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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 

PODER LEGISLATIVO 
 

ATO Nº 1168 
 

Designa membros da Comissão 
Representativa da Assembleia 
Legislativa durante o recesso 
parlamentar do período de 18 de 
julho a 1º de agosto de 2021. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas 
atribuições regimentais e com base no que dispõe 
o Art. 60, § 4º da Constituição Estadual e nas 
indicações partidárias, RESOLVE: 
 

Indicar os Deputados abaixo relacionados para 
comporem a Comissão Representativa da 
Assembleia Legislativa durante o recesso 
parlamentar do período de 18 de julho a 1º de 
agosto de 2021: 
 

Erick Musso (Presidente) 
Dary Pagung (1º Secretário e Líder do Governo) 
Marcelo Santos (1º Vice-Presidente - Podemos) 
Cel. Alexandre Quintino (2º Secretário) 
Bruno Lamas (PSB) 
Vandinho Leite (PSDB) 
Dr. Rafael Favatto (Patriota) 
Doutor Hudson Leal (Republicanos) 
Luciano Machado (PV) 
Iriny Lopes (PT) 
Gandini (Cidadania) 
Janete de Sá (PMN) 
Doutor Hércules (MDB) 
Raquel Lessa (PROS) 
Alexandre Xambinho (PL) 
Theodorico Ferraço (DEM) 
Carlos Von (Avante) 
Adilson Espíndula (PTB) 
Renzo Vasconcelos (PP) 
Luiz Durão (PDT) 
 

Plenário Dirceu Cardoso, em 14 de julho 
de 2021. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

PAUTAS DAS REUNIÕES DAS 
COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO 
ADOLESCENTE E DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 

 

PRESIDENTE: Deputado DELEGADO DANILO 
BAHIENSE 
VICE-PRESIDENTE: Deputado CAPITÃO 
ASSUMÇÃO 
REUNIÃO: 7ª Reunião Ordinária  
DATA: 14/07/2021 
DIA DA SEMANA: Quarta-feira 
HORÁRIO: 14:00 horas  
LOCAL: Híbrida – Plenário Dirceu Cardoso e via 
Plataforma Webex Meet 

 
PAUTA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 

LEGISLATURA 
 

1 - EXPEDIENTE 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
OFÍCIO/GAB/PMJN/Nº 266/2021, encaminhado 
pelo Paulo Sérgio de Nardi, Prefeito Municipal 
de João Neiva, em resposta ao 
OFÍCIO/CPAD/Nª392/2021, o qual solicitou 
informações a cerca do aumento de recursos 
orçamentários e melhorias na estrutura física e 
pessoal dos Conselhos Tutelares; Evasão e falta 
de vagas nas escolas municipais e Melhorias no 
efetivo e orçamento dos CRAS - Centro de 
Referência de Assistência Social e CREAS - 
Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social, tendo sido informado que em 
relação aumento salarial dos Conselheiros 
Tutelares a Procuradoria do Município avaliou 
como negativa a possibilidade, em virtude das 
restrições impostas pela Lei Orçamentária 
Municipal. Afirma ainda, que necessitam de 
reforma e adequações quanto à acessibilidade e 
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saída de emergência, porém, aguardam 
resposta sobre emenda parlamentar no valor de 
R$ 300.000,00, solicitado a um Parlamentar 
desta Casa de Leis. Por sua vez, o Município foi 
contemplado através de um convenio com o 
Governo do Estado no valor de R$ 1.000.000,00 
para sua construção, que irá melhorar o 
atendimento da população.   

 
OFÍCIO/SEME/GAB/Nº 553/2021, encaminhado 
pelo Juliana Rohsner, Secretária Municipal de 
Educação do Município de Vitória, em resposta 
ao OFÍCIO/CPAD/Nª787/2021, o qual solicitou 
informações à cerca do procedimento adotado, 
bem como o andamento do procedimento 
administrativo instaurado em desfavor do 
professor que na EMEEF “Professora Eunice 
Pereira Silveira”, quando um aluno foi amarrado 
na cadeira, tendo sido informando que foi 
aberto processo administrativo disciplinar, que 
encontra-se em tramitação na Corregedoria 
Geral do Município de Vitória, além de 
encaminhar a família para o Centro 
Especializado de Assistência Social – CREAS e 
para o Núcleo de Prevenção à Violência e 
Promoção à Saúde – NUPREVI. Informaram 
ainda, que comunicaram o fato ao Conselho 
Tutelar, DPCA e Conselho Estadual dos Direitos 
da Criança e do Adolescente. 

 
OFÍCIO/GAPRE/Nº 578/2021, encaminhado 
pelo João Guerino Balestrassi, Prefeito 
Municipal de Colatina, em resposta ao 
OFÍCIO/CPAD/Nª389/2021, o qual solicitou 
informações a cerca do aumento de recursos 
orçamentários e melhorias na estrutura física e 
pessoal dos Conselhos Tutelares; Evasão e falta 
de vagas nas escolas municipais e Melhorias no 
efetivo e orçamento dos CRAS - Centro de 
Referência de Assistência Social e CREAS - 
Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social, tendo sido informado que o 
Conselho Tutelar vem passando por melhorias 
na estrutura física e pessoal, entre os quais 
realizaram a compra de equipamentos e 
materiais permanente, possuindo atualmente, 
01 (um) assistente técnico, 02 (dois) estagiários, 
01 (um) contínuo e 01 (um) motorista. Em 
relação ao CRAS e CREAS também estão sendo 

realizadas melhorias.  Por fim, esclareceram que 
a Secretaria Municipal de Educação tem 
processo em tramitação para construção de 
creches junto ao Governo do Estado e Governo 
Federal. 
 
OFÍCIO/GAB/PMC/Nº 696/2021, encaminhado 
pelo João Paulo Silva Nali, Prefeito Municipal de 
Castelo, em resposta ao 
OFÍCIO/CPAD/Nª409/2021, o qual solicitou 
informações a cerca do aumento de recursos 
orçamentários e melhorias na estrutura física e 
pessoal dos Conselhos Tutelares; Evasão e falta 
de vagas nas escolas municipais e Melhorias no 
efetivo e orçamento dos CRAS - Centro de 
Referência de Assistência Social e CREAS - 
Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social, tendo sido informado que a 
Secretaria Municipal de Assistência Social de 
Castelo vem empreendendo ações de 
restruturação do Conselho Tutelar, do CRAS e 
CREAS. Com relação ao Conselho Tutelar 
informaram que disponibilizou um motorista, 
uma secretária, aparelhos celulares, impressora, 
fogão, botija de gás e material de expediente. 
No que tange ao CREAS e CRAS possuem sede 
própria e estão adquirindo equipamentos e 
contratação de profissionais que foram 
aprovados no processo seletivo. Com relação à 
Secretaria de Educação, informaram não haver 
falta de vagas no município para estudantes em 
idade obrigatória e que trabalham com projeto 
“Busca Ativa” fazendo acompanhamento dos 
seus alunos.     
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 

 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 

 
PROJETO DE LEI Nº 555/2019 – Análise de 
Mérito 
Autor: Deputado Delegado Lorenzo Pazolini 
Ementa: “Institui o Selo “Empresa Amiga da 
Saúde da Criança” para as empresas públicas e 
privadas que desenvolverem e divulgarem 
campanhas de arrecadação de verbas, 
materiais, equipamentos e insumos para auxiliar 
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no tratamento do câncer infantojuvenil, no 
âmbito do Estado do Espírito Santo”. 
 
Relator: Deputado Capitão Assumção 
Prazo do Relator: 30.06.2021 
Prazo da Comissão: 07.07.2021 
 
PROJETO DE LEI Nº 745/2019 – Análise de 
Mérito 
Autor: Deputado Vandinho Leite 
Ementa: “Dispõe sobre a obrigatoriedade dos 
estabelecimentos comerciais, hotéis, motéis, 
casa noturna e similar a anexar aviso em local 
visível sobre os crimes praticados contra 
crianças e adolescentes e suas penas, e dá 
outras providências”. 
 
Relator: Deputado Torino Marques 
Prazo do Relator: 30.06.2021 
Prazo da Comissão: 07.07.2021 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÃO BAIXADA DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
2 - ORDEM DO DIA:  
 

2.1 - RELATÓRIO DA COMISSÃO DE PROTEÇÃO 
A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E POLÍITICAS 
SOBRA DROGAS - GRUPO DE TRABALHO 
CONSELHO TUTELAR.  ASSIM SUGERIMOS: 
 

A - INDICAÇÕES PARLAMENTARES: 
 

01 - RECONHECIMENTO DA/O CONSELHEIRA/O 
TUTELAR COMO SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 
ELETIVO(A):  
- Elaborar INDICAÇÃO ao GOVERNADOR DE 
ESTADO, PREFEITOS MUNICIPAIS, PRESIDENTES 
DE CÂMARAS MUNICIPAIS, AOS DEPUTADOS 
FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO. 

02 - ATUALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA LEI 
MUNICIPAL: 
- Elaborar INDICAÇÃO ao GOVERNADOR DE 
ESTADO, PREFEITOS MUNICIPAIS, PRESIDENTES 
DE CÂMARAS MUNICIPAIS, AOS DEPUTADOS 
FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO. 
 
03 - PISO SALARIAL ESTADUAL DIGNO: 
- Elaborar INDICAÇÃO ao GOVERNADOR DE 
ESTADO, PREFEITOS MUNICIPAIS, PRESIDENTES 
DE CÂMARAS MUNICIPAIS, AOS DEPUTADOS 
FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO. 
 
04 - ADICIONAL NOTURNO PARA OS 
SOBREAVISOS E PERICULOSIDADE: 
- Elaborar INDICAÇÃO ao GOVERNADOR DE 
ESTADO, PREFEITOS MUNICIPAIS, PRESIDENTES 
DE CÂMARAS MUNICIPAIS, AOS DEPUTADOS 
FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO. 
 

05 - CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA AS/OS 
CONSELHEIRAS/OS TUTELARES E PARA TODO 
SISTEMA E REDE DE GARANTIA: 
- Elaborar INDICAÇÃO ao GOVERNADOR DE 
ESTADO, PREFEITOS MUNICIPAIS, PRESIDENTES 
DE CÂMARAS MUNICIPAIS, AOS DEPUTADOS 
FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO. 
 

06 - EXECUÇÃO DA TIPIFICAÇÃO DE SERVIÇOS 
DO CNAS – CONSELHO NACIONAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E A VERIFICAÇÃO DAS 
EQUIPES TÉCNICAS DA REDE 
SOCIOASSISTENCIAL QUE O CONSELHO 
TUTELAR PROMOVE ENCAMINHAMENTO, 
NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO E 
REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DESSA REDE: 
- Elaborar INDICAÇÃO ao GOVERNADOR DE 
ESTADO, PREFEITOS MUNICIPAIS, PRESIDENTES 
DE CÂMARAS MUNICIPAIS, AOS DEPUTADOS 
FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO. 
 

07 - EQUIPE TÉCNICA PSICOSSOCIAL E EQUIPE 
TÉCNICA DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRA E 
BRAILLE EM TODOS CONSELHOS TUTELARES 
OU EM SUAS COORDENADORIAS:  
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- Elaborar INDICAÇÃO ao GOVERNADOR DE 
ESTADO, PREFEITOS MUNICIPAIS, PRESIDENTES 
DE CÂMARAS MUNICIPAIS, AOS DEPUTADOS 
FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO. 
 
08 - EQUIPE TÉCNICA PSICOSSOCIAL E EQUIPE 
TÉCNICA DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRA E 
BRAILLE EM TODOS OS SERVIÇOS DE SAÚDE 
DOS MUNICÍPIOS: 
- Elaborar INDICAÇÃO ao GOVERNADOR DE 
ESTADO, PREFEITOS MUNICIPAIS, PRESIDENTES 
DE CÂMARAS MUNICIPAIS, AOS DEPUTADOS 
FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO. 
 
09 - COMPRA E MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 
(COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SCANNERS, 
CELULARES, ETC) E MATERIAIS DE EXPEDIENTE 
(PAPÉL, CANETA, PAPEL TOALHA, COPOS 
DESCARTÁVEIS, ETC): 
- Elaborar INDICAÇÃO ao GOVERNADOR DE 
ESTADO, PREFEITOS MUNICIPAIS, PRESIDENTES 
DE CÂMARAS MUNICIPAIS, AOS DEPUTADOS 
FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO. 
 

10 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA 
EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR: 
- Elaborar INDICAÇÃO ao GOVERNADOR DE 
ESTADO, PREFEITOS MUNICIPAIS, PRESIDENTES 
DE CÂMARAS MUNICIPAIS, AOS DEPUTADOS 
FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO. 
 

11 - ESTRUTURAÇÃO DAS SEDES DOS 
CONSELHOS TUTELARES: 
- Elaborar INDICAÇÃO ao GOVERNADOR DE 
ESTADO, PREFEITOS MUNICIPAIS, PRESIDENTES 
DE CÂMARAS MUNICIPAIS, AOS DEPUTADOS 
FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO. 
 

12 - CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA 
CRIANÇA E ADOLESCENTE - CMDCA - 
ESTRUTURADO, CAPACITADO E ATIVOS EM 
TODOS OS MUNICÍPIOS: 
- Elaborar INDICAÇÃO ao GOVERNADOR DE 
ESTADO, PREFEITOS MUNICIPAIS, PRESIDENTES 

DE CÂMARAS MUNICIPAIS, AOS DEPUTADOS 
FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO. 
 
13 - IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO 
PREVISTO NO ART. 88 DO ECRIAD (LEI 
8.069/90) E DA ESCUTA ESPECIALIZADA (LEI 
13.431/17): 
- Elaborar INDICAÇÃO ao GOVERNADOR DE 
ESTADO, PREFEITOS MUNICIPAIS, PRESIDENTES 
DE CÂMARAS MUNICIPAIS, AOS DEPUTADOS 
FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO. 
 
14 - CHAMAMENTO DE SUPLENTE PARA 
COBERTURA DE FÉRIAS: 
- Elaborar INDICAÇÃO ao GOVERNADOR DE 
ESTADO, PREFEITOS MUNICIPAIS, PRESIDENTES 
DE CÂMARAS MUNICIPAIS, AOS DEPUTADOS 
FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO. 
 
15 - PROMOVER EFETIVAMENTE 
ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO NOS CONSELHOS 
TUTELARES:  
- Elaborar INDICAÇÃO ao GOVERNADOR DE 
ESTADO, PREFEITOS MUNICIPAIS, PRESIDENTES 
DE CÂMARAS MUNICIPAIS, AOS DEPUTADOS 
FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO. 

 
16-HUMANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DAS 
SEDES DOS CONSELHOS TUTELARES:  
- Elaborar INDICAÇÃO ao GOVERNADOR DE 
ESTADO, PREFEITOS MUNICIPAIS, PRESIDENTES 
DE CÂMARAS MUNICIPAIS, AOS DEPUTADOS 
FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO. 

 
17-INVESTIMENTOS ESPECIFICOS DO FUNDO 
ESPECIAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – 
FIA - VOLTADO A PROJETOS QUE PROMOVAM 
A DIVULGAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS 
CONSELHOS TUTELARES: 
- Elaborar INDICAÇÃO ao GOVERNADOR DE 
ESTADO, PREFEITOS MUNICIPAIS, PRESIDENTES 
DE CÂMARAS MUNICIPAIS, AOS DEPUTADOS 
FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390038003200300031003A00540052004100, Documento assinado 

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



Vitória-ES, quinta-feira, 15 de julho de 2021 Diário do Poder Legislativo - 5 

18 - PROMOVER REUNIÃO COM O SECRETÁRIO 
DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA – SESP - 
PARA A CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE 
ATRIBUIÇÕES ENTRE A SEGURANÇA PÚBLICA E 
O CONSELHO TUTELAR: 
- Elaborar INDICAÇÃO ao GOVERNADOR DE 
ESTADO, PREFEITOS MUNICIPAIS, PRESIDENTES 
DE CÂMARAS MUNICIPAIS, AOS DEPUTADOS 
FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO. 
 
19 - REALIZAÇÃO ANUAL DE CONFERÊNCIA, 
CONGRESSO OU SEMINÁRIO ESTADUAL DOS 
CONSELHOS TUTELARES, VISANDO O 
NIVELAMENTO E A PADRONIZAÇÃO DE FLUXO 
DE ATRIBUIÇÕES, COM BASE NO ECRIAD (LEI 
8.069/90) E A PROFISSIONALIZAÇÃO DO 
CONSELHEIRO TUTELAR; 
- Elaborar INDICAÇÃO ao GOVERNADOR DE 
ESTADO, PREFEITOS MUNICIPAIS, PRESIDENTES 
DE CÂMARAS MUNICIPAIS, AOS DEPUTADOS 
FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO. 
 
20-CRIAÇÃO DE CARGO TÉCNICO DE ASSESSOR 
JURÍDICO E ADMINISTRATIVO PARA OS 
CONSELHOS TUTELARES E/OU CRIAÇÃO DE 
CONVÊNIO COM A PROCURADORIA DO 
MUNICÍPIO OU DEFENSORIA PÚBLICA 
ESTADUAL: 
- Elaborar INDICAÇÃO ao GOVERNADOR DE 
ESTADO, PREFEITOS MUNICIPAIS, PRESIDENTES 
DE CÂMARAS MUNICIPAIS, AOS DEPUTADOS 
FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO. 

 
21 - AMPLIAÇÃO DE OFERTA DE VAGAS NA 
REDE DE EDUCAÇÃO: 
- Elaborar INDICAÇÃO ao GOVERNADOR DE 
ESTADO, PREFEITOS MUNICIPAIS, PRESIDENTES 
DE CÂMARAS MUNICIPAIS, AOS DEPUTADOS 
FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO. 

 
22 - INSERÇÃO PERMANENTE NA GRADE 
CURRICULAR DA FORMAÇÃO E 
APERFEIÇOAMENTO DE POLICIAIS CIVIS, 
MILITARES, GUARDAS MUNICIPAIS E 
SOCIOEDUCADORES COM RELAÇÃO AOS 

DIREITOS E GARANTIAS DAS CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES E DA REDE DE PROTEÇÃO E 
ATENDIMENTO EXISTENTE NOS MUNICÍPIOS E 
NO ESTADO, COM SUAS ATRIBUIÇÕES. 
- Elaborar INDICAÇÃO ao GOVERNADOR DE 
ESTADO, PREFEITOS MUNICIPAIS, PRESIDENTES 
DE CÂMARAS MUNICIPAIS, AOS DEPUTADOS 
FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO. 
 
23 - CARTEIRA DE IDENTIDADE FUNCIONAL DOS 
CONSELHEIROS TUTELARES E DO BRASÃO 
SÍMBOLO: 
- Elaborar INDICAÇÃO ao GOVERNADOR DE 
ESTADO, PREFEITOS MUNICIPAIS, PRESIDENTES 
DE CÂMARAS MUNICIPAIS, AOS DEPUTADOS 
FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO. 
 
24 – COLETE DE IDENTIFICAÇÃO E CRACHÁ 
PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES: 
- Elaborar INDICAÇÃO ao GOVERNADOR DE 
ESTADO, PREFEITOS MUNICIPAIS, PRESIDENTES 
DE CÂMARAS MUNICIPAIS, AOS DEPUTADOS 
FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO. 
 
25 - INDICAÇÃO – “PACOTE CONSELHO 
TUTELAR”: 
- Elaborar INDICAÇÃO ao GOVERNADOR DE 
ESTADO, PREFEITOS MUNICIPAIS, PRESIDENTES 
DE CÂMARAS MUNICIPAIS, AOS DEPUTADOS 
FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO. 
 
B - OFÍCIOS:  
A. OFICIAR O GOVERNO DE ESTADO; 
  
B. OFICIAR O PRESIDENTE DA OAB/ES; 
 
C. OFICIAR DEPUTADOS FEDERAIS DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; 

 
D. OFICIAR SENADORES DA REPÚBLICA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; 

 
E. OFICIAR O CONANDA – CONSELHO 
NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE; 
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F. OFICIAR O CONSELHO ESTADUAL DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE; 
 
G. OFICIAR A SECRETÁRIA ESTADUAL DOS 
DIREITOS HUMANOS; 
 
H. OFICIAR A SECRETÁRIA ESTADUAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL; 
 
I. OFICIAR O CONSELHO ESTADUAL DE 
POLÍTICAS SOBRE DROGAS; 
 
J. OFICIAR OS PREFEITOS MUNICIPAIS; 
 
K. OFICIAR OS PRESIDENTES DE CÂMARAS 
MUNICIPAIS; 
 
L. OFICIAR A PROCURADORA GERAL DE 
JUSTIÇA; 
 
M. OFICIAR A COMISSÃO DA INFÂNCIA E 
JUVENTUDE DA OAB / ES; 
 
N. OFICIAR O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; 
 
O. OFICIAR O CENTRO DE APOIO 
OPERACIONAL DA INFANCIA E JUVENTUDO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO / ES; 
 
P. OFICIAR AS COMISSÕES DE DIREITOS DA 
CRIANÇA E ADOLESCENTE DOS MUNICÍPIOS; 
 
Q. OFICIAR OS CONSELHOS TUTELARES DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; 
 
R. OFICIAR A COORDENADORIA DA 
INFÂNCIA E JUVENTUDE; 
 
S. OFICIAR O MINISTÉRIO DA MULHER, DA 
FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS; 

 
T. OFICIAR A DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; 

 
U. OFICIAR A COMISSÃO ESPECIALIZADA DE 
PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; 

V. OFICIAR o GOVERNADOR DO ESTADO, 
PREFEITOS MUNICIPAIS, PRESIDENTES DE 
CÂMARAS MUNICIPAIS, AOS DEPUTADOS 
FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, CONSELHOS ESTADUAL E 
CONSELHOS MUNICIPAIS PARA PROMOVER 
CAMPANHA “AMIGOS DO CONSELHO TUTELAR”. 
 
3 - COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem.  
 
4- ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a 
tratar, declaro encerrados os trabalhos desta 
Comissão, e convido os Senhores Membros para 
a próxima que será Audiência Pública, no dia 11 
de Agosto do corrente (quarta-feira), às 14h, de 
forma híbrida, no Plenário Dirceu Cardoso e via 
Plataforma Webex Meet. 
 
 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 1172 
 

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, FILIPE CORREA DE OLIVEIRA, 
do cargo em comissão de Assessor Júnior da 
Secretaria, código AJS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de julho de 2021. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390038003200300031003A00540052004100, Documento assinado 

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



Vitória-ES, quinta-feira, 15 de julho de 2021 Diário do Poder Legislativo - 7 

ATO Nº 1173 
 

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, WILLIAM DOS SANTOS 
GONÇALVES, do cargo em comissão de Adjunto 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código ADGRP, do gabinete do Deputado Erick 
Musso, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 211411/2021. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 

de julho de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
 

ATO Nº 1174 
 

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, JOSE CALDAS DA COSTA, do 
cargo em comissão de Assessor Júnior da 
Secretaria, código AJS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 

de julho de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

ATO Nº 1175 
 

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 
de janeiro de 1994, JOSE VITOR DA SILVA, do 
cargo em comissão de Assessor Sênior da 
Secretaria, código ASS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de julho de 2021. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 

ATO Nº 1176 
 

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, MÁRCIA GUIMARÃES 
ABRAHÃO DA COSTA, do cargo em comissão de 
Supervisor da Comissão de Turismo e Desporto, 
código SCTD, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de julho de 2021. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
ATO Nº 1177 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
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EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, VAMBERTO JOSE FERNANDES 
DE SOUZA, do cargo em comissão de Adjunto de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ADGRP, do gabinete do Deputado Erick Musso, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 211410/2021, a partir de 
14/07/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de julho de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
ATO Nº 1178 

 
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, RAFAELA ABDON SOARES, do 
cargo em comissão de Técnico Júnior de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
TJGRP, do gabinete do Deputado Erick Musso, 
por solicitação do próprio Deputado. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de julho de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
ATO Nº 1179 

 
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, WILLIAM DOS SANTOS GONÇALVES, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor 
Júnior da Secretaria, código AJS, da Secretaria 
da Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de julho de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
ATO Nº 1180 

 
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, RENATA MAZOCCO CANAL, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Sênior 
da Secretaria, código ASS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de julho de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
ATO Nº 1181 

 
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, GLAUBHER MATHEUS VALADARES 
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BONFIM, para exercer o cargo em comissão de 
Assessor Júnior da Secretaria, código AJS, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de julho de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
ATO Nº 1182 

 
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, DEVACIR MÁRIO ZACHÉ JÚNIOR, para 
exercer o cargo em comissão de Técnico Sênior 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código TSGRP, no gabinete do Deputado Erick 
Musso, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 211412/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de julho de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
ATO Nº 1183 

 
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, JONAS MIRANDA, para exercer o cargo 
em comissão de Adjunto de Gabinete de 

Representação Parlamentar, código ADGRP, no 
gabinete do Deputado Marcos Garcia, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 211408/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de julho de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
ATO Nº 1184 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

CONCEDER gratificação de Insalubridade 
em grau médio de 20% (vinte por cento) 
calculada sobre o vencimento, conforme art. 97, 
da Lei Complementar nº·46/94, à servidora 
EDIENE DE OLIVEIRA BENFICA SANTOS, 
matrícula 203778-08, ocupante do cargo em 
comissão de Assessor Júnior da Secretaria.  
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de julho de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
ATO Nº 1185 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

 
DESIGNAR, a servidora FABIANA 

PONTES GONÇALVES DA SILVA, matrícula 
203285, para o exercício Função Gratificada de: 
atividade de registro e controle de presença dos 
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Deputados, existente no âmbito da Diretoria de 
Processo Legislativo - DIPROL, classificada como 
FG2, nos termos do artigo 77, § 5º, da Resolução 
2890/2010, e suas alterações, sem prejuízo das 
atribuições inerentes ao cargo. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de julho de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
ATO Nº 1186 

 

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

DESIGNAR a servidora efetiva MARIA 
ELIANA FELLER, matrícula nº 200650, ocupante 
do cargo de Técnico Legislativo Júnior, para 
exercer a Função Gratificada de: 
Controle/Acompanhamento da Folha de 
Pagamento de Estagiários e Beneficiários da Lei 
nº 4.541/91, existente no âmbito da 
Coordenação do Setor da Folha de Pagamento, 
sem prejuízo das atribuições inerentes ao cargo, 
classificada como FG2 - nos termos do art. 77, § 
5º, da Resolução nº 2.890/2010 e suas 
alterações, sem prejuízo das atribuições 
inerentes ao cargo.  
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de julho de 2021. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 

ATO Nº 1187 
 

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

Art. 1º Fica concedida a gratificação de 
penosidade de 40% (quarenta por cento) sobre 
os vencimentos, na forma do artigo 3º, 
Parágrafo Único do Ato nº 1.442, publicado em 
29/10/2010, ao servidor VESPASIANO GOMES 
DE FARIAS, matrícula 203155-01, ocupante do 
cargo efetivo de Técnico Legislativo Júnior, 
código ETLJ, que se encontra no efetivo 
exercício das funções de direção de veículos 
indicado pela Supervisão de Transporte e 
Logística. 
 
Art. 2º O servidor referenciado no Art. 1º será o 
responsável exclusivo por informar a Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, 
imediatamente, qualquer ocorrência que afete a 
regularidade de sua habilitação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de julho de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

PORTARIA Nº 396 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais com base nas informações da CGRH, 
resolve, 

 
CONCEDER, o recesso regulamentar, de 

acordo com o art. 13, § 2º, da Lei nº 11.788, de 
25/09/2008, publicada no DOU em 26/09/2008, 
as estagiárias abaixo relacionadas.  

 
Estagiários Matrícula Dias Período 

LUANA RODRIGUES DE 
BRITO 

2302 15 
16/07 a 

30/07/2021 

ANA JULIA BROEDEL 
SALLES 

2365 10 
21/07 a 

30/07/2021 
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Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
14 de julho de 2021.  
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 

 

 

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

 
PORTARIA Nº 397 

 
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,  

 
RESOLVEM, considerar licenciada a 

servidora PATRICIA LIMA PIMENTEL CRISTO, 
matricula 200734, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 15 (Quinze) dias, com 
início em 15/06/2021 e final em 29/06/2021, 
com base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

13 de julho de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 398 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

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

RESOLVEM, considerar licenciado o 
servidor LUCAS FARIA ALVES, matricula 208301, 

deste Poder Legislativo, na forma do artigo 129, 
da Lei Complementar nº 46, de 31/01/94, por 08 
(Oito) dias, com início em 09/07/2021 e final em 
16/07/2021, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS). 
  

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

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 399 
 

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

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora PERLLA OLIVEIRA DE ALMEIDA 
LOUZADA, matricula 209988, deste Poder 
Legislativo, na forma do artigo 129, da Lei 
Complementar nº 46, de 31/01/94, por 06 (Seis) 
dias, com início em 12/07/2021 e final em 
17/07/2021, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS).  
 

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

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 400 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390038003200300031003A00540052004100, Documento assinado 

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



12 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 15 de julho de 2021 

PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais,  
 

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora TANIA REGINA DOS SANTOS 
BERMUDES, matricula 203343, deste Poder 
Legislativo, na forma do artigo 129, da Lei 
Complementar nº 46, de 31/01/94, por 04 
(Quatro) dias, com início em 13/07/2021 e final 
em 16/07/2021, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS). 
 

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

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 401 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

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

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora VALERIA SPELTA VULPI, matricula 
209271, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 05(Cinco) dias, com início em 
12/07/2021 e final em 16/07/2021, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS). 
 

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

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 

PORTARIA Nº 402 
 

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, considerando que houve a 
necessidade do servidor permanecer no 
exercício de suas funções, em prol do interesse 
público, durante o período de férias 
inicialmente marcado, conforme justificativa da 
chefia imediata e com base nas informações da 
CGRH, resolvem, 
 

TRANSFERIR as férias regulamentares do 
servidor abaixo relacionado: 
 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade 
de dias 

206833-02 

JOSE 
ROBERTO 
DA ROCHA 
MONTEIRO 

2020 
07/06/2021 à 
06/07/2021 

19/07/2021 à 
02/08/2021 

de 
18/10/2021 à 
01/11/2021 

30 (trinta) 

 

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

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 403 
 

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 

207492-04 

AMANDA 
LESSA 
MARTINS 
DE SOUZA 
EWALD 

2021 
01/09/2021 à 
30/09/2021 

26/07/2021 à 
24/08/2021 

30 (trinta) 

203281-01 

CARLOS 
ROBERTO 
LOPES DE 
ANGELO 

2021 
01/07/2022 à 
30/07/2022 

13/07/2021 à 
27/07/2021 

de 
03/01/2022 à 
17/01/2022 

30 (trinta) 
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201011-01 
EULALIA 
MARIA 
FRANCK 

2020 
19/07/2021 à 
02/08/2021 

18/01/2022 à 
01/02/2022 

15 (quinze) 

035821-01 
MARTA 
GORETTI 
MARQUES 

2021 

13/09/2021 à 
27/09/2021 

de 
26/07/2021 à 
09/08/2021 

13/09/2022 à 
27/09/2022 

de 
10/05/2022 à 
24/05/2022 

30 (trinta) 

209878-01 

MARY 
PEREIRA 
MARTINS 
DIAS 

2021 
19/10/2021 à 
02/11/2021 

16/11/2021 à 
30/11/2021 

15 (quinze) 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

14 de julho de 2021.  

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 

 
 

ATOS DA SECRETÁRIA DE GESTÃO DE 
PESSOAS 

 
COMUNICADO SGP Nº 02/2021 

 
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

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

 
COMUNICAR às chefias dos servidores 

efetivos desta Assembleia Legislativa quanto à 
obrigatoriedade de realização da Avaliação de 
Desempenho Funcional, no período de 1º a 15 
de agosto de 2021, nos termos do art. 7º e 
seguintes da Resolução nº 3.418, de 07.08.2013. 
A chefia imediata do servidor efetivo realizará a 
Avaliação mediante acesso ao ALES DIGITAL, por 
meio de login e senha. 
Dúvidas poderão ser sanadas pela Coordenação 
do Grupo de Recursos Humanos, por meio dos 
telefones 3382-3841 e 3382-2268. 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

14 de julho de 2021. 
 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Secretária de Gestão de Pessoas 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 
 

RESUMO ORDEM DE FORNECIMENTO nº 
024/2021 REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 008/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 

006/2021 
 

A Subdireção Geral da Secretaria da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, em 
atendimento ao que dispõe o artigo 61, § único, 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna 
pública a emissão da Ordem de Fornecimento nº 
024/2021, conforme descrito abaixo: 
 

CONTRATADA: ADAIR VIZENTINI NARCIZO 
 

CNPJ: 06.371.613/0001-11 
 

MODALIDADE: Pregão Eletrônico 
 

OBJETO: Aquisição de adesivo em vinil - Lote 01 
 

Valor: R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais. 
 

PROCESSO: 201457 
 

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

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
Pregão Eletrônico 

Registro de Preços nº 019/2021 
Processo nº 210786/2021 

 

A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo torna público que a Mesa Diretora 
HOMOLOGOU o Pregão Eletrônico – Registro de 
Preços nº 019/2021, referente ao fornecimento, 
com entrega parcelada, de copos descartáveis, 
que teve como resultado do lote único: Licita Web 
Comércio Eireli (CNPJ nº 09.583.801/0001-00), 
com valor total de R$ 10.419,50 (dez mil, 
quatrocentos e dezenove reais e cinquenta 
centavos). 
 

Mais informações através do e-mail 
scl@al.es.gov.br ou pelo telefone (27) 3382-3874. 
 

Vitória/ES, 14 de julho de 2021. 
 

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

 
 

• QUINTA-FEIRA - 15.07.2021 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

01h45 Reunião ordinária  Comissão de Turismo  

02h50 Reunião ordinária virtual Comissão de Saúde 

04h00 Reunião ordinária híbrida Comissão de Assistência Social 

05h45 Reunião ordinária híbrida Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente  

07h00 Dia de Campo na TV Entenda o sistema de criação de suínos em família, que 
comprovou que manter unidos suínos da mesma família, do 
nascimento até o abate, reduz significativamente o uso de 
antibióticos nos animais. 

07h30 STJ Notícias Trabalhos do Superior Tribunal de Justiça 

08h00 Panorama Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

08h30 A Grande Reportagem Esta edição da Grande Reportagem apresenta o panorama do 
movimento LGBT no Brasil e no Espírito Santo. 

09h00 Reunião ordinária virtual Comissão de Defesa do Consumidor 

10h00 Reunião ordinária  Comissão de Educação 

11h10 Reunião ordinária virtual Comissão de Cidadania 

12h00 Com a Palavra O entrevistado dessa edição é o Delegado Danilo Bahiense 

12h30 MP com Você A procuradora de justiça, Dr. Catarina Ceccin Gazele, explica as 
funções do Ministério Público frente às gerações dos direitos 
humanos e pontua a função do Núcleo de Proteção aos Direitos 
Humanos (NPDH), do qual atua como coordenadora. 

13h00 Dedo de Prosa A poesia de Fernanda Tatagiba aborda vários temas, entre eles, as 
relações humanas e seu vínculo com a natureza. Em “Labirinto 
Mínimo”, a poeta nos oferece poesias curtas e cheias de 
sensibilidade 

13h30 Parlamento Brasil Assembleia Legislativa do ES aprova Lei que promove igualdade 
racial na publicidade governamental. Em outros estados, projetos 
e leis em vigor tratam de medidas para prestação de serviços 
mais seguro em residências; teste do bracinho para combater 
pressão alta em crianças e estímulo à doação de sangue. E ainda, 
Senado aprova lei que traz mudanças sobre dupla cidadania. 
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14h00 A Grande Reportagem Esta edição da Grande Reportagem apresenta o panorama do 
movimento LGBT no Brasil e no Espírito Santo. 

14h30 Panorama Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

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

18h00 Com a Palavra O entrevistado dessa edição é o Delegado Danilo Bahiense 

18h30 Dedo de Prosa A poesia de Fernanda Tatagiba aborda vários temas, entre eles, as 
relações humanas e seu vínculo com a natureza. Em “Labirinto 
Mínimo”, a poeta nos oferece poesias curtas e cheias de 
sensibilidade 

19h00 Som da Terra O som da terra bate um papo com o músico Fabio Carvalho, que 
apresenta seu trabalho que mistura congo e música eletrônica. 

19h30 Sabores O programa Sabores faz um passeio pelas tradições e 
particularidades da comida Mediterrânea. Descubra por que a 
cozinha do mediterrâneo é considerada uma das mais saudáveis 
do mundo e os motivos que levaram a Unesco a considerá-la 
patrimônio cultural imaterial.  

20h00 Parlamento Brasil Assembleia Legislativa do ES aprova Lei que promove igualdade 
racial na publicidade governamental. Em outros estados, projetos 
e leis em vigor tratam de medidas para prestação de serviços 
mais seguro em residências; teste do bracinho para combater 
pressão alta em crianças e estímulo à doação de sangue. E ainda, 
Senado aprova lei que traz  mudanças sobre dupla cidadania. 

20h30 STJ Notícias Trabalhos do Superior Tribunal de Justiça 

21h00 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público 

21h30 Ciência e Letras O programa debate o seguinte tema: José Lins Do Rego 

22h00 Panorama Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

22h15 Com a Palavra O entrevistado dessa edição é o Delegado Danilo Bahiense 

22h45 MP com Você A procuradora de justiça, Dr. Catarina Ceccin Gazele, explica as 
funções do Ministério Público frente às gerações dos direitos 
humanos e pontua a função do Núcleo de Proteção aos Direitos 
Humanos (NPDH), do qual atua como coordenadora. 

23h15 Dedo de Prosa A poesia de Fernanda Tatagiba aborda vários temas, entre eles, as 
relações humanas e seu vínculo com a natureza. Em “Labirinto 
Mínimo”, a poeta nos oferece poesias curtas e cheias de 
sensibilidade 

23h45 Sabores O programa Sabores faz um passeio pelas tradições e 
particularidades da comida Mediterrânea. Descubra por que a 
cozinha do mediterrâneo é considerada uma das mais saudáveis 
do mundo e os motivos que levaram a Unesco a considerá-la 
patrimônio cultural imaterial.  

 

Legenda: (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 

 

SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL, 
DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA 
COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 
E AOS ANIMAIS, REALIZADA EM 07 DE JULHO 
DE 2021.  
 

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Invocando a proteção de Deus, declaro 
abertos os trabalhos da Comissão de Meio 
Ambiente, agradecendo a presença de todos os 
convidados, participantes, deputados Gandini, 
Rafael Favatto, diretoria do Iema, todos os 
presentes. Vejo aqui o João Bosco, vejo Alaimar. 
Cumprimentar especialmente os capixabas que 
nos acompanham através da TV Assembleia e os 
servidores dedicados desta comissão e do 
Parlamento capixaba. 

Eu declaro aberta a presente sessão e 
vou colocar em discussão, a ata da sessão 
anterior. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, 
como vota o deputado Gandini? 
 

O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Pela 
aprovação. 
 

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Como vota o deputado Rafael Favatto? 
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Acompanho o presidente. 

 Só justificando, deputado Bruno, hoje 
eu pedi para você presidir a sessão, porque 
estou fora, chegando ao escritório agora e aí a 
gente já retoma o trabalho junto com V. Ex.ª. 
 

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Tá bom, tranquilo. 

Então, aprovada a ata. 
Solicito à supervisão desta comissão que 

proceda à leitura do Expediente, nos auxilie com 
a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
Da Juntos SOS Ambiental, requerimento 
sobre a acreditação de informações e 
encaminhando algumas perguntas para o 
Iema;  
 
Da Vale, em resposta aos 
questionamentos da SOS sobre a 
credibilidade das informações. 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 

 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 
Não houve no período. 

 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 

 

  ORDEM DO DIA:  
 

 Passo ao senhor, presidente.  
Eu pedi à Camila para lhe passar o 

roteiro. 
 

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Eu peço, por favor - estou fazendo uso do 
telefone celular aqui - que possa fazer a leitura 
da Ordem do Dia, para encaminhamento. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

Projeto de Lei n.° 742/2019. 
Autor: Deputado Rafael Favatto. 
Relator: Deputado Bruno Lamas. 
O projeto proíbe o uso de embalagens e 
garrafas descartáveis confeccionadas 
com polietileno - PET, no 
acondicionamento de alimentos e 
bebidas e dá outras providências. 
 

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Mais um item na Ordem do Dia? 

 

A SR.ª SECRETÁRIA – (VANILZA 
MARQUES ) – Está na Ordem do Dia, mas nós 
não temos quorum, né? 
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O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Ok. 

Eu vou passar a relatar o projeto e 
quando o deputado Rafael Favatto entrar na 
sala, que conste em ata o relatório, para depois, 
se possível, apreciação; do contrário, nós 
seguiremos para a fase das Comunicações. Ok? 

 
A SR.ª SECRETÁRIA – (VANILZA 

MARQUES ) – Ok. 
 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Passo a relatar, então, o Projeto de Lei 
n.° 742/2019, do deputado estadual Rafael 
Favatto, (Inaudível) 

Deputado Gandini, me escuta? 
 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Estou 

ouvindo sim, Bruno. Estou ouvindo sim. 

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Trata-se do Projeto de Lei n.° 742/2019, 
do deputado estadual Rafael Favatto, que tem 
por finalidade proibir o uso de embalagens em 
garrafas descartáveis confeccionadas com 
polietileno tereftalato - PET, no 
acondicionamento de alimentos, envases de 
bebidas e dá outras providências. 

Em sua justificativa, o autor argumenta 
que a propositura visa a produção de produto 
sustentável e consequentemente a redução de 
resíduos prejudiciais ao meio ambiente, pois a 
produção e consumo de garrafas PET, é um dos 
mais graves problemas relacionados à gestão 
dos resíduos sólidos, em especial, nas áreas 
urbanas, já que demoram centenas de anos 
para se decompor, apresentando um grave 
problema ambiental. 

O deputado afirma que o Brasil deve 
caminhar, no sentido de promover um consumo 
sustentável, induzindo as indústrias e a 
população a utilizarem materiais que sejam 
biodegradáveis, ou que possam ser reutilizados 
com facilidade. 

A matéria foi protocolada no dia 
06/09/2019 e lida no expediente da sessão 
ordinária do dia 10.09.2019. Não consta, nos 
autos, até o presente momento, evidência de 
publicação da matéria no Diário do Poder 

Legislativo – DPL. A Diretoria de Redação 
ofereceu estudo de técnica legislativa no dia 
12.09.2019.  

Após parecer técnico com opinamento 
convergente da Procuradoria – o 
Subcoordenador da Setorial Legislativa e o 
Procurador-Geral acolheram o parecer de fl. 
16/21 da Procuradora designada nos despachos 
às fls. 25 e 28, respectivamente –, após isso o 
Projeto recebeu encaminhamento para a 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 
Público e Redação, com o fim de elaboração de 
parecer para efeito de análise da sua 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 
técnica legislativa empregada em sua feitura, 
conforme dispõe o art. 41 da Resolução n.º 
2.700/2009, do Regimento Interno desta 
Assembleia Legislativa. 

Conforme determina o Regimento 
Interno da Assembleia – Resolução n.º 
2.700/2009 –, o presente parecer irá abordar as 
matérias atinentes e de competência da 
Comissão de Proteção ao Meio Ambiente e aos 
Animais, nos termos do disposto no seu art. 46 e 
incisos, resguardando às demais comissões a 
sua competência regimentalmente estabelecida. 
Conforme exposto no relatório acima, o Projeto 
de Lei n.º 742/2019 que tem por finalidade 
proibir o uso de embalagens e garrafas 
descartáveis confeccionadas com PET no 
acondicionamento de alimentos e envase de 
bebidas, e dá outras providências. O art. 46, I, III 
e IV do Regimento Interno, deixando clara a 
competência desta comissão para opinamento 
sobre as presentes proposituras, estabelece 
que:  
 

Art. 46. À Comissão 
de Proteção ao Meio 
Ambiente e aos Animais 
compete opinar sobre: 
(Nova redação dada pela 
Resolução nº 4.004, de 
02.07.2015) 

 

I - medidas 
legislativas de preservação 
do meio ambiente e de 
proteção aos animais;  
(...)  
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III - conservação do 
meio ambiente, tendo em 
vista o uso racional de 
recursos naturais, 
promovendo palestras, 
conferências, estudos e 
debates em trabalhos 
técnicos relativos à 
poluição ambiental; 

 IV – política 
estadual de proteção ao 
meio ambiente e aos 
animais; 

 
Como se depreende da justificativa do 

autor, um dos problemas urbanos mais 
relevantes são os plásticos, e principalmente o 
copo de plástico que contém poliestireno, 
derivado do petróleo, que submetido ao calor 
libera o estireno, monômero tóxico que é 
apontado como cancerígeno, logo o tirando de 
circulação, diminuirá a quantidade de resíduo 
sólido, contribuindo para a saúde do ser 
humano, e consequentemente ao meio 
ambiente que ele vive, então a proibição 
fortalecerá as ações que estão sendo 
desenvolvidas para assegurar maior segurança e 
proteção ao meio ambiente que habitamos.  

Isso posto, verifica-se que a proposição 
legislativa em exame vai ao encontro do 
interesse público, pois objetiva a proteção do 
meio ambiente.  

Assim, conclui-se que o Projeto de Lei n.º 
742/2019, de autoria do deputado estadual Dr. 
Rafael Favatto, deve ser aprovado no exame de 
mérito, o que nos leva a sugerir aos demais 
membros desta importante Comissão de 
Proteção ao Meio Ambiente e aos Animais a 
adoção do seguinte parecer: a comissão é pela 
aprovação do projeto de autoria do 
excelentíssimo senhor Dr. Rafael Favatto. 

Essa é a minha relatoria. (Inaudível) 
Passo agora o relatório em discussão. 

(Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, 

vamos fazer a verificação de quorum para 
votação da matéria.  

Nós temos quorum com a presença da 
deputada Iriny, deputado Gandini, a minha 

presença. Eu vejo aqui a tela. E o deputado 
Rafael Favatto, através de áudio.  

Então, eu coloco em votação.  
Como vota o deputado Gandini? 
 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – 

Conforme o relato.  
 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Obrigado.  
Como vota a deputada Iriny Lopes? 
 
A SR.ª IRINY LOPES - (PT) – Acompanho 

o relator.  
 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Como vota o deputado autor, deputado 
Rafael Favatto?  

 
O SR. DR RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Acompanho, deputado Bruno 
Lamas. E agradeço pelo relatório.  

A matéria já está aprovada por 
unanimidade.  

Eu solicito à supervisão da comissão que 
me oriente em relação ao próximo passo, se já 
podemos entrar na fase das Comunicações e se 
o deputado Rafael Favatto já está apto a 
assumir a presidência.  

 
A SR.ª SECRETÁRIA – (VANILZA 

MARQUES) – Nós temos mais quatro projetos. 
Os próximos são de relatoria do deputado 
Rafael Favatto.  

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Eu pergunto ao deputado Rafael Favatto 
se ele está apto a relatar as matérias.  

 
O SR. DR RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Deputado Bruno, vou relatar na 
próxima reunião, até para não atrasar a 
apresentação dos nossos convidados.  

Pode dar seguimento na sessão V. Ex.ª 
mesmo até eu conseguir chegar no escritório.  

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

(PSB) – Ok. Então, as matérias ficam para 
próxima reunião ordinária.  
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Fase das Comunicações (Inaudível) as 
pessoas que estão prestigiando aqui hoje. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA – (VANILZA 

MARQUES) – Nós temos presente do Iema, o 
presidente Alaimar Fiuza, diretora técnica 
Caroline; da Juntos SOS Ambiental, o Eraylton 
Moreschi; da Arcelor, João Bosco Reis, Carla 
Brunoro, que é analista de comunicação, 
Gabriela; que é da Coordenação Evoluir; Jorge 
Bittencourt, especialista da Evoluir; Marcelo 
Araújo, gerente jurídico; e Carla, especialista em 
Sustentabilidade. 
 Da Vale, o senhor Romildo Fracalossi, 
especialista técnico em Meio Ambiente; José 
Lúcio Pádua Soares Júnior, gerente das Relações 
Institucionais e Governamentais; Fernando Di 
Franco, gerente do Meio Ambiente; Jaluza 
Araújo, relações institucionais; e Eugênio 
Fonseca, consultor. 
 O convite hoje foi para falar dos projetos 
socioambientais que realizam como 
compensação ambiental e social e responder 
questionamentos das apresentações sobre o 
TCA. Essa é a pauta. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Muito obrigado.  
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Deputado Bruno. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Sim. 
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Eu posso fazer uma sugestão de a 
gente começar com a apresentação da Vale e da 
Arcelor? 

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Sim. 

 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – A empresa já tinha até nos 
comunicado, comunicado à comissão, que ia 
apresentar um relatório específico dos TCAs 
também e, em uma próxima oportunidade, 
porque seriam muitos projetos, falaria sobre a 

compensação ambiental com os demais 
membros da comissão. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Eu acato a sugestão de V. Ex.ª. Inclusive, 
fui o parlamentar que provocou que as 
empresas pudessem apresentar também as suas 
contribuições sociais, as suas medidas de 
compensação social. Até porque, nós temos 
falado muito aqui dos cumprimentos dos 
termos. E é importante conhecer também a 
questão social, até porque esta comissão é 
através da TV Assembleia e alcança os 
capixabas. 
 Sendo assim, eu agradeço, mais uma vez, 
a presença de todos e concedo a palavra. A 
primeira apresentação será da ArcelorMittal. 
 
 O SR. JOÃO BOSCO REIS DA SILVA – Ok, 
deputado Bruno. 
 Boa tarde a todos. João Bosco, gerente-
geral de Relações Institucionais e 
Sustentabilidade da ArcelorMittal. Então, boa 
tarde ao deputado Bruno, à deputada Iriny, ao 
deputado Favatto, ao deputado Gandini; ao 
Alaimar e Caroline e aos demais colegas do 
Iema; ao Eraylton Moreschi e aos nossos colegas 
da Vale. 
 Deputado Bruno, eu agradeço a 
oportunidade de a gente poder falar sobre os 
nossos projetos sociais. Eu conversei com o 
deputado Favatto e a gente achou mais 
adequado fazer isso numa reunião específica 
sobre esse tema – realmente, são muitas 
iniciativas no campo socioambiental –, e a gente 
poder aqui destinar um tema para a gente 
dirimir as dúvidas em relação ao Termo de 
Compromisso Ambiental, que eventualmente 
possam ter surgido na última reunião, a gente 
poder esclarecê-las e mostrar alguns avanços 
que nós tivemos, inclusive, que foram 
apresentados na reunião com o governador, 
nesse sentido. 
 Se vocês me autorizarem, eu vou fazer 
aqui o compartilhamento da minha 
apresentação. 
  

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Sim. Autorizado, João Bosco. 
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O SR. JOÃO BOSCO REIS DA SILVA – 
Acredito que vocês já estejam vendo a 
apresentação. 

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Sim! 

 
O SR. JOÃO BOSCO REIS DA SILVA – Ok. 
Eu queria, antes de passar à nossa 

apresentação, fazer algumas considerações, 
deputados, do papel desta comissão e da nossa 
participação aqui. Ela é muito valorizada pela 
ArcelorMittal. É um espaço onde vocês 
enaltecem o diálogo com a sociedade, a gente 
fortalece realmente a democracia e a gente 
promove a sustentabilidade. 

Nesse sentido também, eu gostaria de 
dizer que esse trabalho desta comissão tem 
uma repercussão não só local e nacional, mas, 
às vezes, muitas vezes, internacional, 
principalmente quando a gente fala de 
empresas globais, principalmente falando da 
ArcelorMittal. As considerações, o que é tratado 
aqui, vocês tenham a certeza de que a gente 
leva para o corporativo mundial da 
ArcelorMittal. A gente está tratando tudo isso 
com muita seriedade, e acredito, também, que 
essa é a forma de trabalho de vocês. 

Acho que é importante esclarecer, e 
também relembrar para aqueles que 
participaram ou não participaram da construção 
do TCA, que ele foi uma ação de boa-fé da 
empresa, objetivando, em primeiro lugar, a 
melhoria ambiental e as expectativas da 
sociedade. 

Então, até já adiantando para o senhor 
Eraylton Moreschi, muitas das considerações 
que são feitas por ele foram levadas, na época 
da CPI, elas estão consideradas dentro do 
plano de ação da ArcelorMittal, dentro desse 
sentido. Em segundo lugar, a mediação em 
vez do conflito.  

Então, o TCA objetivou isso daí, em vez 
de levar a um conflito na Justiça, que poderia 
levar anos e que não era de interesse de 
nenhuma das partes, nem do Poder Público, 
nem do Poder Legislativo, nem da sociedade e 
da empresa. 

Mas é importante notar que, quando a 
Cetesb e o Iema elaboraram o relatório com os 
resultados das suas vistorias e estabeleceram o 
plano de metas, com os seus devidos prazos, no 
processo de construção, a avaliação dos planos 
de ação, o que deveria ser feito, foi um processo 
muito curto. A gente teve uma semana para 
poder avaliar o plano de metas, praticamente 
um dia e meio de discussão com o Iema. Existem 
metas que não se sabia, à época, nem a solução 
do que seria feito. Isso daí seria pesquisado no 
mundo.  

Então, eu estou querendo colocar esse 
ponto para dizer que ajustes adicionais no TCA 
são necessários nesse processo de diálogo. 

 
(São exibidas imagens 

simultaneamente ao pronunciamento) 
 
Quando a empresa coloca que ela está 

pedindo uma reconsideração de algum prazo ou 
informando que quer fazer algo a mais nesse 
sentido, quando ela coloca ali – eu acho que é 
importante reforçar isso daí – dos produtos e 
dos pontos das trezentos e dez ações, que a 
gente apresenta nesses slides, que foram 
decorrentes das cento e quatorze diretrizes e 
cento e trinta e uma metas, todas elas estão 
sendo cumpridas rigorosamente em dia pela 
empresa. Não existe plano de ação que foi 
colocado pela empresa que ele está atrasado. 
Eu falo isso para poder dar muita tranquilidade 
para a sociedade nesse sentido.  

E quando a gente fala de mais cento e 
trinta e sete ações, somando ali às quatrocentas 
e trinta e sete, a gente está indo ao encontro 
exatamente – e eu tive o cuidado e a atenção de 
assistir à última reunião da comissão e às 
considerações da deputada Iriny –, de quando 
ela fala que realmente: Ó, vocês têm que colocar 
mais recursos financeiros, mais humanos, 
tecnológicos. Então, da parte da ArcelorMittal, 
deputada Iriny, é o que a gente está colocando 
nessas cento e trinta e sete ações.  

E essas cento e trinta e sete ações 
também visam atender, eu lembro que o 
deputado, também, Favatto, há duas reuniões, 
ele tinha comentado que a gente estava a 
noventa por cento de grau de satisfação e que a 
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gente tinha que colocar mais dez por cento 
nisso daí. Então, esses dez por cento estão 
considerados nessas cento e trinta e sete ações.  

E também (Inaudível) Eraylton Moreschi 
(Inaudível) setenta por cento de satisfação. 
Então tem quarenta por cento de... 

 
O SR. GANDINI − (CIDADANIA) – O 

microfone do Eugênio está ligado. Está 
atrapalhando. 

 
O SR. JOÃO BOSCO REIS DA SILVA – E a 

gente está buscando atender a essas 
considerações adicionalmente. Eventualmente, 
pode ter, durante uma fiscalização do Iema, 
alguma meta que precise de algum ajuste? Pode 
ter sim. A gente já correu casos que a 
fiscalização... Uma meta era de verificação da 
afixação de placas, e chegou a um determinado 
lugar, uma placa tinha caído, e o Iema não deu o 
cumprimento. Isso está certo de não dar o 
cumprimento, mas isso traz prejuízo para a 
qualidade do ar? Não. Então a empresa faz as 
suas considerações, isso está previsto dentro 
Regimento do TCA, o Iema faz a análise, e a 
gente faz as adequações que são necessárias. 

Então, a gente está colocando para toda 
a sociedade, aqui é um evento aberto, que a 
gente está buscando investir mais setecentos e 
cinquenta milhões. Já vem investindo 
setecentos e cinquenta milhões adicionais ao 
valor que a gente tinha assinado, em 2018, de 
um milhão cento e quarenta. 

Então, são novos equipamentos de 
sistema de captação, novos enclausuramentos. 
Nós estamos elevando a torre de apagamento 
de coque da coqueria Heat Recovery, para 
melhorar a dispersão, entra mais controles 
ambientais nessa torre, nesse sentido, novos 
sistemas de monitoramento. Nós estamos 
gerando novos postos de trabalho, que é 
essencial nesse processo que a gente está 
vivendo, do impacto da pandemia no país, não é 
diferente aqui no Espírito Santo, e a gente está 
buscando focar na mão de obra local e na 
capacitação dos trabalhadores da Região da 
Grande Vitória para poder atuar nisso daí. 

Eu não vou me atentar aqui nesse 
quadro detalhadamente, mas aqui estão os 

exemplos que a gente traz para a comissão 
quando a gente coloca das dez ações que o 
Iema está analisando e ações que, 
antecipadamente, a empresa já colocou, de 
novos investimentos, e que a empresa precisa 
de um prazo para poder implementá-los dentro 
do cronograma do TCA. Nós não estamos 
falando de implementação de ações que vão ser 
superiores ao prazo de setembro de 2023.  

Eu trago aqui, como exemplo nisso daí, 
deputados, por exemplo, a Meta 56. A Meta 56 
é interessante porque, assim, hoje existe um 
equipamento de sistema de controle ambiental 
nessa área. Esse equipamento tem uma 
performance dentro da performance do que foi 
licenciada para ele lá em 2008; o plano de ação 
para poder revisar e adequar esse equipamento 
aos controles foi feito. Só que, olhando hoje, em 
2021, a demanda da sociedade em relação à 
melhoria ambiental e olhando o rigor atual da 
fiscalização do Iema em relação aos controles e 
à necessidade de atender a essa meta, o que a 
gente está propondo, antes do Iema ir lá e dizer 
assim: Olha, a meta não está cumprida! A 
empresa já está indo proativamente e dizendo: 
Olha, eu quero investir nove milhões e meio de 
reais em um novo sistema de despoeiramento. 
Eu quero fazer mais do que está ali previsto 
dentro do TCA e da nova meta, mas, para isso, 
eu preciso de um prazo. E o prazo que a gente 
está colocando é junho de 2022. 

Engana-se – e aí eu queria fazer uma 
consideração aqui em relação ao trabalho do 
Iema e da fiscalização – quem acha que a 
fiscalização do Iema é permissiva. É muito pelo 
contrário; a fiscalização do Iema é muito 
rigorosa, quando ela faz a avaliação das metas e 
o seu devido cumprimento. 

Então, a gente está buscando não só 
atender ao pleito da sociedade e ao pleito dos 
próprios deputados, quando colocam aqui as 
necessidades de investimento adicional, mas, 
também, a expectativa. A gente busca ouvir, 
durante todas as fiscalizações, as opiniões dos 
técnicos, os feedbacks e os ajustes que a gente 
tem que fazer para que, no final, a gente atenda 
a todos esses anseios. 

No mesmo sentido, olhem a Meta 61. 
Vocês devem lembrar que, quando a gente 
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apresentou aqui durante a CPI, deputado Rafael 
Favatto, eu coloquei e fui eu que apresentei, o 
investimento no carro de carregamento da 
coqueria. Se a gente resgatar as apresentações 
de 2015, vocês vão poder ver que tinham dois 
carros previstos lá, e, depois, adicionalmente, 
quando a gente construiu o TCA, a gente 
colocou a revisão do terceiro carro. A gente ia 
tentar buscar que esse carro fosse reformado e 
atendesse à melhor tecnologia, mas isso, 
realmente, não foi possível. A gente fez o plano 
de ação, mas ele não deu a mesma performance 
do que a gente esperava de um carro novo.  

E aí, ouvindo, quando o senhor Moreschi 
coloca das emissões fugitivas lá na coqueria, 
ouvindo esse anseio de atender à meta colocada 
dentro do TCA. Em 2019, eu lembro porque eu 
estava lá na reunião no Caoa, no Ministério 
Público como reunião ainda presencial, a 
empresa propôs colocar um terceiro carro. Um 
novo carro, vamos colocar um terceiro carro 
nesse sentido. São quarenta e dois milhões de 
reais de investimento. Esse carro já está em 
fabricação, muito provavelmente a gente já o 
receba aqui no início de 2022 e consiga até 
antecipar esse prazo que a gente colocou lá em 
2019, de dezembro. Não é um prazo que a 
gente está colocando agora. Um prazo que a 
gente colocou em 2019.  

Então, a gente está dando andamento. E 
esse é um dos itens que está em avaliação pela 
comissão de acompanhamento do TCA. O 
mesmo vai para coqueria, e aqui eu faço um 
parêntese aos pedidos aí, às falas do senhor 
Eraylton Moreschi. A gente vem 
acompanhando, senhor Eraylton, todas as 
considerações, as suas falas em relação ao 
Bernardo. Eu queria lhe garantir, assim, que a 
coqueria é a unidade que mais está recebendo 
investimentos ambientais. São quase aí, com 
esses adicionais, mais de um bilhão de 
investimentos em reais e investimentos 
ambientais nesse sentido. E aqui se destaca o 
Rolling Repair, que é o reparo a quente dessas 
baterias, onde a gente está reconstruindo as 
paredes dos fornos das baterias dois e três com 
a bateria funcionando nesse sentido, 
exatamente para poder melhorar a performance 
desempenho ambiental dela.  

Então, assim, tem muita mão de obra 
local sendo investida. A gente tem feito todos os 
investimentos que são necessários para que 
essa coqueria possa realmente operar dentro do 
estado da arte conjuntamente com 
desempenho ambiental, que a nova bateria 
número quatro aí vai ter. Só que isso leva um 
tempo para poder se efetivar. Quando vocês 
tiverem a oportunidade de ter na empresa, 
vocês vão ver o que eu estou falando da 
quantidade de mão de obra e do tamanho 
desses equipamentos e da complexidade desses 
investimentos. Mas a empresa de forma alguma 
está se furtando a fazer qualquer coisa que seja 
para melhoria do seu desempenho ambiental.  

Agora, em setembro, a gente vai estar 
entregando esse grande investimento, que é 
praticamente hoje o maior filtro de mangas em 
construção no país. E dentro do TCA, já estamos 
aí já na fase final, vamos entrar, provavelmente 
agora em setembro, no parte toda dos testes e 
cumprindo o planejado dentro da meta.  

E eu já deixo aqui o meu convite para a 
comissão que quando a gente for fazer, essa 
meta estiver cumprida, o lançamento desse 
equipamento, que a comissão esteja presente 
para poder verificar in loco com todas as 
medidas aí de segurança em relação à 
pandemia.  

Avançamos muito em relação à questão 
da pavimentação, principalmente nos pátios 
onde você não tinha cobertura vegetal e tinha 
trânsito de veículos e poderia ter ressuspensão 
de poeira. Então, a pavimentação aliada à 
aplicação de um polímero específico, a gente 
chama de Fitosoil vem ajudando no controle das 
emissões de vias. Também avançamos na área 
de assearia com novos despoeiramentos. Isso 
aqui é um exemplo de um despoeiramento na 
área dos silos térreos, que está já em fase de 
ajuste final nos seus testes de performance. 

E, por fim, voltando aqui à questão da 
coqueria, esse também é um investimento 
muito significativo que a gente está na fase final 
de teste de performance, que são Bleeders do 
CDQ. Gostaria até de esclarecer aqui novamente 
ao senhor Eraylton Moreschi, eu estive 
acompanhando acho que a penúltima reunião, 
onde ele fez uma apresentação e aí ele mostrou 
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uma emissão fugitiva, e eventualmente pode 
ocorrer aquela emissão. 

Na ocasião, senhor Moreschi, não foi 
uma emissão no carro de carregamento que a 
gente também está emitindo, mas foi uma 
emissão através dos bleeders e que a gente já 
está tratando e vai concluir e vai antecipar, 
porque o prazo dessa meta era setembro de 23, 
e a gente está antecipando agora para este ano. 

E eu acredito que até o final aí deste mês, 
muito provavelmente início de setembro, a 
gente vai estar com esse sistema já 
totalmente operacional. Acredito até que as 
emissões, pelo menos a frequência dela, da 
visibilidade dessas emissões, tenham 
diminuído.  

Então, essas são as minhas 
considerações. A gente tem trabalhado muito 
na parte também da educação ambiental 
nesse sentido, da formação e, cada vez mais, 
capacitação da nossa mão de obra, para que a 
gente realmente entregue de forma perene o 
que a gente está se comprometendo aqui.  

E, por fim, dizê-los que hoje a gente está 
fazendo uma campanha. A gente está lançando 
a segunda versão do aplicativo Evoluir, onde 
temos todo conteúdo do termo de compromisso 
ambiental. É um aplicativo que está muito mais 
moderno, mais interativo, vocês vão poder 
receber notificações sempre que a gente fizer 
uma nova publicação, um vídeo, uma entrega de 
uma meta. Ele está mais inteligente e a gente 
vai poder, eu acredito que futuramente, já que a 
gente está avançando positivamente no 
controle da pandemia aqui no estado, que as 
pessoas possam agendar a visita pelo aplicativo, 
de forma democrática. Não precise ligar para a 
Comunicação para poder agendar uma visita. É 
uma ação de transparência da empresa em 
relação ao que a gente vem fazendo.  

Terão os dias lá que estarão disponíveis, 
a pessoa entra no aplicativo, agenda sua visita, 
se dirige à ArcelorMittal, lá vai ter um ônibus, a 
gente vai poder fazer todo o roteiro, hoje, de 
onde as obras do TCA estão acontecendo. 
Então, convido vocês para poderem baixar aí a 
nova versão do aplicativo na App Store ou no 
Google Play. 

 Essas são as minhas considerações 
deputados. Fico à disposição para qualquer 
esclarecimento aí adicional. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Ok! Nós agradecemos. 
 Eu eu pergunto se o deputado Rafael 
Favatto já está apto a assumir a presidência dos 
trabalhos? 
  
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Já, deputado Bruno, pode... 
 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Então, eu transfiro a presidência a V. Ex.ª 
e permaneço na sala. Obrigado.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado, deputado 
Bruno, que conduziu muito bem o trabalho até 
este momento. 

Gostei muito da apresentação do 
paulista João Bosco. Nós somos 
contemporâneos, lá de Paul, por isso Paulista. 
Paul para o mundo!  
 
 O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Há 
controvérsias! É Jacaraipense, hein!  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Agora, ele tá 
erradicado. 
 

 O SR. JOÃO BOSCO REIS DA SILVA – O 
coração está nos dois. 
 

  O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Isso aí!  

Mas, assim, gostei muito da 
apresentação, João Bosco, só fazer um 
parêntese antes de abrir para as perguntas. 
Vamos passar primeiro para a Vale. A gente viu 
o empenho, realmente, da empresa nesse 
sentido de estar respondendo, está sempre 
proativamente respondendo todos os 
questionamentos da comissão, do senhor 
Eraylton. Tanto que até eu não tinha visto, nos 
últimos quatro anos, cinco anos de convivência 
com Eraylton, desde a CPI, ele tem, realmente, 
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pontuado algumas questões, hoje vai falar 
também, vai ter o tempo de ele falar, realmente 
dessa evolução da empresa, do trato com a 
questão ambiental. 
 Eu que, lá em 2015, tive uma dificuldade, 
assim, enorme, a gente teve, realmente, uma 
dificuldade até por conta da CPI, mas essa 
questão ambiental entrou realmente nas 
empresas, nas duas empresas aqui, que estão 
convidadas hoje. E a gente fica muito feliz em 
ter essa resposta à população, em ter esse 
empenho, essa dedicação. Muito precisa ser 
feito, é o que a gente sempre fala, mas 
realmente, a gente viu essa mudança aí.  
 Mas vamos deixar o questionamento 
para a segunda etapa. 
 Agora com a palavra os representantes 
da empresa Vale, Eugênio e é quem vai falar. 

 
 O SR. LUIZ FERNANDO MARTINS – Boa 
tarde, deputado! Vocês me ouvem?  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Perfeitamente! Pode 
continuar, Luiz Fernando Martins. 
 
 O SR. LUIZ FERNANDO MARTINS – Luiz 
Fernando Martins. Perfeito. 
 Cumprimento o senhor, deputado, 
estendendo o cumprimento a todos os demais 
presentes, membros da comissão, aos 
convidados, ao Iema, sobretudo, à população 
capixaba que assiste a gente através da TV 
Assembleia. 
  Eu sou Luiz Fernando Martins, eu sou 
gerente de Relações com Comunidade da Vale, 
responsável pelas relações com as comunidades 
no entorno das nossas operações. E a gente vai 
apresentar, agora, aliás, já agradecendo 
antecipadamente o interesse aqui da Casa nesta 
pauta social, que é o que a gente faz, é o nosso 
escopo, a nossa razão de existir. E a gente vai 
apresentar agora algumas iniciativas. São 
muitas, na verdade, nós selecionamos as 
principais que podem ser apresentadas, que 
têm a característica de serem voluntárias na 
verdade. São iniciativas sociais que estão no 
nosso catálogo, no nosso calendário de 
agendamento. Algumas são pontuais, outras 

duram ao longo de anos, outras se repetem 
anualmente. Mas, basicamente, é o que a gente 
faz para dar suporte social, como elemento de 
responsabilidade social no território. 
 A Jaluza deve estar compartilhando, 
agora, a apresentação, não chegou ainda para 
mim. 

 
 A SR.ª JALUZA GOMES MULLER RIBU DE 
FREITAS – Já estou compartilhando. 
 

(São exibidas imagens 
simultaneamente ao 
pronunciamento) 

 
  O SR. LUIZ FERNANDO MARTINS – 
Perfeito! Estou vendo aqui.  
 A gente começa contextualizando aí, 
senhores, tem o mapa da Grande Vitória com os 
principais ativos de relacionamento, ativos 
sociais e ativos culturais que nós temos aqui. O 
destaque específico aí para a Reserva Natural de 
Linhares. A gente vai entrar em alguns detalhes, 
algum nível de profundidade em cada um 
desses ativos e o papel que eles têm na atuação 
social nossa no território. 
 Antes disso, no próximo slide, a gente vai 
dar uma olhada na nossa política de atuação 
social. A nossa política de investimento é 
pautada em eixos que são definidos. A política 
é, realmente, um documento interno no qual a 
gente é capacitado para atuar socialmente. Ela 
diz, ela delineia, delimita, como nós devemos 
abordar às questões, onde, quais são os tipos de 
questões que nós abordamos. É um grande 
manual de como se fazer atuação social. E a 
gente foca no social, no ambiental, no cultural e 
no institucional através da parceria e do diálogo, 
na conexão com a sociedade, a gente conseguir 
atingir o objetivo de desenvolvimento 
territorial, de valorização social, valorização 
econômica e, obviamente, com respeito à 
preservação do Meio Ambiente em torno das 
nossas operações. Mais tarde eu vou até citar 
um detalhe sobre a nossa política. 
 A gente vai focar, neste momento, nos 
nossos ativos. Tem uma imagem bonita do 
museu, que a gente não sabe se Vila Velha 
valoriza mais o museu ou se o museu ajuda a 
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valorizar mais Vila Velha, o fato é que é um 
grande cartão postal que representa o Espírito 
Santo, é uma expressão turística muito grande e 
é um monumento de preservação da memória 
ferroviária que a gente se orgulha muito de ter e 
poder tomar conta.  
 A gente vai entrar um pouco, primeiro, 
na Reserva de Linhares, que é o próximo slide. A 
Reserva Natural é um espaço imenso de 
preservação da Mata Atlântica, as informações 
vão estar sempre disponíveis, equivalendo a 
vinte e três mil campos de futebol. É muito 
grande! Ela existe há quarenta anos. E a grande 
pegada dela não é só preservação, é a pesquisa 
botânica, é a silvicultura de espécies nativas e a 
interação com outras reservas, passando 
tecnologia, assinado acordos de cooperação de 
forma que a gente possa apoiar locais parecidos 
na preservação, nos procedimentos sustentáveis 
de preservação ao bioma da Mata Atlântica. E 
ela representa, tem um papel muito importante 
entre os nossos ativos de relacionamentos 
ambientais. Alguns programas acontecem lá 
dentro. 
 Em seguida temos o Parque Botânico, 
que é um espaço que se inseriu com uma 
propriedade muito grande no dia a dia do 
capixaba, no dia a dia do frequentador da 
Grande Vitória, porque famílias têm opção de 
lazer, e também, além de receber lá seus quase 
trezentos mil habitantes por ano, o Parque 
Botânico tem um calendário de eventos, um 
calendário de exposições que permite a 
aproximação com a sociedade, tanto colocando 
elementos ali de educação ambiental inclusiva 
como fornecendo palco para alguns eventos, 
que acabam se tornando fomentadores, 
inclusive, de negócios. Então, além de você 
celebrar uma Semana do Meio Ambiente, um 
Dia da Cultura Capixaba, nós temos eventos que 
trazem aqui, por exemplo, produtores de 
orquídeas ou apicultores. Isso acaba trazendo, 
fomentando um turismo de negócio que gira em 
torno daquele calendário e, no final das contas, 
a gente acaba contribuindo para um calendário 
capixaba de geração de negócios. 
 É importante salientar, e esse slide me 
relembra muito bem, que está escrito, que 
nesse momento, esses ativos todos ou em parte 

deles, nós estamos com o funcionamento, a 
abertura deles comprometidos, em função dos 
protocolos de segurança da Covid; então, o 
parque está fechado para visitação, para 
preservação da saúde das pessoas que o 
frequentam, dos funcionários, também, que 
ajudam a fazer o parque funcionar. Mas, apesar 
disso, nós criamos um calendário, maneiras, 
alternativas de a gente conseguir se conectar 
com a sociedade; então quando o parque não 
abre, ele, pelo menos, consegue oferecer 
atividades, como, por exemplo, o cinema drive-
in, que acabou de ter recentemente, que 
permite que a família capixaba se aproveite do 
parque, garantindo o distanciamento social, 
garantindo segurança para preservação da 
saúde. 
 Então, nós temos lives, nós temos 
eventos on-line que acontecem também, alguns 
do próprio calendário natural do parque, mas 
que, neste momento, em função dessas 
restrições, estão se utilizando de um canal on-
line para se preservar a saúde. 
 O Museu da Vale que se encontra na 
mesma situação do parque, temporariamente 
fechado, mas com atividades alternativas; há 
pouco mais de duzentos e vinte mil visitantes 
vão para o museu, têm oportunidade de estar lá 
nesse pedacinho de Vila Velha. Ele preserva a 
memória ferroviária com uma propriedade 
muito grande, temos uma comunidade ali de 
aposentados, de ferroviários antigos, que é 
apaixonada pelo tema e, também, tem uma 
pegada muito cultural, de muita integração, à 
medida que acontece oficina de arte-educação, 
nas quais a gente leva as comunidades para 
dentro do museu, eu vou falar sobre isso daqui 
a pouco; e, também, a gente se utiliza desse 
espaço como palco, para trazer grandes artista 
de expressão, para fazer exposições. É um 
espaço reconhecidamente cultural, 
absolutamente integrado no cenário turístico 
cultural aqui da nossa região, que ajuda muito a 
valorizar a nossa atividade cultural. 
 O Trem de Passageiros é um ativo que a 
gente considera muito, que ele tem várias 
dimensões, vários aspectos; sem dúvida 
nenhuma é um corredor de integração logística, 
carregando pessoas, negócios, sonhos, 
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conectando cidades pequenas, e tendo uma 
atuação, a função social extremamente 
importante para essas pequenas comunidades, 
tanto em Minas Gerais quanto no interior do 
Espírito Santo, desembocando aqui em Vitória, e 
trazendo, sem dúvida nenhuma, recursos 
importantes para rodar a economia local.  

É um ativo, no qual, em tempos normais, 
nós aí estamos trafegando com cerca de um 
milhão de passageiros por ano, obviamente, 
nesse momento, devido a restrições e 
distanciamento social, a oferta de espaço no 
trem teve que ser reduzida, mas isso é uma 
coisa situacional, assim que a gente tiver 
segurança para voltar a operar na normalidade, 
ele recupera essa performance. A gente tem 
orgulho em dizer que é o único trem diário, de 
transporte de passageiros do Brasil em 
operação para longa distância. Isso faz muita 
diferença para uma região, e a gente tem isso, 
tem a possibilidade de se aproveitar desse 
benefício por ter esse serviço do Trem de 
Passageiros aqui. 

Então, a gente fez um apanhado sobre os 
ativos, alguns ativos sociais e culturais, eu vou 
falar de outros daqui a pouco e, nesse 
momento, vamos fazer um parêntese para falar 
sobre a atuação nossa na pandemia. 

A atuação na pandemia da Vale, ela se 
deve a um caráter humanitário, a um caráter de 
responsabilidade social pontual, ele passou a 
existir na medida em que a pandemia, ao longo 
das suas diversas fases, desde que ela começou, 
ela demandou ações diferentes, e a Vale se 
prontificou, se voluntariou a cooperar com 
governos estaduais, a cooperar com municípios, 
a cooperar com o Governo Federal, na medida 
em que foi possível, ao longo dessas diversas 
etapas. 

No primeiro momento da pandemia, eu 
acho que a prioridade de todo mundo, não 
havia vacina, era a gente conseguir EPIs, era a 
gente conseguir equipar nossas forças da saúde, 
o pessoal da saúde, para protegê-los, para dar o 
primeiro atendimento; houve falta de álcool gel 
no país, houve problemas que a Vale tentou 
ajudar, tentou colaborar de alguma forma, 
fazendo doação desses EPIs, desses materiais, 
sobretudo, de kits de testagem para a 

população, os números estão disponíveis, foram 
mais de dois milhões de itens doados, e, sempre 
contando a possibilidade da parceria, a 
integração com o Sistema Único de Saúde, o 
Governo Federal, de forma que essas doações 
chegassem, fossem materializadas nos 
territórios, e o Espírito Santo foi agraciado com 
um pedaço bastante significativo, tendo a Serra 
como grande ponto de concentração e recepção 
desses materiais, beneficiando toda população 
do nosso entorno, através dos seus dois 
principais hospitais, aliás, excelentes hospitais. 

Além disso, desse primeiro momento, 
num momento posterior, nós entendemos que 
a população uma vez afetada com perda de 
emprego, com perda de renda em função da 
pandemia, era necessário se fazer programas 
que não somente ajudasse a garantir a saúde 
dessas comunidades que nos rodeiam, mas que, 
também, permitisse essas comunidades a 
abraçar momentaneamente com as alternativas 
de renda. Então, nós criamos programas. Temos 
dois, aí, um deles criado pela Fundação Vale, 
que é o Máscara + Renda; e o outro é local 
nosso, Máscara para Todos, que basicamente 
capacitou costureiras, costureiros, enfim, 
pessoas que já tinham intimidade com essa 
coisa têxtil artesanal, para que eles pudessem 
produzir máscaras com, me fugiu o termo agora, 
mas com especificação segura. Nós doamos 
materiais e a gente fomentou o mercado que 
acabou surgindo, no qual essas pessoas 
começaram a costurar para proteger a família, a 
comunidade, e ter uma alternativa de revender, 
de passar adiante essas máscaras, fazendo que 
com isso eles conseguissem gerar renda 
momentaneamente. Então naquele momento 
era uma atuação social humanitária que fazia 
sentido. 

Posteriormente, nós entendemos que os 
gargalos do tratamento da pandemia passavam 
pela aquisição de seringas, que seriam utilizadas 
posteriormente na aplicação de vacinas, e em 
medicamentos relacionados ao processo de 
intubação, que foram caminhos críticos, e vidas 
foram perdidas. Era ali que era necessário atuar. 
Então a gente contou com a possibilidade do 
nosso Conselho de Administração, da nossa 
presidência, em fazer essas doações 
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significativas ao Sistema Único de Saúde. Parte 
dela se materializou também em território 
capixaba. 

E, por fim, que é a etapa que a gente se 
encontra agora, neste momento, estamos 
envolvidos com essa campanha grande de 
Combate à Fome. Nós vamos doar um milhão de 
cestas básicas. Na verdade, não só nos locais de 
atuação da Vale no Brasil, em outros estados 
também, porque a gente entende que este 
momento, infelizmente, a gente chegou à 
situação de fragilidade social da nossa 
população tão grande que falta comida na casa 
do brasileiro. E a sensibilidade da nossa gestão 
ela, inclusive, contraria a nossa política de 
atuação social que geralmente, normalmente, 
não atende à população com a doação de 
alimentos. Neste momento se faz necessário, 
então a Vale se juntou com parceria, com 
instituições mundiais inclusive, como a WFP e 
instituições locais e parceiros, atores locais, 
como a Cufa. Locais, eu me refiro a brasileiros, 
como a Cufa, que é a Central Única das Favelas, 
como ajudar a bolar esse esquema humanitário 
que vai colocar comida no prato de pelo menos 
novecentas mil pessoas no Brasil. E entre essas 
pessoas, a gente estima que cerca de três mil 
famílias capixabas vão ser agraciadas, vão ser 
cobertas por essa ação de combate à fome. 

 Então, neste momento isso tá 
acontecendo porque, neste momento, é o que a 
pandemia está gerando de necessidade. A gente 
entende que é assim que a gente pode 
colaborar melhor. E dessa forma a gente fecha 
esse parêntese aí sobre...  

Não são investimentos sociais 
corriqueiros, são pontuais, são situacionais e são 
humanitários e a gente passa a uma 
característica do investimento social voluntário 
que é contínuo, é de catálogo. Ele acontece 
todos os anos, acontece em ciclos. E a gente 
começa aí destacando um ativo social nosso, 
que, na verdade, é uma parceria público-privada 
extremamente bem-sucedida, que é a Estação 
Conhecimento, que fica ali na Serra, que é um 
local que consegue receber populações. Cerca 
de mil e duzentas crianças e jovens, que estão 
em situação de extrema pobreza de fragilidade 
social, que são encaminhados para lá através de 

serviços sociais ligados ao município. Quer dizer, 
a escolha dessas pessoas não é nossa, a gente 
abriga dentro do programa itens que 
complementam a educação das crianças e dos 
jovens, garantindo todo o arcabouço de 
assistência de rede social, de rede psicossocial.  

Então, no contraturno escolar, as 
crianças recebem alimentação, reforço escolar, 
recebem iniciativas ligadas ao esporte muito 
forte, o espaço é muito bonito, na verdade, 
muito apropriado para isso, e recebem também 
iniciativas relacionadas ao lazer e à cultura 
desses jovens. Então é um exemplo 
extremamente bem sucedido apoiado pela 
Prefeitura da Serra, que a gente tem orgulho de 
participar e poder de alguma forma oferecer 
isso à sociedade. 

Além da Estação Conhecimento, nós 
temos o Vale Música, que acontece dentro das 
instalações da Estação Conhecimento. É um 
projeto extremamente bem-sucedido que 
representa sem dúvida nenhuma o Espírito 
Santo fora daqui, inclusive, no qual nós 
oferecemos, ofertamos para pouco menos de 
trezentos jovens a oportunidade da formação 
musical desde os sete anos, desde a infância 
mesmo, até os vinte e nove anos. Os meninos 
crescem dentro desse projeto tendo as 
primeiras noções de música e, se quiserem 
abraçar, se tornando totalmente capacitados 
como músicos. A gente tem orgulho em falar 
que alguns desses jovens saíram daqui para 
conservatórios no exterior, que têm o acesso 
extremamente difícil, um vestibular difícil de 
entrar. E nós temos pessoas extremamente 
talentosas, que foram reveladas dentro desse 
programa que, efetivamente, assim como a 
Estação Conhecimento, tira o jovem da rua, tira 
o jovem da ociosidade e, consequentemente, de 
estar exposto a drogas, à prostituição e a coisas 
que desviam o cidadão de bem do caminho do 
bem. Então, Vale Música.  

Aliás, eu convido, deixo o convite feito 
aqui aos senhores que nunca foram. Assim que 
nós retornarmos às nossas atividades, seria 
muito bom tê-los conosco apreciando aí os 
espetáculos, as montagens musicais do Vale 
Música, que não deixam a dever a nenhuma 
orquestra, a nenhum grupo de nenhum país que 
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eu tenha visto por aí. E um negócio 
extremamente profissional. Os meninos levam 
muito a sério. A gente tem muito orgulho desse 
programa. 

Seguindo no capítulo Educação. Nós 
temos um programa chamado Vale nas Escolas. 
É um programa que atendeu desde 2016 cerca 
de pouco menos de trinta mil estudantes e vinte 
e oito escolas e três mil professores. É um 
programa que visa à aproximação entre a 
empresa e as escolas no território em que ela 
atua, trazendo jovens podendo ser desde 
crianças menor idade, a partir dos sete anos, até 
universitários, para fazer integração e terem 
noções de educação ambiental, enfim, processo 
de ensino-aprendizagem, através de, por 
exemplo, oficinas de robótica ou oficinas de 
games, de fabricação de aplicativos. Então, a 
gente discutir questões ambientais disfarçadas 
de brincadeira, disfarçadas de robótica, mas, 
efetivamente, envolvendo essa camada da 
população, que hoje é jovem e, no futuro, vai 
ser o médico, vai ser o professor, vai ser o 
político, ou vai ser um colega nosso de trabalho, 
também. Então, a gente mantém integração na 
sociedade, oxigenando as nossas ideias e 
compartilhando conhecimentos com esse 
extrato da população. É extremamente 
importante para nós o Vale nas Escolas. Mas 
também não é a única iniciativa educacional, 
dentro do capítulo Educação.  

Eu estou passando rapidamente para 
tentar caber o tempo. Na verdade, seriam 
necessários mais cinco minutos para discutir 
com profundidade, mas a gente vai ficar à 
disposição para aprofundar os números.  

 Temos aí um programa de educação 
integral, educação infantil e educação inclusiva. 
Três modalidades de educação em que, 
basicamente, nós integramos com escolas e 
oferecemos desde capacitação de professores e 
capacitação de corpo técnico ligado a escolas, 
até a doação e estruturação de espaços de 
estudo, espaços de brincar, espaços escolares 
que vão favorecer a escolas e comunidades. 
Então, temos exemplos desses três programas 
que beneficiaram - números expressivos -: 
educação integral, sessenta e um mil alunos; 
educação infantil, treze mil alunos.   

Temos exemplos em Cariacica, em 
Fundão e em Ibiraçu, enfim, ao longo de nossa 
proximidade da nossa operação.  

 Temos, também, além desses 
programas do Vale Cuidar, que também é um 
problema que é meio xodó nosso, que nos 
orgulha muito, porque ele é um programa 
voltado para a criança na primeira infância, que 
vai do zero aos seis anos. Então, nós não temos, 
efetivamente, escola para criança de zero a seis 
anos com conteúdo programático. E o que a 
gente descobre, quando conversa com 
especialistas, é que essa é a idade em que a 
criança está fazendo conexões neurais para 
garantir a capacidade cognitiva dela para o resto 
da vida. Então, uma criança que não tem a 
possibilidade de brincar na primeira infância, ela 
pode ser um cidadão comprometido 
futuramente. E investir nessa época de 
formação é extremamente importante para a 
gente ter cidadãos mais equilibrados, cidadãos 
de bem, enfim, úteis, ativos, na sociedade.  

Então, o programa foi criado para 
capacitar instrutores, pessoal de educação, 
professores e pais, a como brincar com seus 
filhos na primeira infância, da forma correta, 
sadia e construtiva; de forma a favorecer o 
desenvolvimento da criança. Esse programa foi 
reconhecido nacionalmente. Nós fomos 
convidados para assinar o Pacto Nacional pela 
Primeira Infância, junto a grandes empresas do 
Brasil. Nossa iniciativa no Vale Cuidar foi muito 
bem recebida, muito bem-aceita; teve um eco 
muito bom. E nós temos várias cidades no 
entorno aqui da Grande Vitória, ao longo da 
Vitória/Minas, onde a gente teve oportunidade 
de participar, capacitando e doando kits do 
Brincar, para crianças, para escolas, enfim, para 
entes públicos que receberam esse programa. 
Tiveram a oportunidade de receber esse 
programa nosso.  

Além do Vale Cuidar, nós temos já 
entrando no capítulo Saúde, que é um dos 
nossos eixos de atuação.   

O Ciclo Saúde também muito bem 
recebido pelas prefeituras, é muito solicitado 
pelas prefeituras, inclusive. É um programa em 
que nós buscamos o fortalecimento da atenção 
básica de saúde, através da doação de 
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equipamentos e mobiliários para estruturar 
unidades básicas de saúde; e da capacitação de 
equipes voltadas para a estratégia da Saúde da 
Família. Então, os municípios gostam muito de 
receber esse programa, ele tem interesse social 
muito forte, porque a população é beneficiada 
com o que vem desse programa. E, em 2020, 
por exemplo, nós chegamos fazendo cobertura 
boba, a gente conseguiu dar assistência a 
quarenta unidades básicas de saúde em muitos 
municípios que estão no nosso entorno aqui: 
João Neiva, Ibiraçu, Baixo Guandu, Fundão, 
Serra, Cariacica. Isso é um ciclo. Então, todos os 
anos nós temos novos municípios entrando e 
nós cumprimos assim esse ciclo itinerante, levar 
esse apoio à saúde dos municípios.  

 Entrando no capítulo de apoio à geração 
de renda, nós temos alguns programas que 
lidam basicamente com o empreendedor 
artesanal, aquela comunidade que de repente 
está numa situação de fragilidade social, que 
fica na beira da linha, que fica no entorno aqui, 
da Grande Vitória, e tem aquela senhora que faz 
aquele doce, que é receia da avó dela, tem 
aquele outro que faz o objeto de artesanato que 
aprendeu com a família, e são heranças 
culturais, são identidades daquela comunidade.  

O que a gente faz é oferecer programas 
para pegar essas pessoas que são produtores, 
que têm alguma característica de 
empreendedor, mas que não tiveram a chance 
de ser capacitados e capacitá-los e incubá-los, 
eventualmente, fazendo com que aquele que 
era o artesão local, ele se torna um fornecedor 
para a cidade vizinha, para o estado vizinho, até 
para o país vizinho, também.  

Então, ele tem esses programas como o 
Pesc. O Projeto Trilha das Profissões e o 
Instituições do Futuro. São programas que 
exploram essa coisa do empreendedorismo e da 
capacidade das comunidades e da sociedade 
gerarem renda para si próprios e crescerem de 
acordo com as normas, enfim, diretrizes de 
capacitação voltadas para empreendedorismo.  

Para as nossas comunidades vizinhas à 
ferrovia nós temos programas que são muito 
voltados para a segurança das comunidades. 
Temos aí o Trilha dos Valores e o Trilha.Lab. São 
programas, inclusive, parecidos. Eles se utilizam 

de atividades lúdicas, de brincadeiras, para se 
envolver as crianças, os jovens e os estudantes 
no entorno da linha. E a gente aproveita para 
colocar ali princípios de segurança e de boa 
convivência. Porque o jovem, hoje, vai para 
escola e aprende como atravessar uma rua, o 
sinal vermelho, o sinal amarelo, o sinal verde. 
Mas a gente não tem uma coisa voltada, 
especificamente, para ferrovia. De repente nós 
temos comunidades inteiras que vivem, que 
crescem e se identificam com o movimento dos 
trens e que veem o passageiro passando ali todo 
dia. E é importante a gente levar lição de 
cidadania, também, a respeito de como se 
comportar e garantir a segurança dessas 
populações.  

E já o Arte no Muro, que está descrito lá 
no final, e tem uma foto bonita aí no painel, é 
um programa que humaniza as vedações 
ferroviárias. Aquele muro que segrega a ferrovia 
para garantir a segurança das comunidades, que 
antes era só um muro cinza, nós convidamos os 
grafiteiros, artistas locais, para fazerem a arte 
nesses muros, mas não só para fazer a arte, mas 
também para oferecerem oficinas para aquelas 
comunidades no entorno, ajudarem a pintar e 
construir um mural que, na verdade, vai ser um 
patrimônio e refletir a cultura daquelas 
comunidades. Então, é um programa muito 
bom, muito bem abraçado pelas comunidades, 
já foi destaque, inclusive, em imprensa, em 
entradas ao vivo, de tão bonito e tão integrador 
que é.  
 O planejamento participativo com 
comunidades, que nós também chamamos de 
PRC, o programa de relacionamento com as 
comunidades é a grande essência da nossa área, 
da existência da nossa área. É um programa no 
qual a gente basicamente pega as comunidades 
que estão em nosso entorno e convida para 
uma conversa franca, uma conversa aberta, na 
qual a gente entende quais são os problemas, as 
necessidades, os pontos de interseção, às vezes 
de atrito também, entre as operações, entre a 
nossa existência e aquelas pessoas que moram 
ali, que têm parentes ali, enfim, que compõem 
aquele extrato social local. 
 E a gente entende que as necessidades 
são diferentes, que as pessoas são diferentes, 
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enfim, os problemas são diferentes e, portanto, 
as soluções têm que ser diferentes. A gente se 
abraça com essas comunidades. Essas fotos, 
inclusive, demonstram muito esse abraço, essa 
integração e a gente consegue entender como a 
gente consegue se colocar, o que a gente 
consegue oferecer para aquela comunidade 
existir melhor, e a gente conseguir um ambiente 
de harmonia entre a operação e os valores 
culturais, os valores sociais daquela localidade. 
 Neste momento nós temos cinquenta e 
sete planos em andamento. Um deles, inclusive, 
é na Ilha do Frade, que está tendo um avanço 
muito legal. Lá, o que eles querem, são 
programas ambientais de coleta de lixo. Tem 
lugar que prefere tirar as crianças da ociosidade, 
tem lugar que é uma praça esportiva. A gente 
entende que isso não é um movimento de fazer 
uma visita e nunca mais voltar. É um movimento 
de a gente ficar três, quatro anos construindo 
essas coisas com as comunidades. 
 Então, foram cinquenta e sete neste 
momento, neste ano acontecendo. Ano que 
vem tem outra leva e, assim, a gente vai 
abraçando as comunidades que estão no nosso 
entorno. É um programa muito, muito legal e 
que define o nosso escopo e a nossa existência.   
 Temos aí as leis de incentivo, os 
incentivos legais que, através dos quais, nós 
conseguimos destacar algum recurso para 
garantir que eles sejam administrados, vão ser 
geridos por conselhos municipais, e vão ficar 
nos territórios em que nós e nossos vizinhos 
vivemos. Então, através do Fundo da Infância e 
Adolescência, Fundo do Idoso, do Pronon, do 
Pronas e da Lei do Esporte, nós conseguimos, 
por exemplo, 2021 destacar para o Espírito 
Santo cerca de quatorze milhões em recursos 
incentivados. Acaba fazendo muita diferença 
para o nosso território. 
 E, por fim, nós temos aí, essa é uma 
entrega pontual e absolutamente voluntária, 
nós recentemente inauguramos na Serra o 
Caminho do Mar, um espaço que a gente 
pretende que seja muito bem sucedido no 
tocante à integração, à valorização daquelas 
onze comunidades ali no entorno, na verdade, 
para que o parque se integre ao conjunto de 
parques lá de Serra, que já tem um conjunto 

bastante interessante de locais públicos, mas 
que faça a diferença para essas comunidades 
oferecendo alternativas de lazer, de esporte, de 
integração social de uma forma geral. Então, 
nos orgulha muito de ter feito parte desse 
processo e ter entregado para a Prefeitura de 
Serra, para a gestão da Prefeitura de Serra esse 
parque, recentemente. Não deixa de ser uma 
boa entrega social também.   
 E entrando para o território da cultura - 
pode passar – nós temos o Instituto Cultural 
Vale. O Instituto Cultural Vale foi criado no ano 
passado com o grande objetivo de gerenciar 
carteira de projetos e solicitações que nós 
temos de patrocínios ao longo de todo o Brasil. 
Então, basicamente, (Inaudível) ele tem neste 
momento cento e quarenta e cinco projetos 
sendo patrocinados, sendo construídos e, alguns 
deles, estão no Espírito Santo, são bastante 
significativos. Através do ICV, através do 
Instituto Cultural Vale, nós conseguimos apoiar, 
por exemplo, está no próximo slide, Jaluza, o 
restauro do Santuário de Anchieta, que é um 
equipamento extremamente importante, é um 
marco turístico, é um marco cultural presente 
no estado. E a gente conclui as obras agora em 
agosto 2021. 
 E em fase de projeto a gente tem a Igreja 
dos Reis Magos, na Serra também, que vai ser, 
nós acreditamos, outra grande entrega, outro 
evento de patrocínio que a gente vai conseguir 
participar de alguma forma. E enfim, no final das 
contas, entregar ao público capixaba 
equipamentos restaurados, com iluminação, 
com cafés, com acessibilidade, que são 
modificações difíceis de fazer em equipamentos, 
em espaços mais antigos. Mas a gente espera 
democratizar o acesso, entregar isso mais 
bonito para a população capixaba, para que 
possa representá-los tão bem quanto tem feito 
até aqui no tocante à cultura. Pode passar, 
Jaluza. (Pausa)  
 Jaluza, para mim não passou não, hein. 
Pessoal, eu caí? Não, né? (Pausa) 
 Dentro do capítulo ambiental, senhores, 
nós temos aí essa importante iniciativa da Vale. 
Foi declarado em âmbito Global, na verdade foi 
declarada por mercado mundial que é a 
intenção da Vale se adequar e se tornar uma 
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empresa carbono neutro até 2050. Então, 
reduzir as emissões de carbono demanda um 
esforço muito grande numa empresa muito 
grande. É o nosso compromisso, algumas 
iniciativas acontecem, se iniciando, apesar de 
ser um esforço global, inicia-se e tem piloto 
dentro do Espírito Santo, valorizando o espaço. 
Por exemplo, eu falei que ia citar a respeito 
disso, nossa reserva natural de Linhares está 
apoiando, através de acordo de cooperação 
técnica, para proteção de outras unidades de 
conservação no país, três delas dentro do 
Espírito Santo, e, através desse acordo nós 
vamos apoiar com materiais, com ações de 
vigilância, com toda a inteligência que já foi 
desenvolvida em pesquisas na gestão da própria 
reserva natural materializada em recursos para 

que essas outras unidades elas obtenham 
sucesso também na gestão ambiental e na 
proteção da Mata Atlântica. Isso já é o começo 
de um movimento ambiental aí alinhado com 
os objetivos do carbono neutro 2050.  

E no próximo slide também, nós temos 
algumas outras iniciativas que estão presentes 
aqui no Espírito Santo. Pode passar, Jaluza. 

 
A SR.ª JALUZA GOMES MULLER RIBU DE 

FREITAS – Já passei. 

 
O SR. LUIZ FERNANDO MARTINS – 

Temos aí dois projetos piloto, a primeira 
locomotiva elétrica, movida a bateria elétrica da 
mineração brasileira, ela está presente aqui em 
Tubarão fazendo uma nova, é um esquema 
piloto neste momento, mas ele denota, ele já dá 
o tom do que é a operação que nós queremos 
para um futuro próximo.  

Então, hoje, nós trabalhamos com 
locomotivas a diesel, mas a gente tem que 
mudar essa matriz energética e aí já tem um 
primeiro exemplo do funcionamento dessa nova 
matriz, nova proposta, que está refletida 
também nos ônibus, nos veículos elétricos, já 
temos o ônibus elétrico operando dentro de 
Tubarão para o transporte de funcionários. E a 
gente espera a partir desse piloto expandir e, 
obviamente, favorecer não só o estado, não só a 
cidade, mas o planeta com menos energia, com 

mais energia limpa sendo aplicada nos nossos 
ativos. 

Ainda na pegada ambiental temos um 
programa chamado Atitude Ambiental que, na 
verdade, é composto de vários programas, mas 
o grande objetivo é conectar estudantes, a 
sociedade de uma forma geral com os objetivos 
de desenvolvimento sustentável da ONU, 
através de várias oficinas, de vários fóruns 
diferentes. Então nós temos campanhas de 
redução de ponto de descarte de lixo irregular, 
nós temos hackathons, que são feitos juntos a 
universidades para gente buscar ideias que 
surgem ali no seio universitário, naquele 
esquema de startup, propondo soluções para 
grandes problemas que nós temos como, por 
exemplo, o próprio descarte de lixo, de forma 
que a gente consegue se integrar com a 
sociedade, ter uma escuta qualificada dessa 
sociedade e buscar junto dela soluções que no 
futuro a gente possa inclusive abraçar e serem 
partes do nosso processo produtivo mais limpo, 
mais sustentável. 
 Temos também, no próximo slide, o 
projeto Amigos da Jubarte, um projeto também 
xodó nosso, é um projeto que ele, basicamente 
nós temos um parceiro que traz todo o 
conhecimento biológico, todo o conhecimento 
técnico, específico, científico, para a abordagem 
desses animais que passam aqui pelo Espírito 
Santo, oferecem um grande espetáculo que até 
então era desconhecido, e a gente faz uma 
abordagem correta na exploração da beleza do 
espetáculo, ao tempo em que faz estudos 
biológicos também desse ecossistema 
específico.  

E em médio prazo, talvez em longo 
prazo, a gente espera também poder criar a 
partir disso, todo um canal de desenvolvimento 
de negócios em torno desse turismo limpo e 
sustentável. A pessoa que opera o barco que vai 
fazer visita a essas baleias, o hotel que recebe 
os turistas porque vêm para cá para ver as 
baleias, o restaurante que oferece refeição. 
Enfim, toda essa construção desse ecossistema, 
que não é só social, é também econômico. A 
gente espera que, no futuro, um projeto desse, 
que tem um potencial tão grande, ele possa ser 
lembrado como o Projeto Tamar é hoje 
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lembrado, em relação às tartarugas. Então é um 
vetor de desenvolvimento muito grande que 
começa com a abordagem que é 
socioambiental, e a gente se orgulha muito de 
estar presente, de poder de alguma forma estar 
patrocinando ou participando de todo esse 
projeto. 

E eu já deixo o convite feito aos senhores 
deputados, nós estamos neste momento no 
período anual de avistamento de baleias. Então, 
faço esse convite, caso vocês tenham interesse, 
vai ser um prazer e uma honra muito grande 
para nós recebê-los e apresentar, não só esse 
projeto, mas todas essas características que 
euestu citando aqui de uma forma muito rápida, 
muito compacta, em função do tempo que a 
gente tem. Então, está feito o convite oficial 
para os senhores.  

E a gente se encaminha para o final, só 
para dizer que nós mantemos, com o objetivo 
de manter uma comunicação clara, direta, 
acessível com a população e com a sociedade, 
nós mantemos alguns canais que fazem parte 
dos canais que nós ouvimos e integramos em 
nosso sistema de ESG, de escuta qualificada da 
sociedade. Eles estão listados aí à disposição de 
todos os nossos vizinhos, desde a reclamação 
até o elogio, até as sugestões também. É uma 
forma de a gente trazer o pessoal para perto e 
promover essa integração através dos 
programas que a gente viu rapidamente aqui. 
Então eu termino minha participação aqui, 
agradeço a todos pelo interesse na pauta. 
Agradeço pelo espaço concedido e me coloco à 
disposição para comentários e 
questionamentos. 

Muito obrigado. 
 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – 

Deputado Favatto, gostaria de me inscrever, tá? 

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Deputado Bruno, já 
vou passar para a palavra para V. Ex.ª para se 
quiser fazer a pergunta especificamente para as 
duas empresas.  

Depois eu vou passar a fala para o 
Moreschi, que parece que ele tem uma 
apresentação também da Juntos SOS Ambiental.  

E quem quiser mais, deputado Gandini, 
deputada Iriny, quiser fazer questionamento às 
duas empresas vamos dividir esse bloco então 
para poder não se alongar demais. São uma e 
meia da tarde, depois o Eraylton. 

Quero agradecer aqui ao Iema, que está 
acompanhando tudo, mas nós vamos fazer a 
apresentação do Iema depois, em separado, em 
virtude do nosso tempo também da comissão, e 
da TV Assembleia. 

 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Eu 

gostaria de fazer uma fala rápida, também. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Primeiro o deputado 
Bruno, depois o deputado Gandini, então. 

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – 

Obrigado, deputado Favatto e todos que 
participam aqui, desde os órgãos de controle à 
sociedade civil organizada, através da ONG, 
sempre presente. 

É uma oportunidade digna de registro, 
presidente Rafael Favatto. Nós que temos aqui 
constantemente o papel de fiscalizar, de cobrar 
cumprimentos de TAC, de Termo de 
Compromisso Ambiental e até Termos de Ajuste 
de Conduta, controle do ar, tantas outras 
responsabilidades, e esta comissão tem feito 
isso com muito equilíbrio, mas com muita 
propriedade também. 

Essa semana mesmo, tivemos uma 
oportunidade de, através desta comissão, 
conhecer mais uma vez, detalhadamente, o 
cumprimento das metas e a assinatura da 
renovação dos termos de compromisso, na casa 
de milhões de reais, dessas duas empresas junto 
ao Governo do Estado, sempre para modernizar 
os equipamentos de controle e melhorar a 
qualidade de vida das pessoas, especialmente 
de Vitória, Serra, são as cidades mais próximas 
que convivem com os impactos de duas grandes 
empresas. 

Quando eu fiz a proposta, e esta 
comissão acatou, de que essa temática das 
compensações sociais, nós percebemos que o 
assunto vai além da compensação. A questão 
social extrapola aquilo que é acordado, 
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pactuado, para não usar a palavra obrigado. 
Existem ações que vão além, justamente para 
nós olharmos os dois lados. 

Eu acredito nas profecias bíblicas, sou 
cristão, mas eu abomino aquelas profecias do 
caos. E profeta do caos existe para tudo quanto 
é lado, existe na Assembleia Legislativa, 
infelizmente existe. 

Eu, certa vez, recém-chegado à 
Assembleia Legislativa, participei de uma 
comissão de inquérito e, na ocasião, foi 
convocado o diretor, o CEO da então empresa 
Vale do Rio Doce, hoje Vale. Hoje ele é até 
falecido, faleceu em um desastre aéreo, num 
trágico desastre aéreo. 

Eu percebi, naquele momento, muito 
desrespeito para com a pessoa dele e das 
pessoas que vieram participar, palavras 
agressivas de alguns parlamentares com termos 
chulos. E eu pedi a palavra e disse que tão 
importante quanto cobrar das empresas um ar 
com menos pó, uma produção de aço 
equilibrada com a sociedade, é reconhecer a 
importância dessas duas empresas, no caso 
aqui, para a economia e para a nossa sociedade. 

Eu citei que a Vale do Rio Doce, por 
exemplo, se instalou aqui pela porta da frente e 
as pessoas vieram morar, algumas delas, 
trabalhar na empresa e a cidade cresceu ao 
entorno. Agora está aí o desafio para nós.  

Isso não significa que a Vale não tem que 
controlar a emissão de pó, pelo contrário, nós 
estamos exigindo que controle. Mas também 
não podemos nunca tratá-las como empresas 
inimigas da sociedade. É assim que eu penso. É 
assim que eu exerço o meu mandato, inclusive a 
minha cadeira aqui na Comissão de Meio 
Ambiente. 

Então, eu quero testemunhar, inclusive, 
que, como secretário de Estado que fui da 
Assistência, eu fiz a gestão da pasta em 
momentos delicados, onde o Estado foi 
destruído, algumas cidades foram destruídas 
pelas chuvas.  

Eu mesmo fui um que recorri à empresa 
Vale, que disponibilizou uma equipe de 
engenharia, com máquinas, com equipamentos, 
que ficou acampada na cidade de Iconha, na 
cidade de Alfredo Chaves. E tudo ao pé da letra, 

tudo cumprindo a regra ao pé da letra, 
monitorado pela defesa civil. E quão importante 
foi naquele momento também. 

Os investimentos na Serra citados; o 
programa Valores Humanos, deputado Rafael 
Favatto, que a Arcelor faz neste momento. 
Infelizmente a gestão passada da Serra 
paralisou, e foi reconhecido como um dos cinco 
programas mais importantes do mundo na 
formação do cidadão, que trata os valores 
humanos: a paz, o amor,  a boa conduta. 

Eu fico muito feliz em ver a Vale falar de 
primeira infância. O Estado está em pleno 
desenvolvimento da sua política pública da 
primeira infância, o seu plano estadual da 
primeira infância. Foi um embrião que nós 
plantamos também quando secretário.  

Não é o local aqui para se falar isso, 
mas, por exemplo, na prisão de um monstro 
que ontem colocou um cinto no pescoço de 
uma criança, na cidade de Serra, e gravou um 
vídeo ameaçando matar a criança caso o pai 
não ajudasse. 

Nós acionamos a Secretaria de 
Segurança, ontem não foi possível a prisão 
porque não foi visível flagrante, mas a 
preventiva saiu hoje. Eu estou falando isso 
porque falar em primeira infância é falar de 
cuidar dos primeiros passos. 

Parabéns à Vale por adotar a temática! 
Sugiro que faça uma sintonia com a Setades, 
porque a Setades tem a política de primeira 
infância muito latente, muito forte. 

Então hoje, além de conhecermos as 
questões ambientais, os compromissos que 
têm sido monitorados, nós pudemos conhecer 
e passar para os capixabas que aqui nos 
acompanham as ações no campo social, que 
são muito importantes. 

Então parabéns, deputado Favatto! Eu 
quero registrar aqui também, na pessoa do 
diretor do Iema, do Alaimar, a importância de 
manter a pegada, manter a cobrança de 
acompanhamento desses termos para que a 
gente possa encontrar o equilíbrio com que a 
gente tanto sonha. 

Aceito o convite para conhecer de perto 
os programas apresentados aqui pela Vale sim. 
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Quero me inscrever para conhecer, tá bom? Um 
abraço a todos, a paz de Cristo! 

Devolvo a palavra ao deputado Rafael 
Favatto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado, deputado 
Bruno! 

Próximo inscrito, deputado Fabrício 
Gandini. 

  
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Boa 

tarde a todos! Primeiro agradecer mais uma vez 
a presença. Acredito que é nessa construção do 
diálogo que a gente vai avançar.  

Eu, infelizmente, não tive oportunidade 
de participar da última reunião, presidente, 
devido a uma questão familiar. Minha mãe teve 
um problema de saúde e eu tive que 
acompanhá-la e naquele dia eu não consegui 
participar.  

Mas eu fiz uma análise aqui da 
documentação e eu queria encaminhar uma 
proposta de acompanhamento, talvez, do 
trabalho aqui, até para a gente avaliar junto. 

A Arcelor tem cento e trinta e uma 
metas. Eu vi que a Arcelor dividiu por ações e 
uma série de coisas. Mas, das cento e trinta e 
uma metas, setenta e nove, teoricamente, eram  
apresentadas, finalizadas e concluídas. 
Cinquenta e duas foram, e isso representa um 
número, 65,8% do que poderia ser finalizado já 
está finalizado. Estou considerando as metas, 
não as ações. Trinta e quatro por cento estão 
em análise e reanálise.  

Eu queria sugerir à comissão que a gente 
fizesse um acompanhamento dessas metas, 
principalmente, porque foi importante quando 
o João colocou algumas específicas. Ele falou o 
motivo e nessas parece bem justo que a gente 
vai avançar. 

Assim, um trabalho de fiscalização legal 
da comissão seria acompanhar essas metas que 
ficaram pendentes e as motivações, porque isso 
vai dar uma transparência maior de análise, 
acho, por parte da comissão. Se a gente 
pudesse, tanto da empresa Arcelor quanto da 
Vale, acompanhar especificamente meta por 
meta que ainda não foi entregue à sociedade.  

Da Vale, já é o contrário. Aí, é o que me 
chamou muita a atenção. Nós temos 68,4% não 
cumpridos, vamos dizer assim, que é análise e 
reanálise. Vamos chamar de não cumpridos, até 
porque o João colocou aí e tem coisas que 
podem ficar melhor, mas a gente não sabe 
exatamente o que são essas 34,4% de não 
cumprimento. Porque lá, quando a gente pega o 
status, a gente não tem esse detalhamento do 
que aconteceu com essa meta. (Inaudível) Iema 
fazendo análise e reanálise. E tem trinta e um 
por cento cumpridas das que poderiam ser 
cumpridas.  

Então é uma proposta indo ao encontro 
do que o deputado Bruno falou, de respeito, de 
construção, de a gente focar, talvez, no que está 
ainda agarrado, para a gente entender, para a 
sociedade entender e às vezes até contribuir 
com alguma solução ou alguma perspectiva.  

Então essa era a minha fala. Parabéns 
pelos trabalhos que estão sendo 
desempenhados. Acredito muito no poder do 
diálogo e da construção e na condução do nosso 
presidente deputado Rafael Favatto na 
comissão. 

Obrigado. Era essa minha fala. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado, deputado 
Gandini. 

Deputada Iriny Lopes. (Pausa) 
Eu acho que caiu a transmissão dela. 
Mas, deputado Gandini, aceito a 

proposta. Eu acho muito bacana a proposta 
desse acompanhamento de perto. Até foi 
sugestionado na última reunião que a gente 
fizesse visitas nas duas empresas novamente, 
retomasse as visitas.  

Tanto a Vale quanto a Arcelor deixaram 
abertas as empresas. Acho que a gente pode já 
retomar nesse mês de julho mesmo essa visita. 
Convidar o Alaimar e a comissão dele para estar 
presente também nessas visitas nas empresas, 
porque aí a gente faz o papel de mediador in 
loco, que foi a proposta do deputado Gandini, 
até para entender realmente esses 68,4% não 
cumpridos da Vale contra trinta por cento não 
cumpridos da Arcelor e mesmo assim 
justificados na apresentação de hoje pelo João 
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Bosco. Eu acho que a gente tem que estar lá 
realmente para ver até que ponto está.  

Na apresentação dos TCAs com o 
governador, na última reunião, a Vale colocou 
realmente que tem a meta até 2023 e que eles 
estão no tempo de cumprimento. Eles não estão 
errados. Mesmo não cumprindo 68,4%, têm um 
prazo, porque às vezes são obras grandes. Por 
isso a fala do deputado Gandini de estar indo 
até lá para acompanhar isso aí. Mas eles estão 
dentro do prazo de muitas obras. E eu acho que 
é válido. Vou botar em votação meramente aqui 
para a democracia. 

Como vota o deputado Bruno Lamas?  
 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – 

(Inaudível) 
 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) –  Eu acompanho. 
Aprovado.  

Então, vamos estar marcando. A Vanilza 
vai estar marcando, juntamente com o... 

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Me ouve, 

deputado?  

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Agora sim. Pode falar, 
deputado Bruno. 

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Eu voto 

favorável e gostaria, inclusive, por uma questão 
de (Inaudível) que constasse em ata esse 
adendo na minha fala, de que meu 
pronunciamento foi em tempos de compliace, 
tempos onde a legislação eleitoral, inclusive, 
impede, ela proíbe, é proibido doação e 
(Inaudível). Muito segura, muito concreta e 
reconhecendo o trabalho dessas empresas em 
tempo de compliance. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Joia, deputado Bruno. 
Depois você manda por escrito, porque o seu 
áudio estava falhando, para a gente botar na ata 
taquigráfica. 

Então aprovado.  

Vamos estar marcando a data com as 
empresas para estar fazendo essa visita ainda 
no mês de julho, mesmo que no recesso, ou no 
início do mês de agosto agora, já para estar 
visitando e marcando uma data com o Alaimar e 
a equipe técnica lá do Iema também para estar 
presente. 

Eu gostaria de falar da Vale e da Arcelor: 
as duas apresentações foram bacanas. Temas 
diferentes. A Vale focou mais no social, que era 
o foco da apresentação mesmo de hoje, e a CST 
propôs falar um pouquinho mais do TCA para 
esclarecer a última apresentação, que talvez 
tenha gerado alguma dúvida pertinente.  

Vamos abrir outro momento na 
comissão. Peço depois o João Bosco que entre 
em contato com a Vanilza para a gente já 
programar a próxima, para estar falando dos 
temas sociais também da CST e da Arcelor  aqui 
na comissão. 

O que chamou atenção aqui, um ponto, 
acho que toda apresentação da Vale foi bem 
bacana, o que está tendo de investimento no 
estado, mas eu acho que ainda falta alguma 
coisinha a mais. Foi o Luiz Cláudio, não é? O 
Claudio que apresentou. Eu acho que faltou 
alguma coisinha a mais, Romildo e demais 
representantes da Vale. 

Só um exemplo mínimo aqui, deputado 
Gandini: duzentas e dezenove mil famílias serão 
beneficiadas do programa de cesta básica em 
nível nacional. 1,3% será destinado para o 
estado do Espírito Santo. Das duzentas e 
dezenove mil famílias, duas mil e pouquinho 
serão aqui para o estado Espírito Santo. Eu acho 
que é muito pequeno esse gesto para o estado 
do Espírito Santo.  

Eu já estava convidando a empresa, há 
algum tempo, para fazer a doação, participar 
da doação, desde a campanha que o 
presidente da Assembleia fez lá o gesto de 
estar doando cesta básica, passar para Cufa, 
passar para essas instituições aqui no estado. 

Gostei da propaganda, muito bonita a 
propaganda feita. Mas, quando a gente retrata 
isso em números, ficou um número muito 
pequeno para o estado do Espírito Santo. 

Essa população, nem o município da 
Serra, praticamente, será alcançado como um 
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todo. A gente fala de gestos, de momentos. E é 
isso que a gente precisa são ações mais pontais, 
mais concretas em relação ao nosso estado.  

Sempre a minha fala é nesse sentido, a 
fala do deputado Bruno, do deputado Gandini, 
em relação às ações voltadas aqui para o nosso 
estado Espírito Santo, não é de confronto com 
as empresas. Muito pelo contrário, a gente quer 
que abram mais postos de trabalho, mais metas 
cumpridas. E a população do estado fique 
satisfeita aqui com a presença de vocês e 
orgulho de ser. Falta ainda aquele orgulho de 
ser capixaba. É isso que a gente tem sempre 
colocado aqui e a gente precisa evoluir nessa 
pegada.  

Essa é minha fala, não é de perguntas, no 
momento.  

Quero passar, agora, a fala para o 
Moreschi fazer a apresentação dele. Que a 
gente possa caminhar com a comissão. 

Moreschi com a palavra. 
 
O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR – 

Boa tarde, deputado Favatto. Em seu nome 
comprimento todos os membros da Assembleia 
que estão dando suporte à comissão e todos os 
convidados. 

 Antes, eu queria pedir sua permissão 
para mandar para todos os senhores deputados 
da comissão, escutar um áudio que eu recebi há 
pouco, da senhora Eliane. Se vocês estão 
lembrados, aquela senhora da casa do barulho, 
em Cariacica. Pode ser? 

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Como o tema não é 
agora, neste momento, pertinente, manda para 
a gente. Manda o áudio. 

 

O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR – 
Então, eu vou falar rapidamente o que é. A 
Secretaria de Meio Ambiente de Cariacica 
assumiu um compromisso de fazer medições na 
casa dela. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Foi. 

 

O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR – 
Até hoje ninguém compareceu, resumidamente. 

Então eu peço a intercessão dos senhores 
deputados... 

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Joia. 
 
O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR – 

Junto ao prefeito de Cariacica, para que cobre 
isso. A secretária se comprometeu que logo 
iriam. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Na reunião. 
 
O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR – Já 

se passou mais de um mês e ninguém 
compareceu e nem deu satisfação.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Combinado. 
Vanilza, anotar o recado e a gente faz 

contato com a secretária e passa para mim o 
telefone que eu vou acioná-la ainda esta 
semana. 

 
O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR – 

Deputado Gandini, pegando um gancho na sua 
fala, eu gostaria que o senhor prestasse uma 
atenção especial na nossa apresentação hoje. 
Infelizmente, a deputada Iriny não está 
presente. Também eu queria que ela prestasse 
uma atenção especial. 

A Juntos vai se posicionar, 
preferencialmente, nesta comissão, sempre em 
função do relatório final da CPI de 2015, o que 
ela definiu, o que ela recomendou. 

Então, começando aqui: Recomendações 
– Relatório CPI do Pó Preto Ales 2015. 

 
(São exibidas imagens 
simultaneamente ao 
pronunciamento) 

 
Da fiscalização dos sistemas de 

informação ambiental das empresas a fim de se 
garantir honestidade, ética e transparência das 
informações. 

 Já encaminhamos essa apresentação 
para secretária executiva da CNA, que poderá 
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compartilhar com todos os senhores. Por isso, 
nós seremos breves, não leremos todos os 
textos, mas, sim, as partes grifadas que são mais 
relevantes. 

Então, começamos pelo Anexo IV – 
Diretrizes e Metas de Controle Ambiental do 
Iema. Então, essas são as atividades e as metas 
que o Iema tem que cumprir no TCA. Uma das 
metas que está aqui bem clara: a implantação 
das melhores técnicas disponíveis (MTD). Item 
III, referência europeu: Melhores Técnicas 
Disponíveis. 

Aí, nós entramos no Decreto 127/2013, 
que diz o que são as Melhores Técnicas 
Disponíveis: as técnicas mais eficazes para 
alcançar um nível geral elevado de proteção do 
meio ambiente, no seu todo. 

Aí, tem técnicas disponíveis, para 
esclarecer, mas o documento vai todo 
encaminhado para os senhores. 

Entramos aqui. A Companhia Ambiental 
do Estado de São Paulo definiu, para os TCAs, 
para algumas metas, uma tecnologia chamada 
Melhor Técnica Prática Disponível, que podem 
ser utilizadas pelos setores produtivos e não, e a 
única referência técnica para tomada de 
decisão, que deve ser precedida por um estudo 
de viabilidade técnica da sua implantação.  

Aqui nós temos estudos feitos da 
avaliação da melhor técnica de prática 
disponível, em que ela diz: A despeito das 
incertezas do processo de estimação de risco, a 
ferramenta é útil como alerta aos gestores da 
qualidade do ar de que nem sempre a melhor 
tecnologia prática de controle assegura a 
proteção à saúde de uma população.  

Essa matéria vai inteira, trata-se de uma 
empresa de galvanoplastia, cuja meta ou 
objetivo é cinquenta miligramas de poluição e o 
projeto de melhor prática resultou em trezentos 
e setenta e quatro miligramas por metro cúbico.  

Aqui, nós fazemos um levantamento de 
todas as metas das empresas Vale e 
ArcelorMittal. Aqui, nós vemos que existe um 
confronto com a melhor técnica disponível, 
porque aqui, por exemplo: item 2, tecnologia 
com eficiência igual ou superior. Então, se é 
igual, existe uma superior? Não é melhor 
técnica disponível. Item 11: implantação de 

wind fenses, ou medida de controle de eficiência 
igual ou superior. Item 12: aplicação de 
polímeros ou outro material de eficiência igual 
ou superior. Então, wind fenses de novo, igual 
ou superior. Manuseio de minérios, medida de 
controle de eficiência igual ou superior. Medida 
de controle e eficiência igual a wind fenses.  

Então, como os senhores podem ver, não 
tem nada de melhor tecnologia disponível. 
Porque a melhor é a que vai atingir o melhor 
resultado. Se estamos admitindo igual ou 
existente hoje, não vamos ter melhoria 
nenhuma.  

Aqui temos também no item 110: 
implantar o sistema de ventilação local 
exaustora e os equipamentos de controle de 
poluição do ar, baseado na Melhor Tecnologia 
Prática Disponível. Não é a melhor tecnologia 
disponível, tem essa palavrinha prática que 
muda totalmente o que é o MTD. 
 A empresa Vale também, nos pátios de 
armazenagem em geral: tecnologia com 
eficiência maior ou igual; manuseio de minério 
ou outra de eficácia de controle igual ou 
superior.  

Então, senhores, podemos verificar de 
que o que o Iema tem como meta não bate com 
as metas das empresas nos seus TCAs.  
 Agora, passando para o seguinte item. 
Na última reunião, o senhor Alaimar Fiuza, 
diretor do Iema, o texto abaixo é genérico e não 
específico para emissões de fontes pontuais de 
chaminés. Como o senhor se fundamentou para 
não responder nossos questionamentos sobre a 
Ramp.  

Monitoramento de emissões 
atmosféricas. Prestem atenção nesta frase que 
ela é crucial: o monitoramento das fontes de 
emissões constitui ferramenta essencial para 
comprovar a eficiência das medidas 
implantadas. Então, uma instrução normativa 
para o monitoramento atmosférico e validação 
dos dados monitorados. 
 Aí nós fomos pesquisar todas as metas 
das empresas Vale e ArcelorMittal para ver 
quais metas tratavam de chaminés, para ver se 
existia alguma meta que tratasse sobre melhoria 
das emissões das chaminés e o que nós 
conseguimos encontrar na meta 99 da 
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ArcelorMittal? Implantar duto e chaminé. Então, 
não reduz em mitigação ou melhoria.  

Aí, outro é realizar comprovação de 
eficácia dos equipamentos de controle de 
poluição do ar existente por meio de 
amostragem em chaminé. Então, não é melhoria 
para... Aplicada.  

Por último, aqui na Vale, da mesma 
forma: amostragem isocinéticas em chaminés e 
amostragem em chaminés.  

Então, não existe nenhuma meta 
dentro dos TCAs das empresas Vale e 
ArcelorMittal referentes às emissões de 
chaminés, para serem mensuradas das suas 
eficácias e das suas melhorias. 
 Então, voltamos ao que nós tínhamos 
colocado naquele dia: que pedimos ao senhor 
Alaimar que confirmasse os dados de 
informação da Vale. Então, o Iema não validou 
e não certificou, mas não é porque o 
monitoramento é única e exclusivamente para 
chaminés.  

Em função disso, informar por que o 
Iema não fez a validação dos dados de 
monitoramento pela Ramp, sendo que a Ramp 
é a Rede Automática de Monitoramento de 
Particulados.  

Informar por que o Iema se omitiu em 
relação à divulgação de informações sem 
certificação e acreditação do órgão ou de 
qualquer ente com competência para 
certificar e acreditar as informações. A 
população pode estar recebendo informações 
não condizentes com a realidade dos fatos.  

Informar por que o Iema não validou, 
certificou as informações contidas no gráfico 
onde a empresa Vale apresenta uma redução 
continuada das taxas de emissões de poeira 
difusa, em quilogramas por hora. Honestidade, 
ética, transparência na informação.  
 Senhores deputados da Comissão de 
Proteção ao Meio Ambiente e aos Animais da 
Ales, os senhores deputados têm 
responsabilidade em garantir a qualidade das 
informações transmitidas nas reuniões da 
Comissão de Proteção ao Meio Ambiente e aos 
Animais ao cidadão capixaba, conforme ficou 
acordado e recomendado na CPI. 

Na reunião extraordinária da terceira 
sessão da Legislatura, no dia 19, a empresa Vale 
S/A realizou a apresentação de ações de Termo 
de Compromisso 035, que visa incrementar os 
controles de emissões na região da Grande 
Vitória. O representante da empresa Vale 
informou que todas as fontes emissoras 
registradas nas denúncias junto ao Iema 
responsáveis pelas emissões apresentadas estão 
contempladas nos planos de meta do TCA 035, 
da Vale. Então, pesquisamos todas as metas 
estabelecidas no TCA para confirmar se as 
emissões estavam cumpridas. A única emissão 
que tinha realmente nas metas era a emissão do 
Grab dos piers: Operar e manter 
adequadamente o sistema operacional e os 
sistemas de aspersão com otimização de água 
durante a operação do Grab, de modo a evitar 
emissões fugitivas durante a operação. Prazo 
previsto, doze meses.  

Então, essa meta deveria estar cumprida 
até 21/09/2019. O TCA foi assinado em 2018. Só 
que a denúncia feita foi no dia 23/06/2020, e a 
imagem da emissão fugitiva do Grab é do dia 
15/06/2020, quase um ano de que foi a meta 
dada como cumprida. Então, acho e solicito ao 
senhor Alaimar Fiuza e aos senhores deputados 
que essa Meta 31 da Vale seja revisada porque 
ela foi dada como atendida e continuam 
emissões visíveis do Grab, como filmado e 
denunciado. 

Honestidade, ética e transparência na 
informação. Representante da empresa Vale 
afirmou que todas as fontes emissoras 
registradas na denúncia do Iema responsáveis 
pelas emissões apresentadas estão 
contempladas. No Anexo II, Metas da Vale, 
estão estabelecidas quarenta e oito metas. No 
item Usinas de Pelotização, de 1 a 8, não 
localizamos nenhuma meta específica que trata 
das emissões dos precipitadores eletrostáticos 
das Usinas VI e VII e da chaminé da Usina V. 

Para encerrar a fala daquele dia, 
afirmamos que todos os dados das fontes de 
emissão pontuais da empresa Vale no inventário 
de fontes de 2015 eram calculados, e o senhor 
representante da Vale falou que não, que todas 
elas eram mensuradas. Então, os senhores 
podem ver o gráfico aqui, que está apresentado. 
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Esse gráfico foi retirado do inventário de fontes 
e está escrito em preto: Taxa de Emissão [kg/h]- 
Calculada. Não tem monitoradas, nem medidas, 
nem controladas, e sim todas as emissões das 
chaminés da oitava usina são calculadas, como 
está no material, material este todo 
encaminhado aos senhores. 

Aqui tem uma taxa de emissões das 
chaminés das empresas Vale, das usinas de 3 a 
8. Essa foi uma tabela que foi apresentada no 
Consema para todos os seus conselheiros, sem 
contestação nenhuma dos presentes, tanto da 
Seama como do Iema. Dados de monitoramento 
automático, no relatório do inventário 2015, são 
37,89. O resto dos dados são estimativas e 
estimativas de estimativas, que são 62,11%. 

Então, senhores representantes das 
empresas ArcelorMittal e Vale, perante órgãos 
públicos a sociedade capixaba, nas 
representações junto ao Conselho Estadual de 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos, é 
responsabilidade funcional dos senhores a 
prática da honestidade, da ética e da 
transparência nas informações. O código de 
ética de conduta da Vale diz que: A Vale 
acredita que tudo começa com ética e 
integridade. A vida em primeiro lugar. 
Respeitar nosso planeta e as comunidades. 
Agir com integridade. E também no Código de 
Conduta da ArcelorMittal, o primeiro pilar, 
honestidade, transparência e ética: A 
ArcelorMittal é reconhecida pela honestidade 
e integridade de suas práticas administrativas 
em todas as suas operações comerciais. 

Então, terminando esta fala, também 
está no relatório final da CPI que as empresas 
deveriam financiar projetos, trabalhar pela 
melhoria e etc., e também se fala muito nos 
TCAs da necessidade da comprovação dos 
resultados. Então, a Juntos SOS ES Ambiental 
já encaminhou demanda a esta comissão e ao 
Iema para que intercedam junto às duas 
empresas, ArcelorMittal e Vale, a fim de que 
contratem o Núcleo de Qualidade do Ar da Ufes 
para realização de novo estudo com objetivo de 
comprovar a eficácia das medidas implantadas 
nos TCAs e das demais melhorias implantadas a 
partir de 2009.  

A Juntos reitera às empresas Arcelor e 
Vale que contratem o Núcleo de Qualidade do 
Ar da Ufes para realização do novo estudo, 
atendendo aos princípios da transparência, da 
ética e da responsabilidade com a sociedade 
capixaba. 

Então, senhores representantes, a Juntos 
reitera, pede e demanda dos senhores que 
financiem o projeto de Caracterização e 
Quantificação das Partículas Sedimentadas da 
Região da Grande Vitória 2021/2022, que, com 
certeza, será uma ferramenta essencial para 
comprovação se houve realmente redução ou 
não nas emissões da Ponta de Tubarão 
comparadas com o relatório de Caracterização e 
Quantificação de 2010/2011. 

Então, excelentíssimos deputados, a 
Juntos reitera sua demanda aos membros desta 
comissão, em especial o Dr. Rafael Favatto, seu 
presidente e presidente da CPI do Pó Preto na 
Ales em 2015, da fiscalização dos sistemas de 
informação ambiental das empresas, a fim de se 
garantir a honestidade, ética e transparência 
das informações. 

Senhor deputado, essa foi a nossa 
apresentação. E, agora, quero fazer um breve 
comentário sobre a fala do João, da Arcelor. 
Dizer para o João que nós agradecemos que 
estão olhando as nossas demandas, os nossos 
comentários. 

E, primeiro lugar, João, nós estamos 
pedindo há muitos anos e, sempre que vocês 
falarem em valores monetários, que falem em 
valores das reduções das emissões ou da 
contribuição dos equipamentos que vão ser 
contemplados e implantados com os valores. Eu 
postei – vocês devem ter visto no nosso grupo – 
que a Arcelor investe setecentos e cinquenta 
milhões de reais. Tudo bem, ótimo, meus 
parabéns! Mas nós queremos saber o que esses 
setecentos e cinquenta milhões vão trazer de 
retorno para a sociedade na mitigação da 
poluição. 

E, João, você fez uma fala extremamente 
importante: os TCAs foram no afogadilho. E 
vocês fizeram um reestudo de tudo que foi 
determinado para tentar implantar coisas 
melhores dentro do sistema. Então, o que nós 
pedimos para a ArcelorMittal é que continue 
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essa reavaliação na condição de instalação de 
wind fences na planta de vocês. Nós sabemos 
que wind fences é uma ferramenta que não traz 
os resultados e não é a melhor tecnologia 
disponível. Que a ArcelorMittal estudasse da 
possibilidade da instalação dos domos, que 
realmente é a tecnologia de ponta no mundo 
para emissões de materiais particulados. 

Referente a emissões visíveis, João, a 
Juntos, eu, Eraylton Moreschi, assino embaixo: 
as emissões da ArcelorMittal têm reduzido 
gradativamente. Janeiro, fevereiro, foram quase 
que perfeitas. Em março, abril, não sei o que 
aconteceu no sistema de vocês, aumentou um 
pouquinho, mas já voltou a ter uma redução. 
Talvez algum controle fugiu, mas, comparado do 
que nós tínhamos há alguns anos atrás, a 
redução é significante. 

E também para os senhores deputados, 
para fazer uma análise. A Arcelor tem cento e 
trinta e uma metas; a Vale tem quarenta e oito 
metas. Nós deveríamos concentrar os nossos 
esforços nas metas que realmente vão resultar 
em redução de emissões. Porque nós temos 
metas lá, como etiquetar e identificar esteiras. 
Tudo bem, para a fiscalização do Iema, ajuda, 
mas na mitigação e na redução das emissões 
não vai contribuir em nada. Mas lá, quanto ao 
número pomposo, se tirar todas essas metas, 
para quantas metas cada uma das empresas vão 
ter? 

Então, essa é a nossa fala.  
Muito obrigado! 

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Dá para você fazer 
uma sugestão? A gente vai fazer as visitas agora, 
no mês de julho ou agosto. Já passa essas metas 
mais importantes para a gente poder fazer a 
avaliação tanto da Vale quanto da Arcelor, passa 
para a gente, passa no nosso e-mail, pode 
passar até no meu WattsApp, de todas as metas 
que a gente vai fazer uma busca ativa no dia lá, 
na realidade. Então, nós vamos focar nessas 
metas e fazer o levantamento em cima dessas 
metas que diminuem a mitigação dessa poeira, 
que é o tanto que nós lutamos desde 2015, 
quando eu entrei na Assembleia. Então, você faz 
esse... 

O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR – 
Dr. Favatto, todo o material que contribuiu para 
fazer essa apresentação já está no seu e-mail e 
no e-mail da Comissão de Meio Ambiente. 
Então, eu gostaria que o senhor compartilhasse 
com todos os outros deputados e as pessoas das 
empresas que tiverem interesse também, que 
distribua a todos eles. E eu vou elencar as metas 
que a Juntos entende como do que está incluído 
nos TCAs como sendo as mais importantes. E 
reforço que nós temos de trabalhar para que a 
determinação de metas estabelecidas para o 
Iema, de melhor técnica disponível, sejam 
realmente aplicadas. Não é usar o que tem hoje 
igual, ou melhor. A melhor técnica disponível é 
melhor, é o que vai dar maior eficiência e 
melhor resultado na mitigação. Então, não é o 
que é igual a hoje, se temos disponíveis no 
mercado tecnologias mais eficientes. 

Ok? Obrigado! 

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Combinado, Moreschi. 

Quero passar a palavra agora para o 
João Bosco, que já tinha solicitado. Na 
realidade, até para responder. Eu acho que 
essa pergunta não foi nem o João Bosco que 
respondeu. Da outra vez que foi a 
apresentação da Arcelor. Em relação a essa 
emissão da poeira, teve um problema que foi 
falado já, que ocorreu lá dentro e já foi falado, 
mas é bom relembrar, João, porque se não 
fica uma dúvida em relação a essa fala dele 
hoje.  

Com a palavra o João.  

 
O SR. JOÃO BOSCO REIS DA SILVA – Não. 

Eu expliquei ao Moreschi eu acho que na minha 
apresentação. Ele tinha comentado que 
pareceria ser do cargo de carregamento. E eu fiz 
esclarecimento que, na verdade, era uma 
emissão proveniente dos líderes, do CDQ, e se 
tratava daquele investimento que a gente está 
entregando agora em setembro.  

 
O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR – 

Ok, João, é que nós estamos enxergando a mais 
de seis quilômetros o que está ocorrendo lá.  
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O SR. JOÃO BOSCO REIS DA SILVA – Eu 
sei, Moreschi. Eu sei. 

 
O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR – 

Então, temos (Inaudível) na frente. A gente 
estima pela área da região. 

 
O SR. JOÃO BOSCO REIS DA SILVA – Mas 

era da coqueria. Você está correto e a gente 
está tratando. Tá, Moreschi?  

 
O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR – 

Ok. Obrigado, João!  

 
O SR. JOÃO BOSCO REIS DA SILVA – Eu 

acho que assim, com relação... Quando você 
coloca que tem reduzido, a gente tem percebido 
essa redução. Quando você realmente colocou 
lá que, no mês de maio, na coqueria, houve um 
aumento, foi pertinente mesmo, houve. E como 
a gente disse, a coqueria influenciava os seus 
controles ambientais pelos fornos da coqueria; 
então, os fornos que estão já com o rolling 
repair já avançado, que as paredes 
reconstruídas já foram construídas, eles 
funcionam muito bem e os controles aí 
adicionais performam bem. Aqueles fornos que 
ainda estão em recuperação eventualmente um 
forno desse você pode ter algum problema. E aí 
você tem alguma emissão eventual que você só 
consegue tratar depois que você esvazia o 
forno. Entendeu, Moreschi? E aí a gente já entra 
com a manutenção já na sequência.  

Infelizmente, não dá para no momento 
que acontece uma emissão, se não for 
resultante de um forno desse, de você atuar na 
hora, porque o forno está cheio. Você tem que 
esperar terminar o processo de coqueificação 
para esvaziar e entrar com a ação de correção. 
Mas só para você ter ciência que a gente 
realmente leva em consideração os pedidos da 
Juntos e as colocações que você faz.  

Em relação à questão dos investimentos, 
Moreschi, e sobre essa questão de 
quantificação, eu vou muito na linha do que 
você está falando ali da honestidade e da 
transparência, entendeu? E do que você fala 
também em relação à questão de você ter 

formas de medir, de quantificar e realmente 
mostrar esse avanço.  

Seria muito leviano da minha parte se eu 
trouxesse aqui para você que: olha, hoje, nós 
estamos num patamar de emissão fugitiva x e 
nós vamos chegar no patamar de emissão 
fugitiva z, porque emissão fugitiva é algo muito 
difícil de você quantificar, de você mensurar. 
Você mesmo colocou ali. Há estimativas na 
literatura, aonde você pega uma estima ou você 
calcula para você medir. É uma coisa que é 
difícil. Então, hoje, para eu poder te dizer o 
seguinte: Olha, Moreschi, nós estamos no 
patamar x e vamos chegar ao patamar z, 
entendeu? Para isso daí, eu não vou assumir 
esse compromisso para você porque é algo 
complexo.  

O que a gente fez aqui na ArcelorMittal? 
Nós trouxemos aqui dois pesquisadores que são 
referência nesse tema, que certamente o 
professor Neyval e a professora Jane os 
conhecem, porque são referências no tema de 
emissões fugitivas: o professor John Watson e a 
professora Judith Chow, do Desert Research 
Institute, que é uma organização pública nos 
Estados Unidos, que inclusive presta serviços 
para a EPA, para eles poderem fazer um 
diagnóstico dessa questão de emissões fugitivas, 
de como medir, né? Nesse sentido, de como 
desenhar uma rede. E uma rede realmente que 
utilize de equipamentos que sejam acreditados 
pela EPA, acreditados, se for, pela União 
Europeia, entendeu? E que quando essa rede 
estiver implantada e esses equipamentos 
estiverem ali já operacioanais, que a gente 
acredite essa medição. Então, é o motivo pelo 
qual até agora não trouxe esses dados, mas eu 
trarei quando a gente tiver a rede operacional e 
a rede acreditada, exatamente na linha do que 
você está falando da transparência e da 
honestidade, tá?Nesse sentido. 

Sobre a questão das wind fences, 
Moreschi, é assim: se você olhar o Termo de 
Compromisso Ambiental, essa é uma das poucas 
metas em que o poder público realmente indica 
a tecnologia a ser aplicada, nesse sentido. 
Então, a gente está se comprometendo dentro 
do que foi orientado ali, foi estabelecido para 
poder ser implementado, e onde é viável 
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tecnicamente a gente poder fazer a implantação 
de algum enclausuramento, como, por exemplo, 
área de armazenamento de coque, hoje a gente 
já colocou galpões para poder armazenar o 
coque ali dentro, em vez de o coque ficar 
exposto aí ao tempo, entendeu? Ele já vai, ele já 
tem esses galpões específicos, então, onde é 
possível, a gente já vem fazendo esse tipo de 
trabalho. Onde realmente a planta...  

Realmente quando você fala ali dos 
pátios de carvão e de minério, isso daí hoje, pela 
forma como que é o modelo operacional da 
empresa e a forma como esses domos, que você 
coloca, da Hyundai foram implementados lá na 
Coreia, né? Isso daí, no nosso entendimento, 
não seria possível. Isso não quer dizer que a 
gente não esteja trabalhando para aumentar a 
performance do controle ambiental, como você 
muito bem coloca, objetivando o resultado ali 
final, tá? Então, a gente também está levando 
essa consideração sua aonde é possível de se 
fazer hoje, né?  

Então, deputado Favatto, respondendo 
aí ao Eraylton,... 

 

O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR – 
João, o termo de compromisso não diz que você 
tem que instalar o wind fence. Wind fence ou 
tecnologia igual ou de superior eficiência. Ok. 
Então, você falou que o Ministério Público 
determina no TCA. Não é o wind fence que eles 
dizem que vocês têm que instalar, tá?  

E por último, eu não ouvi nem um seu 
comentário à nossa demanda de se contratar 
um núcleo de qualidade do ar para fazer o 
trabalho de caracterização e quantificação. 

A ArcelorMittal ao menos vai estudar a 
proposta? 

 

O SR. JOÃO BOSCO REIS DA SILVA – Sim, 
podemos estudar. Já temos uma série de 
parcerias com núcleos de qualidade do ar; com 
os professores Neival, Jane Mary, em vários 
campos dessa temática, no campo, você sabe, 
da saúde nesse sentido, em termos de estudos 
que a Mane Mary conduz, e a gente vai avaliar. 
Acho que é o caso de o próprio núcleo de 
qualidade do ar fazer uma proposta. Para a 
gente poder avaliar, Moreschi, a gente precisa 
receber uma proposta. 

O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR – 
Tudo bem! 

 
O SR. JOÃO BOSCO REIS DA SILVA – 

Então, se você quiser conversar com a 
professora Jane Mary e o professor Neival Reis, 
e for do entendimento do núcleo que eles têm 
essa competência e querem fazer esse tipo de 
serviço, entendeu, de estudo, e querem propor 
isso daí para a empresa, a empresa vai acolher e 
vai analisar com toda a atenção. Tá bom? 

 
O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR – 

Ok, João. Assumo o compromisso. 
Você sabe que a Juntos tem uma agenda, 

a agenda Ufes/Juntos, nos trabalhos ambientais. 
Então a Juntos assume e vai conversar com a 
professora Jane e com o professor Neival, 
porque a Juntos, tecnicamente, entende que, 
hoje, a única ferramenta que existe disponível 
para se mensurar com assertividade e com a 
certificação da academia é esse estudo - tem um 
feito em 2010, 2011 - que até hoje todo mundo 
acolheu e concordou com os números medidos; 
e o número de 2021, 2022, que, com certeza, 
vai dar um norte, um rumo: se as metas que 
estão sendo aplicadas e implantadas são 
eficientes e eficazes ou se temos que fazer uma 
reavaliação. 

Obrigado, João, pela sua atenção. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) –  Isso. Só vou pedir, 
Moreschi - até deixei você concluir -, para a 
gente não fazer... Não é debate de réplica e 
tréplica. Então, só para ele fazer a apresentação, 
e agora a gente fala, porque senão o papel do 
mediador fica inexistente. Então, e outra coisa... 

 
O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR – 

Desculpa, deputado.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) –  Está desculpado. 
Quero só fazer um adendo à sua fala 

nesse sentido, em relação ao João Bosco, 
porque a empresa, todas as empresas, na 
verdade, são vistas, não somente aqui, mas pelo 
compraz, pelo mercado financeiro, por toda 
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estrutura que tem, e com certeza esses dois 
nomes que o João Bosco falou, da Universidade 
nos Estados Unidos, são ventilados 
mundialmente na questão do meio ambiente. 

E o que foi falado aqui pelo João, que foi 
proposto pela empresa, é de essas duas figuras 
aqui, mestres e doutores em relação a esse 
tema, fazerem um levantamento, um estudo e 
proporem uma solução. A gente acha que tem 
que estar com o coração aberto aqui de ouvir, 
terminar de fazer o estudo, chegar até aqui a 
conclusão, a comissão vai se reunir, vai ver se 
esse estudo é pertinente e cabe aqui no estado 
do Espírito Santo e, aí sim, a gente propor outra 
solução. Mas não antes de acontecer, não antes 
de entregar! Acho que esse é o nosso papel 
aqui, e acho que os demais deputados 
concordam. 

 A deputada Iriny colocou no chat, às 
13h21min - não vi e peço desculpas - que tinha 
uma reunião, com o Conselho de Direitos 
Humanos, que iria participar na Secretaria de 
Estadual de saúde, e por isso precisou se 
ausentar. Então, esse foi o motivo da ausência 
dela. 

O Romildo pediu a palavra, pela Vale; ele 
tinha levantado a mão. 

Agora, com a palavra, o Romildo. 
E, aí, é a mesma dinâmica: o Romildo vai 

explicar tudo e depois eu abro, se o Gandini 
quiser fazer perguntas, ou o Moreschi e quem 
mais... 

Pode falar. 

 
O SR. ROMILDO FRACALOSSI – Boa 

tarde, Rafael Favatto, Gandini, professor 
Moreschi; boa tarde, João; boa tarde todos que 
estão me ouvindo. 

Rapidamente, deputado Favatto, 
gostaria só de trazer a informação de que 
apresentamos todas as respostas e as perguntas 
que o senhor Moreschi fez na reunião do dia 19 
de maio, todas foram respondidas por escrito e 
foram encaminhadas à supervisão, à senhora 
Vanilza. Inclusive, as últimas perguntas que ele 
fez, agora, se não me engano, no dia 25 ou 26 
de junho, foi recente, conseguimos encaminhar 
ontem essas perguntas. Não sei se chegaram até 
ele essas respostas, mas o nosso objetivo... 

O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – (Inaudível) para 
encaminhá-las. Hoje ou amanhã, no máximo, já 
vai estar com ele.  

 
O SR. ROMILDO FRACALOSSI – Muito 

obrigado, deputado. 
E o objetivo é exatamente esse. O nosso 

objetivo sempre foi e sempre será de trazer as 
informações corretas, as informações 
verdadeiras, os fatos e os dados baseados em 
informações técnicas, em (Inaudível) técnicos, 
em documentos oficiais. Essa sempre foi a nossa 
prática e sempre será. Desde o nosso primeiro 
contato na CPI, em 2015, todas as informações 
que prestamos tiveram sempre esse objetivo. 
Deixar claro essa questão de que a gente está 
sempre disponível para prestar informações, e 
todas as perguntas que nos forem feitas, 
responderemos com o maior prazer. 

A nossa questão da ética e transparência 
está muito clara quando a gente faz um APP e 
coloca o PDA, coloca todas as informações. 
Participamos, aqui, junto à Comissão de 
Proteção ao Meio Ambiente, e em todos os 
fóruns onde somos convidados. E a nossa ética e 
transparência, também... 

O senhor Moreschi falou uma coisa 
muito importante: é extremamente necessário 
medir as reduções, porque essas melhorias são 
feitas, e com isso buscar as melhores práticas. 
Então, com isso a gente fez a nossa rede interna 
de monitoramento; foi um projeto-piloto 
construído há muito tempo. 

Convidamos a Coppe - Coordenação de 
Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, que em 2018 fez um 
relatório sobre a nossa ramp. Ela validou toda a 
metodologia implementada; os equipamentos 
são calibrados por equipamentos certificados 
pela HBA.   

Então, isso nos dá muita certeza e muita 
confiança que estamos no caminho certo. Essa 
medição de emissões difusas realmente é 
complicada, mas conseguimos evoluir. 

O estado do Espírito Santo, por toda essa 
necessidade, por toda essa solicitação que vem 
da Assembleia e de toda a sociedade de forma 
geral... Conseguimos evoluir no sentido de 
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buscar uma ferramenta inédita em nível 
mundial que pudesse nos dar medições de 
fontes difusas - que no mundo praticamente 
não acontece, são só valores estimados -, e 
conseguimos medir de forma que, a cada quinze 
minutos, termos o valor de taxa de emissão.  

Essa nossa mesma Ramp foi apresentada 
num congresso onde esses profissionais, esses 
pesquisadores que o João citou que estão 
trabalhando para a ArcelorMittal, faziam parte 
do congresso, tiveram conhecimento através 
dos artigos técnicos que foram apresentados 
nesse congresso e ficaram muito surpresos, 
positivamente, pelo avanço que o estado do 
Espírito Santo demonstrou nesse congresso. 
Eles estão agora trabalhando com a 
ArcelorMittal na busca de desenvolver uma 
(Inaudível) para a ArcelorMittal. Então, isso nos 
dá muita segurança de que estamos no caminho 
certo. 

A Vale está buscando as referências, por 
exemplo, nas respostas que encaminhamos aos 
questionamentos do senhor Moreschi. 
Informamos que, para chaminés, estamos 
buscando uma referência da comunidade 
europeia para com o limite de concentração de 
emissão das nossas chaminés. Hoje, a nossa 
legislação, que é a mais restrita do Brasil, está 
em quarenta, e queremos chegar a quinze 
miligramas por nanômetro cúbico como 
concentração final nas chaminés, que é a 
referência da comunidade europeia. Então, 
estamos sempre buscando as melhores 
tecnologias para que a gente possa reduzir, cada 
vez mais, as nossas emissões.  

Então, todas as perguntas foram 
respondidas de forma ética, de forma baseada 
em dados técnicos, de forma correta. 

Estamos à disposição para novos 
esclarecimentos. Inclusive, solicitamos, nos 
nossos questionamentos, alguns 
esclarecimentos sobre uma pergunta que a SOS 
fez, que a gente não havia entendido bem, mas 
é só uma questão de entendimento. Assim que 
tivermos o retorno, a gente vai complementar a 
nossa resposta.  

Então, é isso doutor - chamo doutor 
porque o senhor é médico -, me desculpa, 
deputado Rafael Favatto, estamos sempre 

dedicados a buscar melhorias. Teremos o maior 
prazer de recebê-los aqui. Estamos aprendendo 
muito com o Termo de Compromisso Ambiental, 
porque as metas que foram propostas, foram 
propostas, como o João falou, baseadas em 
conceitos, às vezes, ideias lá no início, e que 
agora a gente está aprimorando as soluções 
com o desenvolvimento de engenharia. Isso está 
trazendo para nós outra visão, uma visão muito 
mais embasada, técnica, e isso faz com que a 
gente possa ter mais certeza no resultado 
dessas soluções. 

Então, gostaria de colocar a minha 
disponibilidade para atender toda a comissão 
em qualquer momento que for necessário, e 
agradecer a todos pela possibilidade de vir aqui 
explicar, a toda sociedade capixaba, os 
investimentos, as melhorias que estamos 
buscando para aprimorar nossa gestão 
atmosférica na nossa unidade da Vale, em 
Tubarão.  

Muito obrigado, deputado. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – De nada. 
Acho que a fala do Romildo foi bacana 

também no sentido de esclarecer.  
Agora, passo a palavra ao deputado 

Gandini, para fazer as considerações finais, e a 
quem mais, depois do deputado Gandini... O 
deputado Bruno, se estiver na sala ainda e 
quiser fazer suas considerações. 

 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – 

Deputado, só queria tirar uma dúvida. Não sei 
se os diretores das empresas ou o Alaimar... Nos 
relatórios que foram enviados para a gente, tem 
uma situação e um status. Tem algumas das 
metas que estão com situação de prazo vencido 
e o status no prazo. Está confuso, e aí não 
entendi. E tem umas que estão prazo vencido, a 
situação, e diretriz. Inclusive, essa trinta e um, 
que o Moreschi colocou e citou que está 
realizada já, está escrito diretriz ao invés de 
cumprido. Então, fiquei na dúvida se isso é... 

 
O SR. ROMILDO FRACALOSSI – O senhor 

quer que explique, deputado Gandini, sobre a 
trinta e um? 
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O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – É, 
gostaria. É a única dúvida, porque não tem nada 
no relatório falando além disso, e aí fiquei na 
dúvida. 

 
O SR. ROMILDO FRACALOSSI – Alaimar, 

se você me permite, sobre a trinta e um posso 
esclarecer. A trinta e um, como foi escrita como 
meta, estava: operar o sistema de 
descarregamento do vão de forma adequada, 
sem emissões e tal. O que a gente fez? Quando 
a gente analisou essa meta, a gente viu que ela 
tem uma característica de emissão contínua. Ela 
não é uma ação, não é uma melhoria que eu 
tenho que fazer especificamente. Eu tenho que 
operar de forma contínua porque eu tenho todo 
o procedimento de operação, procedimento de 
manutenção.  

Quando nós analisamos essa meta pela 
primeira vez e enviamos o relatório ao Iema, 
nós solicitamos ao Iema que essa meta se 
transformasse em uma diretriz, ou seja, essa é 
uma ação contínua que deve ser verificada em 
toda a vistoria que ocorrer. Ela não tem um 
prazo de início, meio e fim. Ela deve ocorrer de 
forma contínua. As diretrizes têm essa 
característica; diretrizes são ações contínuas 
que objetivam a operação adequada de todos os 
equipamentos de sistemas de controle 
ambiental. 

 Então, quando solicitamos que essa 
meta trinta e um se transformasse em uma 
diretriz, o Iema foi favorável. Nós levamos, 
então, isso à comissão de acompanhamento e a 
comissão de acompanhamento entendeu que 
essa meta poderia ser, então, uma diretriz e ser 
acompanhada de forma contínua e permanente 
como uma diretriz. Ok? Então, ela se tornou 
muito mais restritiva do que uma meta de, no 
caso, curto prazo, de doze meses. 

 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – E no 

caso dessa que tem prazos vencidos e no prazo? 

 
O SR. ROMILDO FRACALOSSI – O Alaimar 

pode falar, mas é que quando é vencido é: o 
prazo de implantação dela já ocorreu. Por 
exemplo, uma meta que tinha que ser 
implantada até dezembro de 2020, ocorreu o 

prazo e, naquele prazo de dezembro de 2020, a 
Vale encaminhou os documentos que eram para 
o atendimento da meta e, agora, o Iema está 
analisando ou está reanalisando em função de 
informações complementares que foram 
solicitadas. O vencido é no sentido de que o 
prazo de atendimento da meta já ocorreu. O 
Alaimar pode falar.  

 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Mas é 

porque o status está no prazo, não está em 
análise e nem reanálise, e é por isso que fiquei 
na dúvida. 
 

O SR. ROMILDO FRACALOSSI – É. Eu não 
vi esse documento, mas o Alaimar pode... 

 
O SR. ALAIMAR FIUZA – Tem que 

recuperar... Gandini, obrigado pela dúvida. Ela 
sempre traz oportunidade de esclarecer. Talvez 
até de comunicar melhor na apresentação. Tem 
que pegar esse caso específico para te 
responder, posso te responder logo em seguida. 
Mas de uma forma geral, quando está vencida, a 
gente recebeu as documentações de 
comprovação da meta dentro do prazo e a 
gente ou fez uma vistoria e pediu informações 
complementares, ou ainda está analisando as 
documentações com mais de uma vistoria. 

 Então, gera essa situação que pode 
apresentar para vocês, sem uma análise técnica 
mais detalhada, uma informação dúbia. Está 
vencida, sim, mas dentro do prazo estabelecido, 
foi enviada a documentação e a gente está em 
análise, ou fez vistorias, ou até pediu alguma 
informação complementar. 

Mas aí eu pego a meta específica e 
respondo. Não sei se a Carol consegue abrir a 
apresentação que a gente fez. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Deixa eu só atualizar 
vocês, porque a Carol apresentou isso na 
apresentação dela na reunião passada, que V. 
Ex.ª não pôde estar presente. Explicou todas 
essas fases do que está cumprido, do que não 
está cumprido. Então, realmente o Iema tem um 
prazo e ela até explicou, na reunião dela, que, 
na realidade, esse prazo, eles estão com um 
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déficit de pessoal, foi falado lá atrás também, 
por isso que não deu para analisar todas as 
metas. Por isso ela está assim ainda no 
relatório, deputado Gandini. 

Mas foi... 
 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – 

Deputado, essa eu ainda continuo na dúvida, 
porque a outra que a diretriz foi explicada, ok. 
Essas eu vou pedir só para encaminhar ao 
Alaimar, mesmo que ele possa me entregar 
depois. 

  
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Acho que a Carol, a 
Caroline Machado, ela pode falar aqui agora 
se ela tiver esse... 

 
O SR. ALAIMAR FIUZA – Não sei se a 

apresentação está disponível. Ela pode 
explicar rapidamente de novo e, se restar 
dúvida, a gente passa o material mais 
específico. Qual é que gerou mais dúvida, 
deputado Gandini? 

 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Na 

verdade, só tem três nessa situação, por isso 
que achei estranho. 

Da Vale é a Meta 17, que fala que está 
com o prazo vencido, e o status está no prazo. 
E a da Arcelor é a Meta 44 e 81, a mesma 
situação. Eu não sei se..., o que é vencido e no 
prazo não tem como. Ou é reanálise e análise. 
Eu achei estranha essa... 

 
O SR. ALAIMAR FIUZA – Carol, você 

está com a apresentação, com esse material 
disponível, para a gente economizar tempo 
dos deputados? 

 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – 

Mesmo que encaminhe depois. 

 
O SR. ALAIMAR FIUZA – E encaminhe 

depois. Se estiver fácil, a gente responde 
agora. 

O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Está sem áudio, 
Carol. Não está conseguindo falar, é por causa 
do áudio. Só ligar o áudio aí. 

 
O SR. ALAIMAR FIUZA – Eu acho que 

estamos com problema de áudio na sala que 
ela está participando. Pelo movimento, ela 
está se deslocando aqui para minha sala. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Provavelmente. 
 
 O SR. ALAIMAR FIUZA – Rapidamente. 
Acertei. Fala aqui, Carol. 
 
 A SR.ª CAROLINE MACHADO – Vocês 
estão me ouvindo? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Sim. 
 
 A SR.ª CAROLINE MACHADO – Eu não 
consegui acesso à apresentação, porque tive 
que sair do nosso sistema, mas a da Vale 
estou com ela impressa aqui. 
 A 17, por exemplo, o que aconteceu foi 
que houve uma deliberação pela Comissão de 
Acompanhamento por prorrogação de prazo; 
houve uma dilação de prazo. Então, ela deixou 
de ser uma meta vencida, para se tornar uma 
meta no prazo. Essa especificamente, 17. 
 As da Arcelor eu não estou com elas 
aqui, mas você me passa e eu encaminho para 
vocês por escrito. 
 
   O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Mas 
deve ser a mesma situação, então. 44 e 81. Aí 
deve ser a mesma situação. Só queria 
entender. Foi prorrogada especialmente... 

 
 O SR. ALAIMAR FIUZA – Vamos anotar, 
a gente responde isso aí diretamente, se a 
comissão permitir, Favatto. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Pode responder. Eu 
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estava presente, Alaimar. Carol estava na 
apresentação também com o governador, 
onde foi falado isso: que elas tinham sido 
vencidas e estavam prorrogadas. 
 
 O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Estou 
satisfeito, Rafael. Obrigado. Estou satisfeito 
com a reunião também. Está bom? Obrigado. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado, deputado 
Gandini, pela participação, e ainda vou 
continuar com o microfone aberto para quem 
mais quiser fazer as suas conclusões finais. 
Acho importante o Alaimar fazer sua 
conclusão e quem mais quiser. 
 
 O SR. ALAIMAR FIUZA – Deputado, 
cumprimento o senhor e toda a comissão, o 
Moreschi, os representantes da Vale e da 
Arcelor. A gente teve uma reunião bastante 
longa e proveitosa no meu entendimento. As 
empresas tiveram cada uma no seu material 
tiveram a oportunidade de apresentar 
evoluções.  
 A gente continua à disposição dessa 
Comissão de Acompanhamento. Materiais de 
perguntas a gente formulou reposta e vai ser 
encaminhada com parecer técnico para a 
comissão e chegar aos questionadores. Acho 
que a gente está caminhando muito bem com 
o acompanhamento da comissão e 
aproximação cada vez maior da comissão no 
acompanhamento dos TCAs. Acho que isso é 
muito salutar até para a gente evitar 
retrabalho. Quanto mais próximo a gente 
estiver, acho que a informação e a 
transparência favorecem a todos nós. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado, Alaimar, e 
está feito o convite para você e para a Carol 
participarem juntos da comissão na visita às 
empresas.  

 
 O SR. ALAIMAR FIUZA – Será um 
prazer. Estaremos juntos, permitindo Deus. 

 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Vamos só juntar as 
datas aí para que todos possam participar. 
 Com a palavra primeiro o Moreschi, 
depois, se tiver algum questionamento, os 
outros. 
 Pode falar, Moreschi. 

 
 O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR – 
Só um fechamento e uma sugestão para os 
membros do atendimento dos termos de 
compromisso.  
 Em apresentação do dia 19 da Vale, a 
Meta 35 foi apresentada e está lá indicada 
como cumprida. Certo? Então, se essa meta 
deixou de existir e ela se transformou numa 
diretriz, minha sugestão é que ela fosse 
retirada das metas, porque ela não é mais 
uma meta. Por um pleito da Vale, ela se 
tornou uma diretriz e conta lá como número 
de uma meta que está atendida. Ok? Só essa 
sugestão. 
  Obrigado a todos e uma boa tarde a 
todos. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado. 
 Como é uma meta que está no PCA, 
que foi o Ministério Público que esteve 
parceiro lá, acho que a gente tem que fazer 
um levantamento também no Ministério 
Público.  
 Mas agora eu passo a palavra para o 
Romildo, depois para o João Bosco, para eu 
poder concluir a reunião.  
 Alaimar, seu microfone está ligado. 

 
 O SR. ALAIMAR FIUZA – Não. Era só 
porque a gente manteve, porque esse número 
fica muito marcado na cabeça de todo mundo: 
48 metas da Vale. Se tirar, a gente acha que 
traz mais confusão, parecendo que diminuiu, 
que foi excluída, do que marcar como 
cumprida e transferida para diretrizes. Isso, 
inclusive, foi o combinado com a Comissão de 
Acompanhamento do TCA. Foi essa a escolha 
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no sentido até de preservar o número e trazer 
mais transparência na primeira informação. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Está explicado.  
 
 O SR. ALAIMAR FIUZA – A Comissão de 
Acompanhamento que fez essa escolha. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Romildo, com a 
palavra. 
 
 O SR. ROMILDO FRACALOSSI – Não. 
Era exatamente isso, deputado Favatto, que 
eu ia explicar, que o Alaimar acabou de 
explicar. Era exatamente isso sobre a questão. 
 

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – João Bosco, você 
quer falar mais alguma coisa, antes de eu 
finalizar? 

 
O SR. JOÃO BOSCO REIS DA SILVA – O 

José Lúcio quer falar, deputado Rafael. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – José Lúcio, então, 
antes do João Bosco. 

 
O SR. JOSÉ LÚCIO PÁDUA SOARES 

JÚNIOR – Obrigado, deputado! E boa tarde, 
deputado Favatto, em nome do qual eu 
cumprimento todos os presentes e aqueles 
que nos assistem de casa! Primeiramente 
devo exaltar esta comissão, a forma que ela é 
conduzida, o ambiente democrático, 
discussões ricas, pertinentes. Então, parabéns 
mesmo! Eu acho que só assim nós 
conseguimos crescer de uma forma 
democrática e respeitosa. Muito, muito, muito 
boa a reunião, muito rica! E parabéns para 
condução! 

 Nesta reunião em particular, não 
poderia deixar de mencionar a abertura, 

excepcionalmente para a gente falar do social. 
Anotada a observação do deputado Favatto, 
mas eu queria exaltar a oportunidade de falar 
de um tema tão importante e que às vezes é 
esquecido. Que para nós, que estamos aqui, 
talvez não faça tanta diferença diretamente, 
mas, nas áreas em que a gente atua, faz muita 
diferença. Você vê, por exemplo, apenas para 
citar alguns, o projeto da Estação 
Conhecimento, na Serra: você tira mil e 
duzentas crianças de uma situação de risco e 
realmente transforma a vida dessas crianças e 
muitas vezes da família dessas crianças.  

A última vez em que eu estive lá, 
deputado, eu fui informado de que todas as 
crianças que prestaram vestibular para Música 
passaram. Todas, cem por cento, ou na Ufes, 
ou em Itu, que é o maior centro da América 
Latina de Música. Os meninos com quem eu 
converso já foram ao Japão, já foram à 
Alemanha, meninos novos, dezesseis, 
dezessete anos.  

A boa notícia: nós abrimos agora o 
Caminho do Mar e nós estamos estudando, é 
uma possibilidade ainda, de a gente se 
entender a Estação Conhecimento, fazer um 
convênio com a prefeitura e trazer a Estação 
Conhecimento também, fazer um braço dela, 
dentro do parque Caminho do Mar.  

Você vê o trabalho da primeira 
infância, que é esquecida também, você pega 
cuidadores, às vezes aquela senhora daquele 
bairro que pega cinco, seis crianças e toma 
conta enquanto as mães estão trabalhando, 
capacitar essas senhoras para tomar conta 
dessas crianças, para desenvolver essas 
crianças!  

São alguns projetos maravilhosos, que 
nos orgulham muito, porque o nosso 
propósito hoje, como organização, é melhorar 
a vida e transformar o futuro. E aí tem um 
ponto que fala assim: juntos! Junto com a 
sociedade, junto com o poder público, junto 
com as comunidades. Então, muito obrigado 
pela abertura! É um trabalho que muito nos 
orgulha, e que bom que nós tivemos a 
oportunidade de apresentar aqui! 
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O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado, José 
Lúcio! Eu acho que é isso. A minha fala foi no 
sentido pontual de um dos programas, mas eu 
parabenizei... 

 
 
O SR. JOSÉ LÚCIO PÁDUA SOARES 

JÚNIOR – Sim, sim! 

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Na realidade, até 
porque eu acho que a gente tem que deixar 
na nossa terra esse incentivo. Até falei em 
outra reunião das empresas. A gente tem 
muita falta de mão de obra especializada e às 
vezes a gente tem que trazer profissionais de 
fora, fazer cursos de capacitação das suas 
futuras intervenções, enquanto empresa. 
Aqui, no entorno, em Vitória, em Vila Velha, 
em Cariacica, em Serra, para que possa ser 
utilizado esse tipo de mão de obra.  

Então, seria um dos papéis da empresa 
já: Olhe, nós vamos expandir em relação a 
esse mercado, esse, esse e esse aqui! Olhe, nós 
vamos precisar de x funcionários soldadores. 
Tem no mercado, já disponível? Não! Então, 
vou formá-los aqui, na região do meu entorno. 
Por quê? Vai ser um transporte mais barato, 
não vou trazer o cara lá, de Guarapari, vou 
formar aqui, do meu entorno, e vou oferecê-lo 
para as empresas. 

Então, essas são medidas realmente 
necessárias, que podem ajudar tanto na 
alimentação, na realidade na formação de 
novos pais, futuros colaboradores das 
empresas aqui, do nosso estado e ao nosso 
redor. 

 
O SR. JOSÉ LÚCIO PÁDUA SOARES 

JÚNIOR – Perfeitamente! Foi entendido o seu 
comentário, muito bem-vindo. Está 
registrado. E eu concordo com você, a gente 
tem que desenvolver onde nós estamos. 
Obrigado pela abertura, para a gente trazer 
essas ações tão importantes. 

O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado, José Lúcio. 
Um abraço a todos. 

Quero agradecer a participação de 
todos, do Iema, do Alaimar, da Carol, do 
Romildo Fracalossi, do José Lúcio; a todas as 
pessoas que falaram, acho que foi o Cláudio 
que falou pela Vale; ao João Bosco, que hoje 
foi um participante ativo, através da Arcelor, e 
que fez a apresentação; à empresa Arcelor; ao 
deputado Gandini; ao deputado Bruno Lamas; 
à deputada Iriny, que esteve presente na 
reunião, teve que se ausentar, por estar em 
outra, na Secretaria de Saúde; a todos os 
membros da TV Assembleia; a todos os 
colaboradores da Comissão de Meio 
Ambiente; ao Moreschi, que participou 
também, com brilhantes iniciativas, que fez aí 
o reconhecimento das empresas também, do 
avanço que nós estamos tendo.  

E com certeza a gente quer mais. 
Quando a gente chega ao avanço – não é 
Romildo? –, a gente quer mais! A gente quer... 
Buscaram todas as quarenta e oito metas, 
podem ter certeza de que mais quarenta e 
oito metas serão criadas aqui, para que a 
gente pode cumprir. A Arcelor cumpriu as 
cento e trinta e uma metas? Mais cento e 
trinta e uma metas serão colocadas, para que 
a gente possa cumprir e entregar realmente à 
população do nosso estado. É uma empresa 
que a gente vai chegar daí a três anos, quatro 
anos: Eu tenho orgulho do meu estado, porque 
tem empresas fortes, com nomes fortes, 
competitivas e que entregam o resultado para 
o meio ambiente do estado do Espírito Santo! 
Esse é o nosso objetivo! 

Uma boa tarde a todos! Convoco os 
senhores e as senhoras para próxima, que 
será ordinária, no horário regimental, nesta 
Comissão de Meio Ambiente.  

Uma boa tarde a todos! 
Está encerrada a sessão. 
 

 
 (Está encerrada a reunião) 
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