CVV – Centro de 
Valorização da Vida. E esse Centro é tão 
importante, deputado Bruno; deputado e querido 
presidente Marcos Garcia; deputada também 
querida Iriny Lopes; esse centro tem uma 
importância vital, tem salvado tantas vidas, que 
não sei se havia a possibilidade de colocar o 
telefone do CVV nas imediações da Terceira 
Ponte, para que a pessoa pudesse ligar rápido ou, 
então, ao invés daquele número convencional, um 
número igual à Polícia tem, o 190. Que o CVV 
tivesse um número pequeno também. Vamos 
botar assim: 200, para que a pessoa pudesse ligar 
rapidamente. Esse é um apelo que faço. A gente 
traz aqui o Faroni, que é filho de um saudoso 
colega de plantão. O Faroni fala sobre isso.  

E é uma coisa interessante, Carlos Ajur, a 
pessoa liga para lá porque está pensando em se 
suicidar. Então a pessoa liga para lá e não tem 
coragem de falar, fica quieto. E quem está do 
outro lado, está treinado para falar assim: Estou 
ouvindo o seu silêncio. A pessoa toma coragem de 
falar porque ele está tentando se suicidar.  

A coisa mais preciosa que temos é a nossa 
vida. A mais importante. Então, a pessoa já perdeu 
tudo, perdeu todo o equilíbrio, perdeu tudo, 
perdeu a razão de viver e quer se suicidar! Se a 
gente puder reforçar essa situação do telefone 
seria interessante.  

Outra coisa, sei que já estou falando 
muito. Mas, para encerrar, quero lembrar o 
seguinte: você passa na ponte do rio Jucu, indo 
para Guarapari? A esquerda tem os guardas. Estou 
falando para te localizar bem. Você passa os 
guardas, antes dos guardas um pouquinho, tem 
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uma ciclovia ali, uma ciclovia muito escura, dá 
muito assalto ali. E tem os postes, tem a corrente 
elétrica, tem os fios, tem tudo, tem eletricidade. É 
um apelo. Já fiz um apelo a todos os prefeitos que 
passaram por Vila Velha e nenhum atendeu, para 
iluminar aquilo ali. O cara passar ali, desculpa falar 
o cara, mas a pessoa, o trabalhador, 
principalmente da construção civil, passa ali cinco, 
seis horas, e é muita bicicleta mesmo. E ali já é 
assaltado. A pessoa sai do mato ali.  Procurar 
também uma forma de cercar aquela reserva, 
podar um pouco as árvores para que o cidadão 
não seja assaltado ali.  

Essas são as reivindicações que eu quero 
fazer. Agradecer, mais uma vez, à Marcia, 
agradecer ao Dadalto, e agradecer ao presidente 
por ceder minha fala até agora.  

Só para encerrar, eu não podia me 
esquecer – o Carlos Ajur está aqui, e eu não posso 
deixar de falar – que o terceiro setor que nós 
falamos no nosso núcleo de assistência social, de 
apoio às organizações sociais, não é o terceiro 
setor rico, sabe? Porque tem o terceiro setor rico, 
que tem isenção de imposto, disso, daquilo. Eu 
não vou citar o nome, mas Vila Velha mesmo tem 
um muito rico. O Carlos está ali, ele está rindo, ele 
sabe disso.  
  O nosso terceiro setor, que, inclusive a 
OAB criou e me colocou como advogado, também, 
nesse terceiro setor, lá pode ser até que possa 
cuidar dessas causas. Mas nós, não. Nós aqui 
cuidamos do terceiro setor pobre, aquele pobre 
que não tem nem dinheiro para pagar o registro 
do estatuto. É por isso que nós estamos lutando.  
 Aí vem uma lei idiota, uma lei burra, para 
falar que, inclusive, tem que funcionar dois anos. 
Eu repito e insisto: até dois anos vai roubar o 
dinheiro de onde? Vai tirar o dinheiro de onde? 
Nós estamos tentando revogar essa lei. Já dei 
entrada num projeto de lei.  

É isso que eu queria registrar. Desculpe-
me por me alongar, mas quando se fala em duas 
coisas, só tem duas comissões das quais eu 
participo aqui: Saúde e Assistência Social. Quando 
se fala em inclusão, eu fico apaixonado. E, agora, 
fico mais, com este time que está aqui, este trio, 
trio de ouro, aqui: Carlos Ajur é o maestro, a 
Fernanda é música e a Mirian é outra música da 
assistência social.  

Obrigado. Desculpe-me por me alongar, 
mas eu precisava falar isso.  

O SR. PRESIDENTE – (MARCOS GARCIA – 
PV) –  Ok, deputado.  

Vai fazer uso da palavra, senhor Geraldo?  
 
O SR. GERALDO CAETANO DADALTO – 

Sim. Quero agradecer.  
Bom, deputado Hércules, quanto ao 

telefone, ao número do CVV, já existe na entrada 
da ponte, dos dois lados, uma placa com CVV e o 
número deles. A placa foi escolhida por eles e 
disponibilizada por eles para a gente colocar.  

O CVV, como a Marcia falou...  
 
A SR.ª MARCIA ABDALLA GUERRIERI – 

Acrescentando: inclusive o  Carlos Faroni é um dos 
membros do Grupo de Prevenção de Suicídio do 
Espírito Santo, e a gente tem contato direto com 
ele. A gente tratou, em relação às placas, com o 
Carlos Faroni, inclusive.  

 
O SR. GERALDO CAETANO DADALTO – 

Como a Marcia falou, eles participam e a gente 
define sempre em conjunto. Eles têm uma 
participação muito ativa nas ações que são 
tomadas a respeito desse assunto na Terceira 
Ponte.  

Quanto à iluminação, nós vamos verificar o 
local, porque a gente trocou a iluminação, 
melhorou bastante a iluminação na rodovia. Na 
área da Reserva de Jacarenema, a gente tem uma 
parceria e mantém um procedimento padrão. O 
pessoal ciclista, tanto o cicloativista como o 
ciclista trabalhador, nesse trabalho que a gente 
faz de campanhas, a gente tem um canal, 
também, aberto com eles. Tem um grupo, 
inclusive, de WhatsApp, que eles tendo qualquer 
problema na rodovia, eles entram em contato 
com a gente, registram através de fotos ou vídeos 
para a gente tomar ações naqueles pontos. 

 Existia um ponto ali, perto do Trevo da 
Darly, que estava tendo muito assalto, muito 
roubo de bicicletas. Eles trouxeram o problema e 
nós fizemos uma limpeza nos arbustos, porque o 
pessoal estava se escondendo ali para poder 
praticar assaltos. 
 Por fim, como eu afirmei, a gente está – 
deputado Marcos, deputado Hércules, deputado 
Lamas já saiu – em fase de conclusão dos estudos 
sobre o meio de pagamento. A gente tem que ter 
algum cuidado. A praça de rodovias é diferente de 
uma praça como a da Terceira Ponte. Em uma 
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rodovia, o tempo é diferente, as filas são 
diferentes. Então, aqui o impacto é muito grande. 
A tecnologia nós precisamos ligar ao sistema. A 
tecnologia de aproximação tem que ter 
capacidade de se conectar ao nosso sistema. É isso 
que a gente está fazendo, a integração. Está 
certo? Então, a gente está tratando do assunto 
para trazer uma solução. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Dadalto, a gente sabe do trabalho com relação à 
proteção aos animais. A gente sabe que tem 
passagem subterrânea ali para os animais, mas 
nem todos os animais usam e são atropelados. Eu 
sei que a RodoSol tem um trabalho importante, 
mas eu só quero fazer este apelo outra vez de 
que, se colocar cerca, os animais não vão 
atravessar, e a passagem subterrânea nem 
sempre atende a essa necessidade. Só lembrar 
isso. 
 
 O SR. GERALDO CAETANO DADALTO – Só 
esclarecer, deputado, que a cerca, nesses locais, 
tem que ser decidida pela reserva. A gente colocar 
uma tela que fecha não é indicado, porque 
segrega. Tem que ter a ligação. Ali, para fazer 
túnel, a área é baixa. Não tem como fazer túnel 
naquela região. São os impedimentos que a gente 
encontra e que a gente vai procurando sanar de 
outras formas, com redução de velocidade, com 
esse tipo de controle. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (MARCOS GARCIA – 
PV) – Só um minuto. Eu tenho um minuto ainda. 
Eu queria fazer uma pergunta para o senhor 
muito rápida. Quantos por cento do contrato da 
RodoSol são investidos nestes projetos sociais? 
Qual percentual da RodoSol é direcionado? Em 
números? 
 
 O SR. GERALDO CAETANO DADALTO – O 
percentual em números eu não tenho aqui. Eu 
não tenho. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCOS GARCIA – 
PV) – Percentuais que constam no contrato e 
que são direcionados para os projetos sociais. 
 
 O SR. GERALDO CAETANO DADALTO – A 
gente não tem números que são para projetos 

sociais. Os projetos que a gente tem 
necessidade de atuação ao longo da rodovia a 
gente vai utilizando, usa as leis de incentivo, de 
renúncia fiscal também, para aprovar projetos. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCOS GARCIA – 
PV) – E valores em reais? O senhor não tem 
valores em reais, quanto que a RodoSol investe 
em reais, em projetos sociais? 
 
 O SR. GERALDO CAETANO DADALTO – 
Não. O valor em real, por exemplo, este ano, no 
ano passado, a gente reduz o valor. O senhor 
entendeu? Porque ele é muito variável. 
Depende das demandas e das necessidades que 
a gente tem. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCOS GARCIA – 
PV) – Ok, senhor Geraldo. Muito obrigado.  
 Eu quero aqui encerrar esta reunião. 
Agradeço, mais uma vez, a presença de todos. 
De forma especial, eu quero agradecer a 
presença de todos que participaram desta 
reunião, às pessoas que nos assistiram e nos 
acompanharam através dos canais de 
comunicação da Assembleia Legislativa. Eu 
quero, em especial, agradecer a presença da 
Clenir Sani Avanza, presidente da Comissão de 
Direitos do Terceiro Setor da OAB-ES. Também 
agradecer a presença do senhor Geraldo 
Caetano Dadalto, diretor-presidente da 
RodoSol; também da Marcia Guerrieri, gestora 
de RH, comunicação e meio ambiente da 
RodoSol. 
 Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrados os trabalhos desta comissão e 
convido os senhores membros para a próxima, 
que será ordinária, no dia 14 de julho do 
próximo mês. 
 Fica aqui o meu muito obrigado a todos, 
a vocês que compuseram a Mesa aqui, aos 
deputados presentes, a todos vocês presentes e 
àqueles que também nos assistiram pelos canais 
de comunicação da TV da Assembleia 
Legislativa. 
 Boa tarde e obrigado a todos! 
 
   (Encerra-se a reunião às 
13h50min) 
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