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ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 

 
ATO Nº 1197 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

 
TORNAR SEM EFEITO o Ato nº 1181, 

publicado em 15/07/2021, que nomeou 
GLAUBHER MATHEUS VALADARES BONFIM, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor 
Júnior da Secretaria, código AJS. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 

de julho de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
 

ATO Nº 1198 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, e 
considerando o Parecer Jurídico constante no 
Processo Administrativo nº 211311/2021,  

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º REVOGAR o Ato nº 1.105, publicado no 
Diário do Poder Legislativo de 28/06/2021, 
restaurando-se os efeitos do Ato nº 2.300, 
publicado no Diário do Poder Legislativo de 
12/04/2004, ambos em nome de EDI PEREIRA 
SALES. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 
de julho de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
ATO Nº 1199 

 
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, ANAEL RODRIGUES PARENTE, 
do cargo em comissão de Técnico Júnior de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
TJGRP, do gabinete do Deputado Fabrício 
Gandini, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 211337/2021. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 

de julho de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
ATO Nº 1200 

 
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, CLEVIS STOCO, do cargo em 
comissão de Técnico Júnior de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código TJGRP, do 
gabinete do Deputado Fabricio Gandini, por 
solicitação do próprio Deputado. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 
de julho de 2021. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 

ATO Nº 1201 
 

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, CLEVIS STOCO, para exercer o cargo 
em comissão de Técnico Sênior de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código TSGRP, no 
gabinete do Deputado Fabrício Gandini, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 211338/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 
de julho de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
ATO Nº 1202 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, 
de 04 de outubro de 2017, publicada em 06 de 
outubro de 2017, a qual regulamenta a 
concessão de assistência à saúde na forma de 
auxílio financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e o que consta no 
processo nº 6459/2021, requerimento de 
auxílio-saúde nº 204/2021, resolve: 

CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 
a Resolução nº 4.971/2017 à servidora SUELI 
RIBEIRO SANTOS CORREA, matrícula 208105, 
ocupante do cargo em comissão de 
Coordenador Geral de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código CGGRP. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 15 
de julho de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
ATO Nº 1203 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, 
de 04 de outubro de 2017, publicada em 06 de 
outubro de 2017, a qual regulamenta a 
concessão de assistência à saúde na forma de 
auxílio financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e o que consta no 
processo nº 6209/2021, requerimento de 
auxílio-saúde nº 198/2021, resolve: 

 
CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 

a Resolução nº 4.971/2017 à servidora JOCELITA 
ALTAFIM FASSARELLA, matrícula 206826, 
ocupante do cargo em comissão de Assessor 
Sênior da Secretaria, código ASS. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 15 

de julho de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 
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ATO Nº 1204 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, 
de 04 de outubro de 2017, publicada em 06 de 
outubro de 2017, a qual regulamenta a 
concessão de assistência à saúde na forma de 
auxílio financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e o que consta no 
processo nº 6545/2021, requerimento de 
auxílio-saúde nº 208/2021, resolve: 
 

CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 
a Resolução nº 4.971/2017 à servidora 
KAROLAYNE HOUVER VIEIRA, matrícula 210222, 
ocupante do cargo em comissão de Assessor 
Júnior da Secretaria, código AJS. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 15 
de julho de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
ATO Nº 1205 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, 
de 04 de outubro de 2017, publicada em 06 de 
outubro de 2017, a qual regulamenta a 
concessão de assistência à saúde na forma de 
auxílio financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e o que consta no 
processo nº 6432/2021, requerimento de 
auxílio-saúde nº 203/2021, resolve: 
 

CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 
a Resolução nº 4.971/2017 à servidora LORENA 

NASCIMENTO DE CARLI SIMONASSE, matrícula 
210429, ocupante do cargo em comissão de 
Assessor Júnior da Secretaria, código AJS. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 15 
de julho de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 

ATO Nº 1206 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 8º da Resolução nº 5.417, 
de 06 de abril de 2018, que regulamenta a 
concessão de auxílio-creche na forma de auxílio 
financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos dos arts. 88 e 91 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e conforme 
processo nº 7034/2021, requerimento de 
auxílio-creche nº 58/2021, resolve: 
 

CONCEDER o auxílio-creche nos termos 
do art. 2º, caput, da Resolução nº 5.417/2018 à 
servidora REGIANE FONSECA SANTOS, matrícula 
nº 210379, ocupante do cargo em comissão de 
Assistente de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ASGRP, referente ao 
dependente LUIZ MIGUEL FONSECA DE SOUZA. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 15 
de julho de 2021. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
ATO Nº 1207 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
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usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, 
de 04 de outubro de 2017, publicada em 06 de 
outubro de 2017, a qual regulamenta a 
concessão de assistência à saúde na forma de 
auxílio financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e o que consta no 
processo nº 6362/2021, requerimento de 
auxílio-saúde nº 202/2021, resolve: 
 

CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 
a Resolução nº 4.971/2017 ao servidor JALDECY 
PEREIRA DA SILVA, matrícula 206101, ocupante 
do cargo em comissão de Técnico Sênior de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
TSGRP. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 15 
de julho de 2021. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
ATO Nº 1208 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, 
de 04 de outubro de 2017, publicada em 06 de 
outubro de 2017, a qual regulamenta a 
concessão de assistência à saúde na forma de 
auxílio financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e o que consta no 
processo nº 6774/2021, requerimento de 
auxílio-saúde nº 212/2021, resolve: 
 

CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 
a Resolução nº 4.971/2017 ao servidor 
LEONARDO DUARTE RIBEIRO, matrícula 
210049, ocupante do cargo em comissão de 
Assessor Júnior da Secretaria, código AJS. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 15 
de julho de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
ATO Nº 1209 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 8º da Resolução nº 5.417, 
de 06 de abril de 2018, que regulamenta a 
concessão de auxílio-creche na forma de auxílio 
financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos dos arts. 88 e 91 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e conforme 
processo nº 6327/2021, requerimento de 
auxílio-creche nº 55/2021, resolve: 
 

CONCEDER o auxílio-creche nos termos 
do art. 2º, caput, da Resolução nº 5.417/2018 à 
servidora DANIELY DA SILVA ROSSI DALVI, 
matrícula nº 209002, titular do cargo efetivo de 
Técnico Legislativo Sênior, código ETLS, 
referente ao dependente RAFAEL ROSSI DALVI. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 15 
de julho de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
ATO Nº 1210 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, 
de 04 de outubro de 2017, publicada em 06 de 
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outubro de 2017, a qual regulamenta a 
concessão de assistência à saúde na forma de 
auxílio financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e o que consta no 
processo nº 6896/2021, requerimento de 
auxílio-saúde nº 215/2021, resolve: 

 
CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 

a Resolução nº 4.971/2017 à servidora DEZIRE 
SONIA DO CARMO FIALHO, matrícula 206977, 
ocupante do cargo em comissão de Adjunto de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ADGRP. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 15 

de julho de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
 

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

 
PORTARIA Nº 417 

 
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 CHRISTIANE VERVLOET, matricula 
209000, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 120 (Cento e Vinte) dias, com 
início em 05/04/2021 e final em 02/08/2021, 
com base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS) 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
15 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 418 
 

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 PRISCILA BATISTA SALES, matricula 
204526, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 10 (Dez) dias, com início em 
05/07/2021 e final em 14/07/2021, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

15 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 419 

 
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 MONICA FERREIRA PAES, matricula 
201376, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390038003500360033003A00540052004100, Documento assinado 

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



6 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 20 de julho de 2021 

31/01/94, por 01 (Hum) dia, com início em 
14/07/2021 e final em 14/07/2021, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS).  

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
15 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 420 
 

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 

209014-01 
ALESSANDRA 
GOMES 

2021 
12/09/2021 à 
26/09/2021 

09/09/2021 à 
23/09/2021 

15 (quinze) 

207866-01 
CRISTINA 
PASSOS 
DALEPRANE 

2021 
27/09/2021 à 
26/10/2021 

09/09/2021 à 
08/10/2021 

30 (trinta) 

203313-01 

JOSE 
ROBERTO 
SILVA 
HERNANDES 

2021 
03/01/2022 à 
17/01/2022 

19/07/2021 à 
02/08/2021 

15 (quinze) 

200650-01 
MARIA 
ELIANA 
FELLER 

2020 
19/07/2021 à 
02/08/2021 

26/04/2022 à 
10/05/2022 

15 (quinze) 

208077-01 
SHIRLENE 
MARIA DIAS 

2020 
09/09/2021 à 
23/09/2021 

13/10/2021 à 
27/10/2021 

15 (quinze) 

208077-01 
SHIRLENE 
MARIA DIAS 

2021 
02/08/2021 à 
31/08/2021 

03/03/2022 à 
17/03/2022 

de 
16/11/2022 à 
30/11/2022 

30 (trinta) 

207829-02 
VALDIR 
NICCHIO 
NETTO 

2021 
20/08/2021 à 
03/09/2021 

03/08/2021 à 
17/08/2021 

15 (quinze) 

201150-01 
ZILDA 
MARTINS 
CAMPOS 

2020 
19/07/2021 à 
02/08/2021 

13/10/2022 à 
27/10/2022 

15 (quinze) 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
19 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 

ERRATA 
 

Na Portaria nº 468, publicada em 
11/03/2020, na parte referente a servidora 
EUGENIA MAGNA BROSEGUINI KEYS. 
 
onde se lê: 
 

MATRÍCULA SERVIDORA Nº DIAS 
PERÍODO DA 

LICENÇA/ 
INÍCIO 

PERÍODO DA 
LICENÇA/ 

FIM 
ARTIGO 

207979-01 

EUGENIA 
MAGNA 
BROSEGUINI 
KEYS 

60 (sessenta) 20/10/2017 21/10/2017 129 

 
leia-se: 
 

MATRÍCULA SERVIDORA Nº DIAS 
PERÍODO DA 

LICENÇA/ 
INÍCIO 

PERÍODO DA 
LICENÇA/ 

FIM 
ARTIGO 

207979-01 

EUGENIA 
MAGNA 
BROSEGUINI 
KEYS 

60 (sessenta) 27/12/2019 27/02/2020 129 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

19 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 DAS DIRETORIAS 
PARLAMENTARES 

 
 

PAAI - 2021 
 

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA – ALES 
- 2021 

 
 

RAFAEL NUNES CORREA 
Diretor de Controle Interno 

 
VALDIR NICCHIO NETTO 
Supervisor de Auditoria 

 
Thais Forzza Silva 

Supervisor de Planejamento e Controle Prévio 
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Equipe 
Carlos Alberto Freitas Ribeiro 

Francisco Borges de Oliveira Neto 
Luciana Nascimento da Silva 

Valtair da Silva Santos 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A Diretoria de Controle Interno da Assembleia 
Legislativa apresenta o Plano Anual de Auditoria 
Interna, no qual são planejadas as ações de 
auditoria que serão executadas no exercício de 
2021. 
O escopo é abordar ações que esta Diretoria de 
Controle Interno considera relevantes para a 
gestão desta ALES, visando ao seu 
aprimoramento e aperfeiçoamento, uma vez 
que as auditorias serão realizadas nas áreas 
apontadas pela Matriz de Risco como 
prioridade. 
A partir das atividades planejadas, o foco é 
prever a realização de exames que verifiquem 
se os processos e sistemas administrativos que 
integram a estrutura organizacional da ALES 
estão sendo conduzidos de acordo com os 
princípios da legalidade, da eficiência, da 

eficácia e dos demais princípios administrativos 
aplicados à espécie.  
Por fim, tais análises permitirão a esta Diretoria 
de Controle Interno formular recomendações 
que indiquem a melhoria contínua na gestão 
dos recursos públicos disponibilizados para esta 
Casa de Leis. 
Afora as auditorias aqui apontadas, estão 
presentes no Plano de Ação de Auditoria de 
Controle Interno as Auditorias de Conformidade 
dos Pontos de Controle referentes à Instrução 
Normativa TCEES n° 068, de 08 de dezembro 
2020, visando à elaboração do RELACI e RELUCI, 
considerando os apontamentos desta Instrução 
Normativa. 

 
2. PLANEJAMENTO 

 
Para apuração do tempo necessário para 
realização das atividades da auditoria interna, 
foram considerados os dias úteis do calendário 
de 2021, a partir da elaboração deste PAAI, a 
quantidade de servidores à disposição e sua 
jornada diária de trabalho. 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DA QUANTIDADE DE DIAS ÚTEIS DO ANO DE 2020 

Mês Total Dias /mês Sábados/Domingos 
Feriados, Pontos 

Facultativos e Man. 
Predial 

Dias Úteis 

Julho 31 9 3 19 

Agosto 31 9 0 22 

Setembro 30 8 3 19 

Outubro 31 10 2 19 

Novembro 30 8 3 19 

Dezembro 31 8 7 16 

Total 184 52 18 114 

 
 

Quantidade de horas de auditoria disponíveis – (servidores ocupantes de cargo em comissão): 

 
 

Jornada Dias Úteis 
Horas 
Totais 

Horas Férias Total 

Quant. 

Servidor 

Horas de 

Auditoria 

08 114 912 0 912 04 3648 

Total - - - - 04 3648 
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Quantidade de horas de auditoria disponíveis – (servidores ocupantes de cargo efetivo): 
 

Jornada Dias Úteis 
Horas 
Totais 

Horas Férias Total 

Quant. 

Servidor 

Horas de 

Auditoria 

06 114 648 0 648 03 1944 

Total - - - - 03 1944 

 
3. AUDITORIA - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS: verificar se a concessão e os pagamentos 
das vantagens pecuniárias aos servidores desta Casa de Leis correspondem aos critérios estabelecidos 
na legislação de regência. 
 
3.1. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
 

 1º ao 7º dia 8º ao 65º dia 66º ao 75º dia 

Planejamento    

Construção do Plano de Auditoria X   

Reunião de abertura X   

Execução    

Análise da documentação recebida  X  

Aplicação dos procedimentos de Auditoria  X  

Construção dos papeis de trabalho  X  

Validação do Diretor  X  

Juntada de todos os papéis de trabalho  X  

Relatório    

Reunião de encerramento   X 

Juntada de todos os papéis de trabalho   X 

Elaboração do Relatório   X 

Revisão do Relatório pelo Supervisor   X 

Aprovação do Relatório pelo Diretor   X 

Apresentação do Relatório   X 

 
3.2.  MATRIZ DE RISCO 

 

Vantagem Pecuniária 
 

Quantidade 
Servidores 

Materialidade Significância Criticidade Nota Final 

ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO 569 4 5 4 13 

ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 238 2 2 2 6 

INCENTIVO EDUCACIONAL 325 2 2 2 6 

Fonte: Secretaria de Gestão de Pessoas. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390038003500360033003A00540052004100, Documento assinado 

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



Vitória-ES, terça-feira, 20 de julho de 2021 Diário do Poder Legislativo - 9 

Critérios empregados para classificação das vantagens pecuniárias: 
 

3.2.1.  MATERIALIDADE 

DESPESA MÉDIA MENSAL PONTUAÇÃO 

ATÉ 50.000,00 1 

DE 50.000,01 a 100.000,00 2 

DE 100.000,01 a 200.000,00 3 

De 200.000,01 a 350.000,00 4 

ACIMA DE 350.000,00 5 

 
3.2.2.  SIGNIFICÂNCIA 
- Relevância estratégica do benefício analisado, bem como a essencialidade de seu objeto, para as 
atividades institucionais da ALES; 

 
Nº DE BENEFICIÁRIOS PONTUAÇÃO 

ATÉ 50 1 

DE 51 a 100 2 

DE 101 a 300 3 

DE 301 a 600 4 

ACIMA DE 600 5 

 
3.2.3. CRITICIDADE 
- Histórico de problemas constatados em benefícios similares, extraídos da jurisprudência. 
- Existência de decisões e auditorias anteriores do TCEES envolvendo benefício semelhante já concedido 
pela ALES. 
- Existência de informações sobre problemas envolvendo benefício. 
- Maior ou menor grau de vulnerabilidade em razão da natureza ou das peculiaridades do benefício. 
- A criticidade será utilizada como critério de desempate entre as verbas de mesma pontuação. 
 

 Matriz de Planejamento 
 

  

OBJETIVO 

 

QUESTÕES DE 

AUDITORIA 

 

INFORMAÇÕES 

REQUERIDAS 

 

OBJETOS 

AUDITÁVEIS 

 

PROCEDIMENTOS 

Verificar se a 

concessão da 

vantagem 

pecuniária 

obedece aos 

critérios 

estabelecidos 

na legislação. 

QA 01: os 
procedimentos 
regulamentares e /ou 
legais para concessão 
do beneficio foram 
observados? 
 
QA 02: existe 
regularidade do 
cálculo do benefício? 

Resumo da Folha 

de Pagamento. 

Ficha funcional 

dos servidores. 

Legislação 

pertinente. 

- Prestação de 

Contas 

-Procedimento 

de Empenho, 

liquidação e 

pagamento. 

QA 01 – Exame 

documental. 

QA 02 – Conferência 

de cálculos.  
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4.1. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E FONTES DE INFORMAÇÃO 

 Lei Complementar nº. 46/1994. 

 Ato nº. 2.333/2019. 

 Ato nº. 1.345/2019 

 Resolução nº. 5.659/2018. 

 Resolução nº. 4.971/2017 

 Resolução nº.3.422/2013 

 IN TCEES n° 068/2020 

 
4.2. METODOLOGIA 

 
Elaborar uma Matriz de Risco com base nos critérios de materialidade, significância e criticidade e a 
hierarquização das vantagens pecuniárias concedidas no âmbito da ALES. Os benefícios a serem 
auditados serão relacionados conforme parâmetros que irão se encontrar explanados no Plano 
Amostral. 
Por fim, solicitar à Secretaria de Gestão de Pessoas a relação nominal de todos os servidores que 
recebem as vantagens selecionadas para proceder à análise jurídica e contábil, a fim de responder aos 
quesitos de auditoria (QA). 
 
 
4. AUDITORIA – CONTRATOS: analisar os aspectos jurídicos dos processos, assim como apreciar a 
adequação dos procedimentos contábeis e financeiros que envolvem as contratações, tendo como 
objetivo responder às Questões de Auditoria (QA) da Matriz de Planejamento (MP). 

 
5.1. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 1º ao 10º dia 76º ao 100º dia 101º ao 114º dia 

Planejamento    

Construção do Plano de Auditoria X   

Reunião de abertura X   

Execução    

Análise da documentação recebida  X  

Aplicação dos procedimentos de Auditoria  X  

Construção dos papeis de trabalho  X  

Validação do Diretor  X  

Juntada de todos os papéis de trabalho  X  

Relatório    

Reunião de encerramento   X 

Juntada de todos os papéis de trabalho   X 

Elaboração do Relatório   X 

Revisão do Relatório pelo Supervisor   X 

Aprovação do Relatório pelo Diretor   X 

Apresentação do Relatório   X 
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5.2.  MATRIZ DE RISCO 
 

Nº CONTRATO PROCESSO CONTRATADA OBJETO VALOR MATERIALIDADE SIGNIFICÂNCIA CRITICIDADE 
NOTA 
FINAL 

009/2017 

163380 - 
173681 - 
183907 
193686 

UP BRASIL Auxílio Alimentação 9.413.180,04 5 5 5 15 

017/2017 
163076 - 
182340 - 
192283 

Líder Brasil Serviços 
Eireli - EPP 

Limpeza e 
Manutenção Predial 

com materiais 
2.004.504,12 5 5 5 15 

006/2017 

162343 - 
172829 

182680 - 
192972 

VISUAL SISTEMAS 
ELETRÔNICOS 

Painel Eletrônico - 
Plenário 

231.148,32 2 1 5 8 

012/2018 
172595 - 
192939 

SALUTE 
Locação de 31 

veículos 
1.683.225,12 5 5 5 15 

018/2019 191926 E & L 
Software Gestor 

Público 
366.000,00 3 5 3 11 

010/2018 

160018 - 
183558 

193630 - 
201241 

ATM Indústria Eireli 
ME 

Manutenção dos 
sistemas de ventilação 

e ar condicionado 
1.453.529,34 5 5 12 15 

020/2020 193609 
TECLAN 

INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS LTDA-ME 

Vigilância eletrônica 894.010,15 4 5 3 12 

004/2021 200532 Prime Comercial Combustíveis 764.856,23 4 5 3  

008/2021 200733 
ORLEANS VIAGENS 

E TURISMO 
Passagens Aéreas 200.000,00 2 4 3 9 

011/2021 191538 
MP PUBLICIDADE 

LTDA 
Prestação de serviço 

de publicidade 
3.000.000,00 5 5 5 15 

Fonte: Supervisão do Setor de Contratos. 
 

Critérios empregados para classificação de risco dos contratos: 
 

5.2.1 MATERIALIDADE 
 

FAIXA DE VALOR PONTUAÇÃO 

ATÉ 100.000,00 1 

DE 100.000,01 a 300.000,00 2 

DE 300.000,01 a 600.000,00 3 

De 600.000,01 a 1.000.000,00 4 

ACIMA DE 1.000.000,00 5 

 

5.2.2 SIGNIFICÂNCIA 
 

- Relevância estratégica do contrato, bem como a essencialidade de seu objeto, para as atividades 
institucionais da ALES. 
 

Nº DE BENEFICIÁRIOS PONTUAÇÃO 

ATÉ 50 1 

DE 51 a 100 2 

DE 101 a 300 3 

DE 301 a 600 4 

ACIMA DE 600 5 
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5.2.3 CRITICIDADE 
 
A criticidade objetiva analisar o histórico de problemas constatados em contratos similares, extraídos da 
jurisprudência, a existência de decisões e auditorias anteriores do TCEES envolvendo o contrato ou 
contratos semelhantes já realizados pela ALES, bem como o de informações sobre problemas 
envolvendo o contrato e o maior ou menor grau de vulnerabilidade em razão da natureza ou das 
peculiaridades do contrato. 
 
5.3 MATRIZ DE PLANEJAMENTO 
 

OBJETIVO QUESTÕES DE AUDITORIA 
INFORMAÇÕES 
REQUERIDAS 

OBJETOS AUDITÁVEIS PROCEDIMENTOS 

Verificar a 

legalidade, 

legitimidade e 

economicidade 

das 

contratações 

firmadas pela 

assembleia 

legislativa, bem 

como das 

licitações 

daquelas 

precedentes. 

QA 01: o procedimento de 
licitação e de contratação 
direta está de acordo com o 
que dispõe o Ato n.º 
1568/2010? 
QA 02: existe disponibilidade 
orçamentária para fazer 
frente às despesas 
decorrentes da contratação? 
QA 03: a execução financeira 
dos contratos está de acordo 
com a legislação aplicável? 
QA 04: as contratações 
mediante dispensa ou 
inexigibilidade de licitação 
estão em conformidade com 
o art. 38, VI da Lei n.º 
8.666/1993, estando 
devidamente caracterizadas e 
justificadas? 
QA 05: as alterações 
contratuais guardam 
conformidade com as 
condições e limites 
estabelecidos pela legislação? 
QA 06: o edital do certame 
contém cláusulas restritivas 
de competitividade ou que 
possam sugerir o 
direcionamento da licitação? 

Instrumentos 

contratuais e 

respectivos 

aditivos. 

Editais de 

Licitações. 

Projeto básico 

e Termo de 

Referência. 

Processo de 

Prestação de 

Contas. 

Art. 38, VI. 

Art. 65, Lei 

8.666. 

- Prestação de Contas 

-Procedimento de Empenho, 

liquidação e pagamento. 

 

P1 – Análise 

documental  

P2 – Recálculo  

P3 – Circularização 

 

 

5.4 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E FONTES DE INFORMAÇÃO 
 

 Constituição Federal; 

 Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993; 

 Lei Federal nº 4.320, de 17/03/1964; 

 LC 101/2000; 
 

5.5 METODOLOGIA 
 
Serão auditados os contratos de maior valor e respectivos termos aditivos, assim como os 
procedimentos licitatórios que deram origem a essas contratações, quando for o caso. 
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Em que pese a desnecessidade de seleção de amostras, mas tendo em conta as limitações de tempo e 
de pessoal para a execução da auditoria, elaborou-se uma Matriz de Risco (item 5.2, supra), por meio da 
qual se buscou estabelecer, com base nos critérios de materialidade, significância e criticidade, a 
hierarquização dos contratos que se enquadram nos critérios no subitem anterior, de acordo com o 
fator de risco de cada um deles. 
 
Reunidos os achados de auditoria, a Matriz de Achados resultante será encaminhada para a Diretora de 
Controle Interno, para aprovação e elaboração do Relatório de Auditoria. 
 

Vitória, 29 de Junho de 2021. 
 

RAFAEL NUNES CORREA 
Diretor de Controle Interno 

 

ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• TERÇA-FEIRA – 20.07.2021 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 Dia de Campo na TV Conheça os guardiões da agrobiodiversidade e entenda 
como os saberes tradicionais são importantes para a 
conservação das nossas riquezas naturais. E ainda, saiba 
como identificar e consumir as plantas alimentícias não 
convencionais que podem ser encontradas até mesmo no 
quintal de casa 

00h45 Unidiversidade O programa debate o seguinte tema: SLAM –  Batalha de 
Poesias 

01h15 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público  

01h45 Reunião extraordinaria virtual  Comissão de Justiça 

03h05 Reunião ordinária híbrida Comissão de Assistência Social 

04h50 Reunião ordinária virtual Comissão de Defesa Do Consumidor 

05h55 Reunião ordinária  Comissão Turismo  

07h00 Dia de Campo na TV Conheça o Programa Balde Cheio, que tem transformado a 
vida de produtores de leite e de técnicos da extensão rural 
em todo o país.  

07h30 STJ Notícias Trabalhos do Superior Tribunal d Justiça 

08h00 Parlamento Brasil Projeto que prevê a liberação do cultivo da maconha para 
fins medicinais e projeto que adia a cobrança de imposto 
sobre venda de apartamentos e demais imóveis, estão em 
análise no Congresso Nacional e no Rio de Janeiro, CPI 
investiga crimes de intolerância religiosa.  

08h30 A Grande Reportagem Assista uma reportagem especial sobre as terapias 
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alternativas. 

09h00 Reunião ordinária virtual Comissão de Saúde  

10h30 Reunião ordinária virtual Comissão de Cooperativismo 

11h40 Reunião virtual de instalação 
da frente parlamentar 

Apoio e Debate a Exploração das Jazidas de Sal-Gema no 
Estado do Espírito Santo 

12h00 Com a Palavra Ele tem 58 anos, entrou para o Corpo de Bombeiros Militar 
em 1983, possui especialização em políticas públicas 
municipais, em gerenciamento e engenharia de trânsito e 
em segurança pública. Também foi deputado federal de 
2009 a 2011 e está em seu primeiro mandato na 
Assembleia Legislativa. O deputado Capitão Assumção é o 
entrevistado do programa  “Com a Palavra” e falou sobre 
sua principal bandeira de trabalho: a segurança pública. 
Outro assunto abordado foram os trabalhos na Comissão de 
Proteção à Criança e adolescente e políticas sobre drogas 

12h30 MP com Você A promotora de Justiça Maria Cristina Pimentel, dirigente 
do Centro de Apoio Operacional de Implementação das 
Políticas de Educação (Cape) do Ministério Público 
Estadual explica como se dá o trabalho no dia a dia. Um dos 
problemas recorrentes, segundo ela, é a recusa ou 
postergação de escolas em fazer a matrícula do aluno com 
deficiência.  

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

13h30 Parlamento Brasil Projeto que prevê a liberação do cultivo da maconha para 
fins medicinais e projeto que adia a cobrança de imposto 
sobre venda de apartamentos e demais imóveis, estão em 
análise no Congresso Nacional e no Rio de Janeiro, CPI 
investiga crimes de intolerância religiosa.  

14h00 A Grande Reportagem Assista uma reportagem especial sobre as terapias 
alternativas. 

14h30 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público 

15h00 Reunião ordinária virtual Comissão de Justiça 

16h15 Reunião ordinária virtual  Comissão de Saúde 

17h35 Reunião extraordinária virtual  Comissão de Finanças 

18h00 Com a Palavra Ele tem 58 anos, entrou para o Corpo de Bombeiros Militar 
em 1983, possui especialização em políticas públicas 
municipais, em gerenciamento e engenharia de trânsito e 
em segurança pública. Também foi deputado federal de 
2009 a 2011 e está em seu primeiro mandato na 
Assembleia Legislativa. O deputado Capitão Assumção é o 
entrevistado do programa  “Com a Palavra” e falou sobre 
sua principal bandeira de trabalho: a segurança pública. 
Outro assunto abordado foram os trabalhos na Comissão de 
Proteção à Criança e adolescente e políticas sobre drogas 
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18h30 Dedo de Prosa Com trabalho reconhecido da América Latina, o pianista 
capixaba Hélio Mendes embalou as décadas de 50 e 60 com 
muita Bossa Nova e MPB. Sua história está registrada na  
biografia "O piano e seu conjunto", assinada pela jornalista 
e neta do artista Cínthia Ferreira.  

19h00 Som da Terra O Som da Terra recebe o artista capixaba Daniel Cypreste, 
que se revela no cenário musical capixaba com a releitura 
de clássicos e um trabalho autoral que envolve MPB e POP 

19h30 Sabores Nesta edição do Programa Sabores vamos falar sobre 
comida mexicana. Fomos a um restaurante em Vitória, 
conversamos com um mexicano que vive aqui, e também 
demos uma passada na Cidade do México. 

20h00 Parlamento Brasil Projeto que prevê a liberação do cultivo da maconha para 
fins medicinais e projeto que adia a cobrança de imposto 
sobre venda de apartamentos e demais imóveis, estão em 
análise no Congresso Nacional e no Rio de Janeiro, CPI 
investiga crimes de intolerância religiosa.  

20h30 STJ Notícias Trabalhos do Superior Tribunal d Justiça 

21h00 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público 

21h30 Ciência e Letras O programa debate o seguinte tema: Erradicação da 
Poliomielite no Brasil 

22h15 Com a Palavra Ele tem 58 anos, entrou para o Corpo de Bombeiros Militar 
em 1983, possui especialização em políticas públicas 
municipais, em gerenciamento e engenharia de trânsito e 
em segurança pública. Também foi deputado federal de 
2009 a 2011 e está em seu primeiro mandato na 
Assembleia Legislativa. O deputado Capitão Assumção é o 
entrevistado do programa  “Com a Palavra” e falou sobre 
sua principal bandeira de trabalho: a segurança pública. 
Outro assunto abordado foram os trabalhos na Comissão de 
Proteção à Criança e adolescente e políticas sobre drogas 

22h45 MP com Você A promotora de Justiça Maria Cristina Pimentel, dirigente 
do Centro de Apoio Operacional de Implementação das 
Políticas de Educação (Cape) do Ministério Público 
Estadual explica como se dá o trabalho no dia a dia. Um dos 
problemas recorrentes, segundo ela, é a recusa ou 
postergação de escolas em fazer a matrícula do aluno com 
deficiência.  

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

23h45 Audiência pública virtual da 
comissão de saúde 

Prestação de Contas 

 

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 

 
SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA HÍBRIDA 

(VIRTUAL E PRESENCIAL), DA TERCEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE PROTEÇÃO À 
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E DE POLÍTICA 
SOBRE DROGAS, REALIZADA EM 14 DE JULHO 
DE 2021. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Sétima 
reunião ordinária da terceira sessão legislativa 
ordinária da décima nona legislatura. 

Havendo número legal, declaro abertos 
os trabalhos da comissão. 

Boa tarde a todos e a todas que nos 
acompanham pela TV Assembleia e pela 
Internet. Agradecemos a sua audiência. 
Agradecemos ainda a todos os servidores desta 
Casa que dão suporte para que haja todos os 
trabalhos. 

Nossa reunião de hoje será de diversas 
ações que resumem as iniciativas realizadas ao 
longo do semestre. Todas elas com o objetivo 
de defender a criança e os adolescentes.  

Certamente, as iniciativas que forem 
aprovadas por este colegiado podem ser de 
grande valia para contribuir para uma sociedade 
mais justa. 

Que Deus continue nos abençoando! 
Vamos ao trabalho. 
Eu quero saudar aqui o nosso deputado 

Capitão Assumção, o deputado Luciano 
Machado e, neste momento, eu quero passar a 
palavra ao Capitão Assumção, para as suas 
considerações iniciais. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 

(PATRIOTA) – Obrigado, presidente. Obrigado, 
presidente Danilo Bahiense, nosso amigo, nosso 
companheiro nos nossos debates nas pautas 
conservadoras. O deputado Luciano também se 
encontra presente. Eu não consigo enxergar se 
tem mais deputados presentes, mas eu quero 
também cumprimentar os assessores que estão 

apoiando os deputados na Comissão de 
Proteção à Criança e ao Adolescente e Políticas 
sobre Drogas; também os que estão nos 
apoiando na Ales, dando suporte para que a 
gente possa fazer essa transmissão para todos 
os capixabas e os nossos convidados. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Deputado 
Assumção, Torino está presente também. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 

(PATRIOTA) – Deputado Torino, também nosso 
amigo, na batalha diária, na Assembleia 
Legislativa. 

Quero cumprimentar todos os 
convidados na reunião de hoje. Que a gente 
possa também, como nas outras reuniões, que a 
gente possa também ganhar..., ter grandes 
frutos, para que a gente possa aprimorar os 
trabalhos dentro da Comissão de Proteção à 
Criança e ao Adolescente. 

Obrigado, presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Muito 
obrigado, Capitão Assumção. Sempre 
colaborando com esta comissão. E é meu vice-
presidente, desde lá da nossa Comissão da 
Segurança, que rodamos aí durante dois anos no 
estado do Espírito Santo. 

Eu quero agora passar também para as 
considerações iniciais ao nosso deputado e 
colaborador Luciano Machado, que esteve 
conosco também no primeiro biênio na 
Comissão de Segurança e Combate ao Crime 
Organizado. 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Meu 

querido presidente, deputado Danilo Bahiense, 
estou aqui, com esse farto cabelo meu 
despenteado, na frente da Secretaria Estadual 
de Saúde. Acabei de ter uma reunião 
importante. E eu quero deixar um abraço a 
todos, ao nosso presidente, ao Capitão 
Assumção, nosso deputado, a todos que 
participam conosco, meu comandante. 

E dizer que pautas importantes hoje, 
especialmente as questões pertinentes aos 
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conselhos tutelares, que estão se organizando 
para que sejam mais valorizados em todos os 
níveis, em todas as questões pertinentes como: 
estrutura, valorização profissional. E esta 
comissão, deputado Danilo. Parabéns por trazer 
esse debate aqui. 

Eu fiz algumas propostas, e a gente tem 
que fortalecer no nome da Comissão de 
Proteção à Criança e ao Adolescente e Políticas 
sobre Drogas porque assim nós vamos ter uma 
musculatura e conseguir evoluir nessas políticas 
públicas. 

Estamos aí juntos para que possamos 
fazer o melhor. 

Um abraço e um prazer ser presidido 
pelo senhor, deputado Danilo Bahiense, esse 
grande parlamentar e grande ser humano. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Muito 
obrigado, deputado Luciano Machado. 

Eu quero passar agora, neste momento, 
a palavra ao meu amigo deputado Torino 
Marques. 

Com a palavra para as considerações 
iniciais.  

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Muito 

boa tarde a todos! Estamos na quarta-feira, 
mais uma reunião da Comissão da Criança e do 
Adolescente e de Combate às drogas. 

É um prazer muito grande estar aqui 
participando desta reunião como membro 
efetivo desta comissão muito importante para o 
Espírito Santo, para nós protegermos nossas 
crianças.  

As crianças estão sendo maltratadas, às 
vezes, até no ventre da própria mãe, com a 
ignorância, às vezes, do pai. Crianças que já 
estão entrando nesta vida, vindo para o mundo, 
já com alguns pais com ideias monstruosas e 
demoníacas. Crianças que estão sendo 
violentadas ainda no berço. E a gente está aqui 
para combater qualquer tipo de infração contra 
a criança e o adolescente. 

E hoje, meu querido presidente, Danilo 
Bahiense, quero agradecer – claro – ao Capitão 
Assumção, vice-presidente desta comissão, 
também ao meu querido amigo Luciano 

Machado e todos que vão participar desta 
reunião. Hoje eu vou relatar o projeto de lei do 
deputado Vandinho Leite. Então, é uma 
comissão muito importante para o Espírito 
Santo e para a proteção da criança e do 
adolescente.  

Obrigado, senhor presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Muito 
obrigado deputado Torino Marques. 

Nós vamos agora à leitura, discussão e 
aprovação da ata, tendo em vista a publicação 
da Resolução 6.360, publicada em 22 de julho 
do corrente, a qual dispensa a leitura da ata da 
reunião. 

Considerando que as atas anteriores, 
sexta reunião ordinária e quarta reunião 
extraordinária, foram enviadas por e-mail aos 
senhores deputados para que, querendo, 
possam retificá-las na reunião, eu pergunto se 
algum deputado deseja fazer alguma retificação 
nessas atas. (Pausa) 

Não havendo quem queira, eu coloco em 
votação.  

Os favoráveis permaneçam como estão e 
os contratos se manifestem. (Pausa) 

Não havendo contrários, aprovadas. 
 
Leitura do Expediente.  
Eu solicito à senhora secretária desta 

comissão que proceda à leitura do Expediente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 
Ofício/Gab/PMJN/n.º 266/2021, 
encaminhado pelo excelentíssimo senhor 
Paulo Sérgio de Nardi, prefeito municipal 
de João Neiva, em resposta ao 
Ofício/CPAD/n.º 392/2021, o qual 
solicitou informações acerca 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 
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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 
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 convênio com o Governo do 
Estado no valor de R$ 1.000.000,00 para 
sua construção, que irá melhorar o 
atendimento da população. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Nós 
agradecemos à Prefeitura Municipal de João 
Neiva pelas informações prestadas e pela 
sensibilidade com a população, apesar das 
dificuldades que todo o estado do Espírito Santo 
vem passando em razão da pandemia. 

Nós nos colocamos à disposição da 
Prefeitura Municipal de João Neiva para manter 
constante interlocução em favor das nossas 
crianças e adolescentes. 

Antes da leitura do próximo item, eu 
quero saudar aqui os nossos conselheiros 
tutelares. Nós estamos com uma série de 
conselheiros tutelares acompanhando a nossa 
reunião, como também as demais autoridades 
que nos acompanha através das redes sociais e 
da própria TV. 

Próximo expediente, por favor. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 
Ofício/Seme/Gab/n.º 553/2021, 
encaminhado pela excelentíssima 
senhora Juliana Rohsner, secretária 
municipal de Educação do município de 
Vitória, em resposta ao Ofício /CPAD/n.º 
787/2021, o qual solicitou informações 
acerca 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 
informado que foi aberto processo 
administrativo disciplinar, que se 
encontra 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. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – 
Considerando as informações prestadas pela 
Secretaria Municipal de Educação, sugerimos à 
secretaria da comissão que, no prazo de trinta 
dias, oficie a Corregedoria-Geral do município 
de Vitória, solicitando informações quanto ao 
andamento do PAD, bem como deverá oficiar a 
Delegacia de Proteção à Criança e ao 
Adolescente para que nos informe o que foi 
apurado. 

Próximo, por favor. 

 
  A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 
Ofício/Gapre/n.º 578/2021, 
encaminhado pelo excelentíssimo senhor 
João Guerino Balestrassi, prefeito 
municipal de Colatina, em resposta ao 
Ofício/CPAD/n.º 389/2021, 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 
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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 
isso esclareceram que a Secretaria 
Municipal de Educação tem processo em 
tramitação para construção de creches 
junto ao Governo do Estado e Governo 
Federal. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Nós 
agradecemos à Prefeitura Municipal de Colatina 
pelas informações prestadas e pela sensibilidade 
com a população, apesar das dificuldades que 
todo o estado do Espírito Santo vem passando 
em razão da pandemia. E nos colocamos à 
disposição da Prefeitura Municipal de Colatina 
para manter constante interlocução em favor 
das nossas crianças e adolescentes.  

Próximo expediente, por favor. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 
Ofício/Gab/PMC/n.º 696/2021, 
encaminhado pelo excelentíssimo senhor 
João Paulo Silva Nali, prefeito municipal 
de Castelo, em resposta ao 
Ofício/CPAD/n.º 409/2021, 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 o 
projeto “Busca Ativa” fazendo 
acompanhamento dos seus alunos. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Nós 
parabenizamos a Prefeitura Municipal de 
Castelo pelas informações prestadas e pela 
sensibilidade com a população, apesar das 
dificuldades que todo o estado vem passando 
em razão da pandemia.  

Nós nos colocamos também à disposição 
daquela prefeitura para manter constante 
interlocução em favor das nossas crianças e 
adolescentes. 

Eu quero, neste momento, saudar a 
conselheira tutelar de Laranja da Terra, Ieda 
Cecília, que está presente virtualmente nesta 
comissão. Muito obrigado, Ieda. É um prazer 
muito grande tê-la conosco. 

Vamos às proposições recebidas. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  
Não houve no período.  
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 

 
Projeto de Lei n.º 555/2019 – análise de 

mérito  
Relator: deputado Capitão Assumção. 
Prazo do relator: 30/06/2021 
Prazo da comissão: 07/07/2021 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Com 
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relação a esse PL, nós já conversamos com o 
Capitão Assumção. Ele não está em condições 
de relatar nesta data. Então, está concedido 
prazo para a próxima reunião. 

Projeto seguinte, por gentileza. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 
Projeto de Lei n.º 745/2019 – análise de 

mérito  
Autor: deputado Vandinho Leite. 
Relator: deputado Torino Marques 
Prazo do relator: 30/06/2021 
Prazo da comissão: 07/07/2021  

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Com 
relação a esse PL, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade dos estabelecimentos 
comerciais, hotéis, motéis, casa noturna e 
similar, anexar aviso em local visível sobre os 
crimes praticados contra crianças e 
adolescentes e suas penas, e dá outras 
providências, o relator é o deputado Torino 
Marques.  

O deputado Torino está com a palavra. 
Que nos informe se está em condições de 
relatar esse PL. 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 

Senhor presidente, claro que estou sim, para 
relatar essa matéria. A hora que o senhor 
autorizar, eu faço a relatoria dela.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – V. Ex.ª está 
com a palavra.  

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Opa! 

Então, tá! Mais uma vez voltamos aqui.  
O resumo do parecer do Projeto de Lei 

n.º 745/2019, de autoria do deputado Vandinho 
Leite. Bom, queridos amigos internautas que 
nos assistem, convidados que também estão 
aqui na plenária virtual e presencial. Virtual, 
presencial, ou, então, em casa, em seus 
computadores, o Projeto de Lei n.º 745/2019, 
de autoria do deputado Vandinho Leite, tem 
como finalidade obrigar, obrigar, 

estabelecimentos comerciais, hotéis, motéis, 
casas noturnas e similares a anexar aviso em 
local visível sobre os crimes praticados contra 
crianças e adolescentes e suas penas, e dá 
também outras providências.  

Bom, senhor presidente, o deputado 
autor demonstra em sua justificativa que a 
proposta legislativa é proteger as nossas 
crianças e adolescentes, além de promover nos 
ambientes onde estamos propostos a fazer o 
alerta, principalmente para funcionários e donos 
desses estabelecimentos, uma perspectiva 
solidária na proposta maior que é a defesa da 
criança e também do adolescente.  

Nos motéis, principalmente, pessoas que 
acham que dentro do carro ninguém está 
vendo, entre quatro paredes ninguém está 
vendo. Deus existe, Deus está vendo e nós 
queremos é conscientizar um pouco mais uma 
pessoa como essa que leva uma criança a um 
motel, por exemplo. 

De fato o objetivo da proposta é dar 
maior publicidade nos ambientes comumente 
utilizados por pessoas com intenções espúrias 
em relação a menores de idade, afixando 
esses dizeres: Submeter crianças e 
adolescentes à prostituição ou à exploração 
sexual é crime e dá cadeia de até dez anos. Dá 
cadeia de até dez anos! 

Senhor presidente, em tese o mérito do 
aspecto da constitucionalidade material, da 
legalidade e também da juridicidade já foi 
analisado pela Procuradoria-Geral desta Casa de 
Leis e também pela Comissão de Constituição e 
Justiça, a CCJ, Serviço Público e Redação, não 
restando dúvida quanto à constitucionalidade 
do Projeto de Lei n.º 745/2019. Apesar de o 
parecer da Comissão de Segurança e Combate 
ao Crime Organizado abrir divergência acerca da 
constitucionalidade em virtude de existência de 
norma federal que trata de matéria idêntica, 
inquestionável que o projeto de lei em exame, 
para além de contribuir com a proteção de 
crianças e adolescentes vulneráveis, 
proporciona também uma maior facilitação no 
cumprimento da obrigatoriedade de informação 
nesses estabelecimentos, assim como facilita a 
fiscalização por meio de agentes públicos 
estaduais.  
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Portanto, o Projeto de Lei n.º 745 – é 
bom que a população lembre-se sempre deste 
número: Projeto de Lei n.º 745 –, de autoria do 
deputado Vandinho Leite, é incontestavelmente 
meritório e adequado perante os anseios do 
interesse público. 

Então, nós, da Comissão da Criança e do 
Adolescente, demos constitucionalidade acerca 
desse projeto de lei e vamos votar pela 
aprovação dele.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Muito 
obrigado, deputado Torino Marques, relator 
dessa importante matéria. 

Eu coloco em discussão. (Pausa)  
Não havendo quem queira discutir, eu 

pergunto como vota o deputado Luciano 
Machado?  

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 

Quero, primeiro, parabenizar o deputado Torino 
Marques pelo relato aprofundado, com tanto 
capricho com uma causa realmente importante.  

Voto favorável, na íntegra, ao relatório 
do nosso nobre deputado Torino, presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Muito  
obrigado, deputado Luciano Machado, votando 
com o relator, pela aprovação.  

Eu pergunto como vota o deputado 
Capitão Assumção?  

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 

(PATRIOTA) – Eu também voto com o relatório 
do relator, deputado Torino Marques. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Muito  
obrigado, deputado Capitão Assumção.  

Eu também acompanho o relator.  
Então, fica aprovada essa matéria 

importante.  
Na Ordem do Dia, nós vamos passar 

agora mesmo ao relatório, da Comissão de 
Proteção à Criança e ao Adolescente e Políticas 
Sobre Drogas, do grupo de trabalho que foi 

criado aqui e propiciou um relatório de mais de 
setenta e cinco laudas.  

O presente relatório tem como objetivo 
compilar e apresentar as propostas e sugestões 
apresentadas por conselheiros tutelares que 
cooperaram com o grupo de trabalho, objeto de 
deliberação na primeira reunião ordinária da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e Políticas sobre Drogas, realizada 
no dia 18 de março do corrente ano, no sentido 
de apresentar uma radiografia das necessidades 
física, legislativa e pessoal dos conselhos 
tutelares do estado do Espírito Santo, visando 
levar melhorias e melhores condições aos 
servidores, aos conselheiros e ao corpo 
administrativo, a fim de tornar efetiva a garantia 
de direitos e a proteção da criança e do 
adolescente, além de digno o exercício da 
atividade dos conselheiros tutelares. 

Verifica-se que o cenário, de um modo 
geral, dos conselhos tutelares efetivamente 
necessita de investimentos e de maior 
integração e atenção. 

Compete à lei municipal disciplinar e ao 
Executivo municipal garantir ao conselho tutelar 
as condições que efetivamente viabilizem o seu 
funcionamento. 

Outro ponto de se destacar é a questão 
salarial dos conselheiros tutelares, que deve ser 
proporcional à complexidade e à importância do 
trabalho que executam, já que hoje, embora 
tenham exclusividade, o salário do conselheiro 
tutelar é apenas um salário mínimo. 

O Conselho Tutelar, por expressa 
definição legal, exerce uma função 
considerada de relevância pública, que deve 
ocorrer em regime de dedicação exclusiva. 
Dessa forma, torna-se imprescindível uma 
remuneração digna. 

O local de funcionamento do Conselho 
Tutelar deve ser local de fácil acesso e do 
conhecimento da população. Seu espaço físico, 
suas dependências e instalações devem ser 
adequadas e humanizadas, tendo salas 
específicas que possibilitem a proteção da 
intimidade e garantia do sigilo nos 
atendimentos. 

É preciso sensibilidade e interesse da 
administração pública municipal e estadual, na 
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pessoa do governador e dos prefeitos 
municipais, das secretárias municipais de ação 
social, a que estejam subordinados os Conselhos 
Tutelares e aos legisladores municipais, na 
pessoa dos vereadores, para que se façam 
adequações, atualizações, ajustes, reajustes e 
aperfeiçoamento da legislação municipal. 

Antes de a nossa secretária ler as 
indicações, quero saudar aqui o Silvio 
Nascimento Ferreira, que é do Conselho Tutelar 
de Vitória, Regional de Maruípe, que está na 
nossa sala virtual.  

Quero saudar aqui, também, o pastor 
João Brito, e gostaria de convidar V. Ex.ª, 
presidente da Igreja Evangélica Batista de 
Vitória, aqui em Jardim da Penha, para que 
componha a Mesa.  

Quero também saudar o vereador Davi 
Esmael, nosso vereador de Vitória, presidente 
da Casa, e convido o mesmo a compor a Mesa.  

Quero saudar aqui meu amigo, também, 
Esmael, ex-deputado estadual, uma pessoa 
muito querida nesta Casa e convidar V. Ex.ª, 
também, para compor a Mesa conosco. É uma 
honra muito grande tê-lo conosco.  

 

 (Tomam assento à mesa os 
referidos convidados) 

 

Saudar aqui, neste momento, também, 
nosso deputado Carlos Von. Carlos Von, V. Ex.ª 
está com a palavra para as considerações 
iniciais. 

 

O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Boa 
tarde, meu presidente, deputado Delegado 
Danilo Bahiense. Boa tarde, deputado Torino 
Marques, sempre com um belo sorriso aí. Acho 
que Capitão Assumção também está na reunião. 
Eu estou vendo aqui acho que o Luciano 
Machado. A todos os outros participantes dessa 
reunião, é uma satisfação e uma alegria imensa 
estar mais uma vez participando.  

Um abraço aí, presidente.  
 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) –  Muito 
obrigado, deputado Carlos Von.  
 Eu solicito, agora, à secretária, que faça a 
leitura das indicações parlamentares, em 
virtude do relatório que foi apresentado. 

 A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

A - INDICAÇÕES PARLAMENTARES: 
 

01 - Reconhecimento do conselheiro 
tutelar como servidor público eletivo: 
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 
conselheiros 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 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390038003500360033003A00540052004100, Documento assinado 

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



Vitória-ES, terça-feira, 20 de julho de 2021 Diário do Poder Legislativo - 23 

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 libras e 
braile em todos os conselhos tutelares 
ou em suas coordenadorias: 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 libras e 
braile 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 eletrônicos - 
computadores, impressoras, scanners, 
celulares; e materiais de Expediente - 
papel, 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 ativo 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 n.º 
8.069/90, e da Escuta Especializada, Lei 
n.º 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 específicos do Fundo 
Especial para a Infância e Adolescência, 
FIA, voltado a projetos que promovam a 
divulgação das atribuições dos conselhos 
tutelares: elaborar indicação ao 
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governador de Estado, prefeitos 
municipais, presidentes de câmaras 
municipais, aos deputados federais e 
senadores do Estado do Espírito Santo. 
 
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 Governo 
do 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 
n.º 8.069/90, e a profissionalização do 
conselheiro tutelar: elaborar indicação 
ao Governo do 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. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Senhora 
secretária, um minuto, por favor. 
 No item anterior, n.º 22, além desse 
despacho dessas indicações, acrescento que 
seja também indicado ao comandante da Polícia 
Militar do Espírito Santo, ao delegado-geral da 
Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, além do 
diretor da Academia de Polícia Civil do Estado 
do Espírito Santo, delegado doutor Joel Lírio. 
Então, fica acrescentado isso no item 22. 
 

 A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

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. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Eu coloco 
em discussão.  
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 Esses vinte e cinco itens, certamente 
gerarão uma série de indicações aos setenta e 
oito prefeitos, às setenta e oito câmaras 
municipais, aos nossos dez deputados, aos três 
senadores, e demais autoridades.  

Se alguém quiser discutir... (Pausa)  
Não havendo quem queira discutir, 

coloco em votação. Os favoráveis permaneçam 
como estão e os contrários se manifestem. 
(Pausa) 

Não havendo contrários, fica aprovado. 
Vamos, agora, deliberar com relação aos 

ofícios. 
Item A: Oficiar ao Governo do Estado, 

encaminhando relatório do grupo de trabalho 
do Conselho Tutelar. Esse relatório está já com 
setenta e cinco laudas. 

Oficiar ao presidente da OAB, 
encaminhando o relatório do grupo de trabalho 
do Conselho Tutelar. 

Oficiar aos deputados federais do estado 
do Espírito Santo, encaminhando o relatório do 
grupo de trabalho, relatório completo. 

Oficiar aos senadores da República, 
representantes do estado do Espírito Santo, 
encaminhando também o relatório do grupo de 
trabalho. 

Oficiar ao Conanda, Conselho Nacional 
de Direitos da Criança e do Adolescente, 
encaminhando o relatório do grupo de trabalho. 

Oficiar ao Conselho Estadual de Direitos 
da Criança e do Adolescente, encaminhando 
também o relatório do grupo de trabalho. 

Oficiar à Secretaria Estadual de Direitos 
Humanos, encaminhando o relatório do grupo 
de trabalho. 

Oficiar à Secretaria Estadual de 
Assistência Social, encaminhando o relatório do 
grupo de trabalho. 

Oficiar ao Conselho Estadual de Políticas 
sobre Drogas, encaminhando o relatório do 
grupo de trabalho. 

Oficiar aos prefeitos municipais, 
encaminhando também cópia do relatório. 

Oficiar aos presidentes das câmaras 
municipais dos setenta e oito municípios, 
encaminhando também cópia do relatório. 

Oficiar à Procuradoria-Geral de Justiça, 
encaminhando a cópia do relatório. 

Oficiar à Comissão da Infância e 
Juventude da OAB, encaminhando o relatório do 
grupo de trabalho. 

Oficiar ao Tribunal de Justiça do estado 
do Espírito Santo, encaminhando o relatório do 
grupo de trabalho. 

Oficiar ao Centro de Apoio Operacional 
da Infância e Juventude do Ministério Público, 
encaminhando o relatório do grupo de trabalho. 

Oficiar às Comissões dos Direitos da 
Criança e do Adolescente dos municípios, 
encaminhando o relatório de trabalho. Isso aqui 
com relação aos setenta e oito municípios.  

Oficiar aos Conselhos Tutelares do 
estado do Espírito Santo, encaminhando o 
relatório do grupo de trabalho. 

Oficiar à Coordenadoria da Infância e 
Juventude, encaminhando o relatório do grupo 
de trabalho. 

Oficiar ao Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos, encaminhando 
todo o relatório. 

Oficiar à Defensoria Pública do estado do 
Espírito Santo, encaminhando todo o relatório. 

Oficiar à Comissão Especializada de 
Promoção dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, da Defensoria Pública do estado 
do Espírito Santo, encaminhando o relatório do 
grupo de trabalho. 

E, por fim, oficiar ao governador do 
estado do Espírito Santo, aos prefeitos 
municipais, presidentes de câmaras municipais, 
deputados federais e senadores representantes 
do estado do Espírito Santo, conselho estadual e 
conselhos municipais para promover campanha 
Amigos do Conselho Tutelar, encaminhando o 
relatório desse grupo de trabalho. 

Essas são nossas deliberações. 
Quero saudar, também, neste momento, 

a Carolina Prata, do Conselho Tutelar de Vitória, 
que está acompanhando esta sessão de forma 
virtual. Quero saudar também a Angelita 
Bassini, do Conselho Tutelar de Castelo, que 
também nos acompanha. 

Antes de passarmos a palavra ao nosso 
presidente da Câmara de Vitória, o Davi Esmael, 
para suas considerações, quero passar para 
todos o relatório desta comissão, durante este 
primeiro semestre. 
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No ano passado, foram realizadas - 
assumimos agora em fevereiro -, durante todo o 
ano de 2020, três reuniões ordinárias. Nesses 
seis meses de 2021, já realizamos sete reuniões 
ordinárias. 

Reuniões extraordinárias: ano passado, 
foi realizada apenas uma; este ano, também, 
2021, uma. 

Audiências públicas: no ano passado não 
foram realizadas audiências públicas; este ano, 
mesmo em virtude da pandemia, já realizamos 
duas audiências públicas. 

Ofícios expedidos pela comissão durante 
todo o ano passado foram cento de dez ofícios. 
Nesta gestão atual, durante esses seis meses, 
foram mil e treze. 

As comunicações internas expedidas no 
ano passado, não houve. Neste ano foram 
quatro. 

As indicações: ano passado, não foram 
realizadas indicações; na nossa gestão já foram 
vinte indicações - nesses seis meses.  

Requerimentos, também, no ano 
passado, não ocorreram. Este ano foram quatro. 

Denúncias, ano passado, durante o ano 
todo, foram recebidas trinta e três denúncias. 
Este ano nós recebemos dez. 

Declarações prestadas nesta comissão, 
foram cinco declarações, porque as demais 
pessoas foram encaminhadas direto aos órgãos, 
principalmente à Delegacia de Proteção à 
Criança e ao Adolescente do nosso estado, que 
nos dois últimos anos recebeu, 
aproximadamente, quatro mil ocorrências, meu 
vereador, com relação à violência praticada 
contra criança e adolescente. 
 Quero passar a palavra para o nosso 
vereador Davi Esmael. 

 
 O SR. DAVI ESMAEL – Boa tarde, 
deputado! 

Queria cumprimentar os deputados que 
estão fazendo uso da plataforma virtual: o 
Torino e o Von. O Von está me devendo um 
café, lá em Guarapari.  
 É uma alegria poder estar aqui na 
presença também do pastor João Brito, 
conversando sobre a temática da criança e do 
adolescente.  

 Cumprimentar os conselheiros tutelares 
de Vitória: a Carolina Prata e o Silvio. Acho que 
são os dois que se fazem presentes.  
 E dizer da... Ontem, pastor Brito, o 
Estatuto da Criança e do Adolescente completou 
trinta e um anos de existência. E ele é um marco 
na nossa legislação porque ele nos ensina que 
criança precisa ser prioridade. Criança é 
prioridade no que diz respeito à retomada 
econômica; criança é prioridade no que diz 
respeito à atenção do Estado; criança precisa 
ser prioridade no que diz respeito à segurança 
pública.  
 Aquilo que a gente encontra, e me 
parece que esse é o tema proposto para a tarde 
de hoje, a estruturação da DPCA muito aquém. 
As delegacias estão com o seu efetivo muito 
baixo. A Polícia Civil está muito... E há inúmeras 
denúncias do nosso deputado Danilo Bahiense 
acerca desse baixo efetivo na Polícia Civil.  

 A DPCA é um desafio muito maior. Se 
você passa ali na DHPP, no Barro Vermelho, 
tem pelo menos cinquenta carros, tem 
policial, tem delegado, tem um monte de 
gente. Quando você passa ali na DPCA de 
Maruípe, realmente estamos muito aquém.  
 Então, fica aqui a minha cobrança ao 
Governo do Estado, no que diz respeito à 
melhor estruturação e composição do efetivo 
da DPCA, e uma cobrança ao município de 
Vitória. Já estamos dialogando sobre uma 
melhor estruturação, localização, dos nossos 
conselhos tutelares. Graças a Deus chegamos 
a três conselhos, quinze... A nossa rede de 
proteção foi ampliada em cinquenta por 
cento. Isso é motivo para comemorar. 

Mas, sem sombra de dúvida, todas 
essas ações, envolvimento dos deputados, 
envolvimento dos vereadores, Polícia Civil, 
ainda é muito pouco. E por que digo isso? Por 
causa dos números. Um ano de pandemia 
certamente há muita subnotificação. Há muita 
gente, há muito caso de violação de direitos 
de crianças ou aquele que mais repudiamos, 
que é o abuso sexual em si, há muitos casos 
que ainda não foram notificados lá na DPCA 
ou que não chegaram ao conhecimento dos 
conselhos tutelares.  
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 A minha voz... Levanto a minha voz neste 
espaço da Assembleia Legislativa para dizer, 
para dar um basta. Cobrar o Poder Público e 
chamar a sua responsabilidade – repito, 
vereadores, deputados, prefeitos e 
governadores – para que façamos mais, para 
que cuidemos melhor das nossas crianças, para 
que a gente diga a cada uma dessas crianças 
que há um futuro para elas porque iremos 
garantir isso. Que essas crianças tenham direito 
à sua inocência, que iremos respeitar a 
inocência. Aquilo que Eclesiastes ensina: Há um 
tempo para todas as coisas. Nossas crianças não 
aprenderão a sexualidade antes do devido 
tempo, para que a gente consiga respeitar a 
inocência delas.  
 Então, a minha fala é para parabenizar o 
Danilo Bahiense pelo trabalho que vem 
realizando. Hoje, tenho a oportunidade de 
somar os meus esforços junto ao ex-presidente 
desta comissão, que é o prefeito de Vitória, 
Lorenzo Pazolini. Já estive aqui algumas vezes e 
é bom ver que você tem levado adiante essa 
causa da criança e do adolescente.  
 Que possamos fazer mais! Esse é o grito 
de socorro das nossas crianças.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – – Muito 
obrigado, vereador Davi Esmael, meu amigo.  

Gostaria de dizer para V. Ex.ª que temos 
cobrado, desde o primeiro dia do nosso 
mandato aqui, com relação aos recursos 
humanos e materiais da Polícia Civil do Estado 
do Espírito Santo, bem como dos demais órgãos 
de segurança deste Estado.  
 A Polícia Civil, em 1990, ou seja, há trinta 
e um anos, tinha três mil oitocentos e trinta 
homens. Passados trinta e um anos, a população 
aumentou de dois milhões e quatrocentos mil 
para mais de quatro milhões de habitantes, e 
nós estamos com apenas dois mil e trinta, ou 
seja, faltam mil e oitocentos. Desses dois mil e 
trinta, temos quase trezentos servidores nossos 
no abono permanência, podendo ir embora a 
qualquer momento.  
 Como você muito bem disse, a DPCA 
aqui em Vitória, ela está com o efetivo muito 
defasado... 

 O SR. DAVI ESMAEL – Estavam em 
dezoito pessoas, lá.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Não. Hoje 
tem, salvo engano, dez ou onze pessoas. Mas, 
vamos ao pessoal de rua. Nós temos hoje dois 
investigadores para trabalhar no município de 
Serra, para atender mais de quinhentos mil 
habitantes. Nós temos dois investigadores para 
trabalhar no município de Vitória, atender todas 
as ocorrências de Vitória. Temos dois 
investigadores para atender Vila Velha e temos 
dois investigadores para atender Cariacica e 
Viana, e fica mais um servidor para fazer as 
ocorrências na delegacia, dois delegados e 
escrivão, obviamente. Então, a situação é ruim, 
nós temos cobrado isso do Governo do Estado.  
 No ano passado o concurso estava 
paralisado em virtude da pandemia, e nós 
apresentamos aqui um projeto de lei tornando 
em essenciais todos os concursos da área de 
segurança pública, e foi aprovado, e a lei foi 
sancionada. Então, os concursos puderam ser 
retomados a partir do dia 20 de setembro de 
2020. Também numa luta intensa, não somente 
nossa, no primeiro biênio aqui como presidente 
da Comissão de Segurança, mas dos nossos 
pares, nós conseguimos sensibilizar o Governo 
para que aumentasse o número de servidores a 
serem aproveitados de cento e setenta, cento e 
setenta e quatro para quatrocentos e cinquenta 
na Polícia Civil, e na Polícia Militar de duzentos e 
cinquenta para seiscentos e cinquenta. O que já 
é um alívio.  
 Mas no interior do estado, vereador, a 
situação ainda está pior, no interior do estado. 
Porque no interior do estado, as delegadas que 
são responsáveis pelas DEAMs, Delegacia de 
Atendimento à Mulher, também são 
responsáveis pela Delegacia de Proteção à 
Criança. E nós temos municípios no interior do 
estado que só têm a delegada, não têm 
escrivão, não têm nenhum investigador para 
cuidar da violência contra a mulher, contra a 
criança e os adolescentes.  
 
 O SR. DAVI ESMAEL – Priorizar a criança 
e o adolescente, deputado Danilo, é cuidar das 
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nossas DPCAs ou das nossas delegacias das 
mulheres do interior estruturando-as. A gente 
vê que o Governo do Estado não prioriza 
quando a gente olha para o Banestes e vê 
excelentes agências bancárias em todos os 
municípios do estado, com funcionários, com 
servidores, com ar condicionado funcionando, e 
tem que ser assim, e as nossas DPCAs mal 
estruturadas. Priorizaram os bancos em 
detrimento de nossas crianças.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) –Muito 
obrigado, vereador Davi Esmael, pela sua 
colaboração. Eu gostaria de fazer um registro 
aqui, pedir ao doutor André Luiz Cunha Pereira 
que acrescente nesses ofícios que nós lemos 
agora há pouco, aqueles ofícios, e o último aqui 
seria ao governador do Estado e demais 
autoridades, que acrescente também a 
Defensoria Pública Federal e o Ministério 
Público Federal. Então, mais essas duas 
entidades eu gostaria de solicitar ao doutor 
André que acrescentasse esses ofícios. 
  Eu quero saudar aqui também a Cláudia 
Patrícia Cesário, do Conselho Tutelar de Viana, 
muito obrigado pela sua presença virtualmente, 
e também a doutora Dieska Pagotto, do 
Conselho Tutelar de Afonso Cláudio. Muito 
obrigado, um prazer muito grande tê-los 
conosco. Eu quero saudar aqui mais uma vez o 
pastor João Brito, amigo aqui de muitos anos, a 
Igreja Evangélica Batista de Vitória. E hoje será 
muito importante a palavra que o senhor vai 
trazer aqui para todos nós que estamos aqui 
presencialmente e todos que nos assistem pela 
TV Assembleia. Eu quero deixar lá à disposição 
de V. Ex.ª, ali, a nossa tribuna. 
 Quero saudar também Elisângela 
Martins e o senhor Marcos Antônio, Conselho 
Tutelar de Vitória, Região Continental. Muito 
obrigado a vocês que nos acompanham nessa 
reunião que hoje teve cunho mais 
administrativo, mais abrilhantada pela palavra 
agora do pastor João Brito.  

 
 O SR. JOÃO BRITO NOGUEIRA – Quero 
iniciar saudando aos que estão à Mesa, a cada 
um aqui presente. Agradecer de forma especial 

à oportunidade que estamos recebendo através 
do nosso amigo deputado, amigo de muitos 
anos. Não só dele, mas também da família que 
eu aprendi a prezar desde que aqui no estado 
cheguei em 1972. Não é? Principalmente o 
pastor Derli Bahiense, colega inclusive de 
ministério pastoral.  
 Quero cumprimentar a todos e dizer que 
me sinto horando em poder falar sobre um 
assunto que para mim não é uma teoria, 
deputado Danilo. Para mim faz parte da 
realidade, da minha vida e do meu ministério, e 
não apenas por pregar ou discursar sobre o 
assunto, mas por vivenciá-lo. 
 Tenho tido o privilégio já de, por várias 
décadas, trabalhar ajudando a família e me 
preocupando também com as crianças. A nossa 
igreja, Igreja Evangélica Batista de Vitória, tem 
duas casas lares, uma de meninos, que fica em 
Barcelona, para dez meninos, conforme a lei 
limita e estabelece, e uma casa de meninas, que 
fica em Jacaraípe. 
 Dessas pessoas que por lá passaram, 
temos a alegria de dizer que algumas delas hoje 
estão completamente envolvidas na sociedade e 
algumas chegaram até a fazer o terceiro grau, 
têm curso superior. Então, temos uma longa 
história em realização de trabalho de assistência 
a crianças. 
 Mas a Igreja também tem convênios. Lá 
na nossa igreja, nós usamos as áreas físicas do 
nosso templo para acomodar o CMEI e o CMEI 
tem cerca de duzentas e cinquenta a trezentas 
crianças. Neste ano de pandemia, obviamente, é 
um ano excepcional, mas funciona e nós temos 
prazer em fazer esse trabalho em conjunto com 
a prefeitura estadual. 

 Além disso, nós também temos outros 
trabalhos, que nós fazemos na área social. Nós 
temos o CER-Homem, hoje em convênio com 
a Junta de Missões Nacionais, onde temos 
cerca de quarenta a sessenta homens – varia 
esse número – ali sendo tratados da 
drogadição, e o CER-Mulheres, esse com 
capacidade menor, de até quatorze pessoas. 
 Então, essa questão não é apenas para 
nós uma questão teórica, é uma questão 
prática. Faz parte da nossa fé, faz parte da nossa 
crença. A nossa fé é, como diz a palavra de 
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Deus, uma fé operosa, porque fé sem obras é o 
que? É morta. Fé sem obras é morta.  
 Então, trabalhamos com pessoas. Eu 
costumo dizer que eu não trabalho com almas, 
eu trabalho com gente. Se eu trabalhasse com 
almas, eu iria ser coveiro; eu trabalho com 
pessoas, de carne e osso, e pessoas que têm 
alma. Não é verdade? 
 E eu tenho, também, a impressão de que 
esse tema poderia começar com uma questão 
filosófica, inclusive, que eu anotei aqui. E eu 
fiquei pensando em perguntar aos deputados e 
autoridades: quando é que a vida começa, da 
criança? 
 A vida não começa com o nascimento; a 
vida começa a partir do útero, quando há união 
do espermatozoide com o óvulo. Teoricamente, 
o que eu acredito, Danilo, é que uma criança 
devia completar o primeiro ano de vida no 
terceiro mês de vida. Ou não? E por que eu digo 
isso? Porque, se começou lá no útero, são nove 
meses no útero com mais três meses de vida, aí 
ela completou um ano. De vida!  

Porque precisamos rever, porque quem 
não valoriza feto, também não vai valorizar 
neném. E esse é um problema, que não é 
apenas uma questão de lei, é uma questão 
filosófica e muito séria.  

Eu tenho dois netos e agora uma neta e 
outra que já está com seis meses no ventre da 
minha nora. Aquela criança para mim é tão real 
quanto as outras três que já nasceram, ou não? 

Então não adianta um discurso de amar 
crianças e praticar o infanticídio, sendo 
favoráveis ao aborto, de forma indiscriminada. 
Não estou falando daqueles casos especiais, que 
até a lei previa muito bem. Então começamos aí. 

Em segundo lugar, não adianta falar em 
família, aliás, em criança, sem falar em família. 
Não adianta! Qual é o valor que nós estamos 
dando à família? Por isso, eu quero fazer 
também algumas outras considerações que 
julgo relevantes. 

A primeira delas seria o seguinte: nós 
temos a consciência de que estamos vivendo em 
nosso país uma fase crítica, de muita 
turbulência, no que se refere aos valores 
morais, e à relativização da ética cristã, com 
uma consequente inversão de valores e uma 

decadência moral do homem. Além dos ataques 
ferrenhos contra a sublime, divina e importante 
instituição chamada família, que é a célula 
mater da sociedade. 

Em tempos como os que estamos 
vivendo, o que o nosso povo mais precisa evitar, 
são movimentos que prejudicam a família, 
pregam e estimulam o despudor, a violência, a 
falta de respeito, a promiscuidade, a anarquia e 
o desprezo aos valores morais, como os que 
acontecem nas paradas gays, e em muitas 
outras atividades provindas ou proporcionadas 
pelos movimentos, como por exemplo, o 
LGBTQIA+. Antigamente era movimento 
homossexual, mas foi crescendo, foi crescendo 
que agora tem que fazer quase um jornal. 

E nesses movimentos, o que é a família? 
Pergunto eu: qual é o tipo de relacionamento 
que é considerado família agora? No conceito 
cristão e bíblico, família é o homem e a mulher. 
Deixa o homem a seu pai e sua mãe e se une a 
mulher. Deus criou macho e fêmea. E é assim. 

Eu fui ver o exame, que me esqueci no 
momento, aquele exame que a gente vê, o 
médico faz - ultrassom, muito obrigado - eu vi 
aos quatro meses e mais uma semana, a minha 
netinha. E sabe o que foi mais tarde outro 
ultrassom? Me disseram que era uma menina. E 
quando eu fui lá, e quando qualquer mãe aqui 
ou pai foi fazer exame semelhante a esse, ele 
não viu quem não era menino ou quem não era 
menina. Ou ele viu menino, ou ele viu menina!  

Então primeiro, temos que saber o que 
nós achamos que nossas crianças são? São seres 
assexuados? Que só vão definir sexo quando 
adolescentes? Não! Eu creio que nós devemos 
nos aprofundar muito mais na seriedade do 
tema, na causa dos problemas, do que nos 
efeitos somente. Isso é uma coisa muito séria.  

Quanto ao conceito de homofobia, esse 
é outro problema. Envolve nossas crianças? 
Envolve também. Por que envolve? Porque 
sabemos que esse termo é um neologismo 
criado em 1971, e que expressa ódio, 
discriminação ou aversão agressiva e 
desrespeitosa de uma pessoa contra os 
homossexuais.  

Quer dizer, hoje, quem não combina 
com a filosofia, com os atos e ensinamentos 
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homossexuais é chamado de heterossexual não, 
é homofóbico! O que é um desrespeito. Porque 
essa palavra homofóbico é realmente um 
neologismo, passou a existir em 1971, e 
expressa ódio, discriminação e aversão agressiva 
àqueles que são heterossexuais.  

Agora, você pode até dizer: Mas, pastor, 
nós temos que (Inaudível) que criança. Eu 
pergunto a você: Você pode pensar em criança 
sem lar? Hã? Você pode pensar em criança 
sadia, sem família, bem estruturada? Não! 
Precisamos nos aprofundar.  

Agora, é claro que não vamos deixar de 
trabalhar. Eu trabalho com família, luto pela 
família, mas eu não abro mão de ajudar aqueles 
mais carentes que não têm família, deputado 
Danilo! 

E nós, não podemos simplesmente: Ah, 
vamos tratar... vamos tratar com muita 
seriedade. Nós não podemos dizer para essas 
mães irresponsáveis, que têm um filho atrás de 
outro, um filho atrás de outro, um filho atrás de 
outro, que possa ter quantos quiser, que aborte 
e tá tudo bem! Ou isso não é tratar das nossas 
crianças? Qual é a diferença que faz matar uma 
criança com dois dias de vida, de nascida e 
matá-la com três, quatro, cinco, seis, sete meses 
de gravidez? Esse é um tema que deve ser 
pensado com muita seriedade. 

Não se pode taxar de homofóbico um 
cidadão de bem, consciente, sério, só porque se 
manifesta contrariamente aos conceitos, 
filosofias, convicções, práticas, e 
comportamentos homossexuais! E qualquer 
outros apetites sexuais alternativos. É um 
direito que eu tenho de não concordar! Veja 
bem: eu sou botafoguense. O fato de ser 
botafoguense, não posso conviver com 
flamenguista? Apesar desse time, hein? Hein? 
Ou não posso? O que eu não posso é tratar de 
assuntos tão sérios, comparando a futebol, mas 
quis fazer isso, apenas para você entender o 
seguinte: você não acha uma loucura quando 
torcendo futebol, há aquela agressão fora de 
campo, matando gente? Eu tenho todo direito.  

Eu não ensino violência contra 
homossexuais, eu não ensino nenhum tipo de 
desrespeito à pessoa humana, apesar de me 
guardar o direito de discordar veementemente, 

com essa ideologia, ao ponto, que nós estamos 
vivendo agora, uma coisa bem presente, 
aquelas crianças que estão sendo usadas, 
criança com quatro anos de idade indo à mídia 
para todo mundo ver, dizendo que na escolinha 
que ela estava, a professora coloca numa roda e 
vai ensinando criança de quatro anos que 
menino pode usar saia, pintar unha e batom. É 
isso que nós vamos querer ensinar? E aquela 
cartilha que o Governo gastou milhões, milhões 
e milhões infiltrada de ideologia de gêneros? O 
que nós vamos fazer? Não adianta falar aqui: 
vamos tratar das nossas crianças, mas essas 
crianças serão criadas confusas, com quatro 
anos de idade sem poder saber que menino é 
diferente de menina. Qual é o pecado nisso? 
Qual é o erro nisso? 

Aí vamos nos aprofundar, senão nós 
estamos criando crianças como se fosse 
qualquer animal que a gente sustenta com pão, 
com leite, com comida. Não! A formação moral 
é muito mais importante! E aí cabe a nós, 
cidadãos, e principalmente àqueles que estão à 
frente do Governo, e, de maneira muito 
especial, àqueles que fazem parte do Poder 
Legislativo, que devem fazer leis que não apenas 
curem superficialmente as feridas, mas que se 
aprofundem mais.  

Porque a questão da criança começa lá 
com a gestação. Não começa com o nascimento. 
A inocência das crianças deve ser preservada. 
Tudo tem um tempo determinado. Não é isso 
que diz a Bíblia, que há um tempo determinado 
para todas as coisas? Agora você está pensando: 
Ah ! Isso foi na mídia. Não! Em nossa igreja, lá 
no Cmei, há quatro anos, teve uma professora 
que estava fechando a sala, com 
desconhecimento da diretora, e 
desconhecimento - não estou botando a culpa 
na Secretaria de Educação, não -, mas fechou a 
sala, e um pai, sabendo, foi e gravou uma aula 
dessas. Sabe o que a menina estava fazendo 
numa sala de meninos de cinco anos? Fechava a 
porta para ninguém ver e levava umas... tipo 
toalhas para os meninos todos usarem como se 
fossem saia. Isso aqui, ó! Onde? Lá no Cmei da 
igreja, onde a igreja funciona. Isso é educação? 
Então, nós devemos ter muito cuidado com isso. 
Exigir!  
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Agora, uma coisa ainda muito séria, que 
eu queria destacar: o que as nossas crianças vão 
aprender quando virem que há uma distinção 
tão grande e não podem ver nem uma televisão 
normalmente, porque quando assistem à 
televisão, está lá para ver as manifestações 
gays. Você teve a curiosidade de assistir ao 
desfile gay pela televisão? É um desrespeito 
completo à família, é um desrespeito completo 
a Jesus Cristo, é um desrespeito completo à 
família.  

E quando nós falamos em família, nesse 
conceito dessa ideologia de gênero, o que é 
família? Família são três homens com cinco 
mulheres ou quatro mulheres com um homem; 
dois homens com uma mulher, duas mulheres 
com um homem? O que é família nesse 
conceito? Não tem nada de moral! O que é 
imoral aí, me diz aí, nesse conceito de ideologia 
de gênero e casamento? Se casar dois homens 
com dois homens. O negócio é tão difícil que o 
camarada era homem, se tornou uma mulher 
transgênero e, depois, casou com mulher. Olha 
a volta que ele deu! Olha a confusão! Agora, 
pensa isso na cabeça de uma criança. Pensa isso 
sendo ensinado. Pensa isso sendo praticado. 

 Acho que nós deveríamos parar e 
aprofundar um pouquinho mais. Por exemplo, o 
que nós entendemos: a vida começa na 
gestação ou não? Quando eu fui lá ver o exame 
da minha nora, eu vi, me deram uma notícia 
muito bonita, e todo mundo faz a festa, né? 
Veja bem: se é menino, aí vem o balão azul; se é 
menina, já é o balão rosa. E a família faz uma 
festa. É um menino! É uma menina! Bonito! Aí 
vêm os defensores dessa filosofia, que não tem 
limites, defensores da ideologia de gênero. Não, 
isso aí tudo é palhaçada. Quando a criança 
nascer que ela vai escolher quem é. Conversa! 
Homem é homem, mulher é mulher. Menino é 
menino, e menina é menina.  

Eu não estou esperando que venha aí 
outra coisa a não ser uma neta. Porque eu vi, é 
menina. E vai ser tratada como menina. E isso 
nós devemos exigir que nossas autoridades 
levem muito a sério, porque não podemos 
pregar uma coisa e viver outra. 

A outra palavra que eu queria trazer, se 
me é possível, não é minha, mas é uma palavra 

da Bíblia. Eu gosto de dizer assim porque, senão, 
eu vou ser preso. Preso por quê? Porque não 
concordo. Mas não concordo porque sou pastor, 
não concordo porque minha regra de fé e de 
prática é a Bíblia Sagrada. E o que a Bíblia 
Sagrada diz é que o homossexualismo é 
abominação e é considerado um procedimento 
perverso. Eu não vou ler o texto todo, mas eu 
vou citar, porque quem está me ouvindo pode 
pesquisar na sua Bíblia.  

Veja em Romanos, capítulo 22, dos 
versos 43 a 46. Vejam também, no Novo 
Testamento, Marcos, 10:7. E Jesus ensina 
claramente que o casamento é a união do 
homem com uma mulher.  

Que tipo de lares nós estamos formando 
para o futuro, onde nossas crianças serão 
criadas? Que tipo de lares? Que tipo de moral? 
Se você ler a Bíblia ainda em Romanos, 1, de 23 
em diante, você também vai ver que a Bíblia 
condena terminantemente essa prática. E aí nós 
erramos na base. Nós erramos na base, porque 
não estamos interessados quando é que a vida 
começa.  

A vida começa quando inicia mesmo a 
geração. A vida começa no ventre, no ventre de 
uma mulher. Não é mulher trans; é mulher de 
verdade. A vida não começa com o 
espermatozoide de um homem trans. A vida 
começa com o espermatozoide de um homem 
de verdade. A vida deverá continuar sendo 
protegida, ensinada, instruída através de 
famílias sadias. E cabem àqueles que fazem as 
leis zelarem pelas nossas crianças, e não 
esperarem só para quando elas crescerem, e 
não esperar só para quando elas estiverem na 
rua, e não esperar só para quando elas 
estiverem sendo abandonadas. E assim é minha 
palavra.  

 Também, parabenizar aqui, a 
Assembleia, por tratar com seriedade desse 
tema, apenas fazendo a observação: 
aprofundem um pouco mais. Pensem: quando é 
que a vida começa?  

Meu filho fez um ano de existência no 
terceiro mês de vida. Agora, o aniversário foi 
doze meses após o nascimento, mas a vida não 
começou com o nascimento. A vida começa com 
a gestação. Se não queremos ver as crianças 
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vivas e sendo maltratadas, não continuemos a 
matar os fetos sem a menor pena, sem a menor 
piedade. 
 Muito obrigado pela oportunidade. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Muito 
obrigado, pastor João Brito, pela sua 
contribuição. 
 Recentemente, nós realizamos uma 
audiência aqui nesta Casa para discutir a 
importância do trabalho das igrejas na formação 
de nossas crianças. Convidamos pastores; 
convidamos padres; convidamos o arcebispo de 
Vitória, que, infelizmente, naquela ocasião, não 
pôde vir, mas mandou representante. Aquela 
reunião foi muito produtiva. 
 O nosso vereador Davi Esmael falou aqui 
também com relação a outros temas, com 
relação à falta de efetivo, com relação a outras 
dificuldades que nós estamos enfrentando aqui 
neste trabalho que vem sendo feito para 
proteger as nossas crianças. Falou inclusive com 
relação ao ano passado, da subnotificação dos 
fatos. 
 Realmente, em virtude do fechamento 
das escolas, de as escolas não estarem 
funcionando; com o fechamento das igrejas, 
Davi, que não estava, funcionando, que são 
setores, onde os profissionais atuam e, 
obviamente, detectam muitos fatos dessa 
natureza para que propiciem os registros de 
ocorrência, eles reduziram. 
 Nós apresentamos aqui, no ano passado, 
um projeto de nossa autoria, tornando também 
os cultos de qualquer denominação em 
essenciais. Como coautor, o nosso deputado Pr. 
Marcos Mansur também assinou esse projeto 
conosco. Esse projeto foi aprovado e também 
pôde, obviamente, auxiliar e muito a população 
capixaba. 
 A nossa reunião hoje foi uma reunião 
mais administrativa. 
 Convido agora o deputado Torino 
Marques para as suas considerações finais. 
 
 O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 
Deputado Danilo, quero parabenizar aqui muito 
o pastor João Brito, pela excelente palestra que 

deu neste momento que estamos, aqui na 
Comissão da Criança e do Adolescente. Pastor, 
assino embaixo em tudo que V.S.ª falou.   

Nós não temos que dar atenção à criança 
somente na hora que ela nasce, não. A atenção 
está dentro, está no ventre, quando ela começa 
ali os primeiros momentos de vida. Então, 
quando os pais já começam a conversar com ela 
na barriguinha da mãe, a mãe dando carinho ali 
na barriga com a barriga crescendo, você já 
começa uma pré-educação na vida dessa 
criança.  

Nós temos que guardar as crianças ao 
lado de Deus. Deus existe! Estão tentando 
imputar na vida das pessoas que Deus é uma 
ilusão, que Deus é uma criação do homem. Não! 
Deus criou os céus e a Terra. Deus existe. Nós 
somos filhos de Deus. Vão tentar colocar isso. 
 Hoje eu falei até que a Europa está 
passando por um momento muito difícil. Grande 
parte da Europa está tentando colocar que Deus 
não existe. Não caiam nessa retórica, nesse 
papo-furado. Deus existe, sim! Não se afastem 
de Deus. Orem sempre. Peça proteção divina, 
porque a briga hoje, no mundo, não é apenas 
por problemas políticos com maus políticos, 
com políticos corruptos que existem, não. A 
briga é espiritual. Temos que tomar muito 
cuidado, porque é maior o problema do que nós 
imaginamos. Mas, sem desespero, porque se 
você tem Deus no coração, quem será contra 
nós, quem será contra nós? Então, parabéns 
pastor, pelas palavras. 
 Delegado Danilo Bahiense, cada dia que 
passa minha admiração por V. Ex.ª, por ser 
amigo do senhor antes da política, desde a 
época da comunicação, quando o senhor era 
entrevistado por mim sempre se mostrou um 
homem íntegro. Parabéns por termos uma 
comissão com uma diretoria muito boa, o 
senhor como presidente; o Capitão Assumção, 
como vice-presidente; temos também ali o 
Luciano Machado; meu querido amigo, Carlos 
Von, que entrou na reunião também.  

Parabéns às pessoas que participaram 
hoje, a você que nos assiste nas redes sociais, a 
você que está aí presencial no plenário da 
Assembleia Legislativa. Eu estou aqui, no 
gabinete 803, nosso gabinete 803. 
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 Pastor, todas as bênçãos do mundo para 
o senhor. Que Deus proteja nossas crianças e 
nos dê força para protegê-las também. Valeu! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Muito 
obrigado, deputado Torino Marques. Estamos 
juntos nessa luta para proteger as crianças e 
adolescentes do estado do Espírito Santo. A 

Bíblia diz, Torino: Ensine o menino o caminho 
que deve andar e, quando envelhecer, não se 
desviará dele. Então, nós temos que começar 
a ensinar as nossas crianças desde a idade 
mais tenra, para que nós possamos formar 
realmente cidadãos de bem. 
 Eu quero saudar ainda o nosso 
deputado Carlos Von e passar a palavra a ele 
para as considerações finais. 

 
 O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Senhor 
presidente, deputado Delegado Danilo 
Bahiense, não sei se se encontra no plenário 
ainda, mas queria mandar um forte abraço ao 
Davi Esmael, que está realizando um brilhante 
trabalho frente à Câmara de Vereadores de 
Vitória, como presidente. Está realizando um 
trabalho que está sendo elogiado por todos. 

 Então, ficam aqui os meus parabéns 
para ele. Parabenizá-lo pela fala também. 
Deixar realmente que as nossas crianças 
aprendam o que elas têm que aprender no 
tempo certo e no momento certo, inclusive 
citando um versículo bíblico: Eclesiastes 3, que 
eu o repito para mim todos os dias, que diz: 
Há um tempo para todo propósito debaixo do 
céu. Então, eu carrego esse ensinamento 
comigo todos os dias, e um ensinamento que 
é muito válido, principalmente para os dias de 
hoje, em que as pessoas estão vivendo o 
tempo de muita ansiedade.  
 E vi uma bela palavra também do pastor 
João Brito. Então, por isso quero parabenizá-lo. 
Uma palavra em defesa da família. E, por mais 
que exista uma força muito grande no sentido 
de tentar destruir as famílias, não só as famílias 
brasileiras, mas você vê o movimento globalista 
- isso aí tem ocorrido no mundo inteiro -, vai 
encontrar resistência, como a do Pastor João 

Brito. Então, isso é de extrema importância para 
a gente.  

Mando um abração ao meu querido 
amigo deputado Torino Marques que, 
realmente, está fazendo, exercendo um 
mandato exemplar, assim como nosso 
presidente, o delegado Danilo Bahiense que, 
realmente, é impressionante. Toda a Comissão 
de Segurança, como ela foi produtiva enquanto 
você esteve como presidente dela e, agora 
também, dando um dinamismo incrível à 
Comissão de Proteção da Criança e do 
Adolescente. 
 Então, amigo deputado Delegado Danilo 
Bahiense, um forte abraço e um abraço para 
todos que acompanharam esta bela reunião. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Muito 
obrigado, deputado Carlos Von. Muito obrigado, 
deputado Torino Marques.  

Hoje nós estivemos aqui conversando 
com o Marquinho, e acredito que no segundo 
semestre, já poderemos começar a realizar 
aquelas audiências presenciais, audiências 
públicas, aos moldes que nós fizemos na 
Comissão de Segurança e Combate ao Crime 
Organizado, quando rodamos mais de trinta 
municípios deste estado. O projeto era 
percorrer os setenta e oito municípios, mas em 
apenas um biênio não deu para que a gente 
concluísse. 
 Eu quero saudar ainda e agradecer a 
presença de Alessandra Santana Aquino Melo, 
do Conselho Tutelar de Vila Velha; agradecer 
mais uma vez a presença aqui do meu amigo, 
vereador, presidente da Câmara de Vitória, Davi 
Esmael; agradecer também ao pastor João Brito. 
Muito obrigado, pastor João Brito, pela sua 
presença; agradecer a todos que nos assistem 
pela TV Assembleia; aos servidores desta Casa; 
servidores da Comissão de Segurança; e 
também do nosso gabinete. 
 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 14 horas, de forma 
híbrida, no plenário Dirceu Cardoso. 
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 E que Deus nos abençoe! 
 

(Está encerrada a reunião) 
 

_______________________________________ 
 

NONA REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL, 
DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E DOS 
DIREITOS HUMANOS, REALIZADA EM 06 DE 
JULHO DE 2021.  
 

O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 
MACHADO – PV) – Vamos, oficialmente, iniciar 
a nossa reunião, é a nona reunião ordinária, da 
terceira sessão legislativa ordinária, da décima 
nona legislatura, reunião da Comissão de Defesa 
da Cidadania e dos Direitos Humanos.  

Havendo número legal, declaro abertos 
os trabalhos desta comissão.  

Quero saudar a deputada Iriny, o 
deputado Bruno Lamas, que é vice-presidente 
da comissão, o público presente, os servidores 
desta Casa de Leis e os que nos assistem pela TV 
Assembleia e pelas plataformas digitais, pelo 
YouTube e Facebook. Se tiver representante do 
deputado Xambinho e da deputada Janete, 
também se sintam cumprimentados, e todos 
que fazem essa nossa reunião acontecer, 
debatendo essas pautas que são importantes 
para o nosso Espírito Santo. 

Dispenso a leitura da ata da oitava 
reunião ordinária, de 22 de junho, e da nona 
reunião extraordinária, realizada em 2 de julho 
do corrente ano, uma vez que já encaminhamos 
para a ciência dos deputados membros efetivos 
desta comissão.  

Então, coloco as duas atas em discussão. 
(Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

Como vota a deputada Iriny? 
 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Voto pela 

aprovação, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Como vota o deputado 
Bruno Lamas? (Pausa) 

Deputado Bruno Lamas, boa tarde, como 
vota as atas do dia 22 de junho e 2 de julho?  

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Voto 

favorável, senhor presidente. 
  
O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Favorável também. 
Aprovadas por unanimidade. 
Solicito ao servidor Moisés Spadetti que 

proceda à leitura do Expediente. 
 
O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
Ofício n.º 75/2021, da excelentíssima 
senhora deputada Iriny Lopes, 
justificando a ausência na reunião desta 
comissão realizada no dia 22 de junho do 
corrente ano. 

 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

 
Projeto de Lei n.º 134/2019 
Autor: Alexandre Xambinho. 
Ementa: Dispõe sobre medidas de 
assistência e proteção às mulheres em 
situação de violência doméstica e 
familiar (Lei Milena Gottardi). 

 
O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Eu designo, como relatora 
desta matéria, a excelentíssima senhora 
deputada Janete de Sá. 

 
O SR. SECRETÁRIO lê: 

 
Projeto de Lei n.º 324/2020 
Autora: Deputada Janete de Sá. 
Ementa: Dispõe sobre a regulamentação 
da disponibilização de salas adequadas 
de convivência e repouso aos 
profissionais de enfermagem nas 
instituições de saúde públicas e privadas 
do Estado do Espírito Santo. 
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O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 
MACHADO – PV) – Eu designo, como relatora 
desta matéria, a nossa excelentíssima e querida 
deputada Iriny Lopes. 

 
O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
Projeto de Lei n.º 335/2020 
Autor: Deputado José Esmeraldo. 
Ementa: Obriga a disponibilização de 
produtos antissépticos em banheiros de 
uso coletivo para a higienização aos 
assentos sanitários. 
 
O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Eu designo, como relator 
desta matéria, o excelentíssimo senhor 
deputado Bruno Lamas, vice-presidente da 
comissão. 

 
O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
Projeto de Lei n.º 334/2020 
Autor: Deputado José Esmeraldo. 
Ementa: Torna obrigatória a prioridade 
de atendimento de serviço de delivery 
aos idosos. 
 
O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Eu designo, como relator 
desta matéria, o excelentíssimo senhor 
deputado Alexandre Xambinho. 

 
O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
Projeto de Lei n.º 543/2020 
Autor: Deputado Marcos Garcia. 
Ementa: Dispõe sobre a necessidade dos 
prestadores de serviço informar 
antecipadamente ao consumidor o fim 
dos prazos ou vigência dos descontos, 
promoções ou vantagens temporárias. 

 
O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Eu designo, como relator 
desta matéria, o excelentíssimo senhor 
deputado Alexandre Xambinho. 

 
O SR. SECRETÁRIO lê: 

Projeto de Lei n.º 885/2019 
Autor: Deputado Adilson Espindula. 
Ementa: Acrescenta item ao Anexo I da 
Lei n.º 10.974, de 14 de janeiro de 2019, 
conferindo ao município de Santa 
Leopoldina o título de Capital Estadual 
das Etnias. 
 
O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Designo como relatora dessa 
matéria a excelentíssima deputada Iriny Lopes. 

 
O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS:  
 
Projeto de Lei n.º 374/2020 
Autor: Deputado Torino Marques. 
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade 
de afixação de cartazes, mencionando a 
Lei Federal n.º 12.879, de 05 de 
novembro de 2013, nos cartórios de 
registro de títulos e documentos e civil 
de pessoas jurídicas do Estado do 
Espírito Santo.  
Relator: Deputado Alexandre Xambinho. 

 
Projeto de Lei n.º 748/2019 
Autor: Deputado Fabrício Gandini. 
Ementa: Altera a Lei n.º 6.150, de 8 de 
fevereiro de 2000, que torna prioritário o 
embarque e desembarque dos maiores 
de 65 (sessenta e cinco) anos nos 
transportes coletivos intermunicipais. 
Relator: Deputado Bruno Lamas. 

 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 

 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA:  
Não houve no período. 

 
Passo a palavra para o presidente desta 

comissão, o excelentíssimo deputado Luciano 
Machado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Obrigado, Moisés! 
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Agora, já que tenho os dois próximos 
projetos a serem relatados são de relato de 
minha autoria, eu passo a presidência ao 
excelentíssimo vice-presidente desta comissão, 
deputado Bruno Lamas, para que continuemos a 
nossa reunião. 

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Assumo a presidência. Todos me ouvem? 
 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 

Ouço. 
 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Todos me ouvem e enxergam Nelson 
Mandela ao fundo da tela. 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 

Nelson Mandela, só da testa para baixo! 
 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Não! Então, deixe-me corrigir aqui! Vou 
dar um jeito de corrigir aqui. 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 

Ficou melhor, mas sua cabeça está tapando a 
cabeça do Mandela. Agora sim! 

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Até porque falar em cidadania sem falar 
em Nelson Mandela seria injustiça!  

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 

Verdade! 
 

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Assumo a presidência desta honrada 
comissão.  

Passamos aqui, então, ao Projeto de Lei 
n.º 447/2019. O autor é o deputado Fabrício 
Gandini. Altera a Lei n.º 9.615. O relator é o 
deputado Luciano Machado e eu concedo a 
palavra ao mesmo, para proferir o seu relatório. 

 

O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 
Obrigado, presidente!  

O Projeto de Lei n.º 447/2019 altera a Lei 
n.º 9.615, de 05/01/2011, que dispõe sobre a 
afixação de cartazes informativos nos postos de 
combustíveis e nos restaurantes localizados às 

margens das rodovias estaduais, alertando os 
condutores de veículos automotores sobre os 
riscos de dirigir sobre o efeito de álcool, drogas 
e medicamentos. 

Mediante a apresentação da presente 
proposição, destaca-se a nobre intenção 
parlamentar de alterar a Lei n.º 9.615, de 
05/01/2011, que dispõe sobre a afixação desses 
cartazes informativos nos postos de 
combustíveis localizados às margens das 
rodovias estaduais, alertando os condutores de 
veículos automotores sobre os riscos de dirigir 
sobre o efeito de álcool, drogas e 
medicamentos.  

Assim, sob a ótica da prevenção e defesa 
dos direitos individuais e coletivos, na promoção 
da garantia dos direitos difusos e coletivos, da 
promoção da integração social com vistas à 
prevenção da violência e da criminalidade, 
verifica-se que a proposição se afigura como de 
interesse público, tendo em vista o seu alcance 
social de proteção e de segurança à sociedade.  

Então, sendo assim, a Comissão de 
Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos é 
pela aprovação do Projeto de Lei n.º 447, do 
autor deputado Fabrício Gandini.  

Então, a nossa comissão, com o nosso 
relato, é pela aprovação do referido projeto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Vou colocar em discussão o relatório do 
deputado Luciano Machado. Coloco em 
discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, eu 
coloco em votação. 

Como vota a deputada Iriny Lopes? 
 

A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Acompanho 
o voto do relator. 
 

O SR. PRESIDENTE - (BRUNO LAMAS - 
PSB) - Deputado Luciano Machado é o relator, 
eu vou colher o seu voto. 

 

O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - Sou 
favor de mim mesmo, o nosso relato. 

 

O SR. PRESIDENTE - (BRUNO LAMAS - 
PSB) - Como vota o deputado Alexandre 
Xambinho? (Pausa) 
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O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - Ele 
está ausente. 

 
O SR. PRESIDENTE - (BRUNO LAMAS - 

PSB) - Como vota a deputada Janete de Sá? 

 
O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - Com 

o relator. A deputada Janete de Sá escreveu. 

 
O SR. PRESIDENTE - (BRUNO LAMAS - 

PSB) - Ok. Aprovada a matéria. 
Vamos para o próximo item da pauta, 

que é o Projeto de Lei n.º 468/2019, o autor é o 
deputado Carlos Von e o relator da matéria é 
também o deputado Luciano Machado. 

Eu concedo a palavra ao deputado para 
proferir o seu relatório. 

 
O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - 

Obrigado, presidente Bruno Lamas! 
O Projeto de Lei n.º 468/2019, dispõe 

sobre o direito dos cidadãos espírito-santenses 
receberem alertas imediatos sobre as condições 
da qualidade do ar, na forma que especifica. 

E tem uma emenda, que eu peço ao 
nosso servidor Moisés que faça a leitura, antes 
que eu conclua o meu relato. 

 
O SR. SECRETÁRIO – (MOISÉS SPADETTI 

DE RESENDE) – Emenda de n.º 01, ao Projeto de 
Lei n.º 468/2019. 

O artigo 1.º, do Projeto de Lei n.º 
468/2019, passa a ter a seguinte redação: 

 
Art. 1º - A todo cidadão residente 
e domiciliado no Espírito Santo 
fica assegurado o direito de 
receber alertas imediatos sobre 
as condições da qualidade do ar 
nos dias em que os níveis de 
concentração de poluentes 
emitidos alcançarem as 
classificações “ruim”, “muito 
ruim” ou “péssima”, com índice 
de 101- 199, 200-299 e > 300, de 
acordo com o boletim diário 
emitido pelo Instituto Estadual de 
Meio Ambiente (IEMA). 

§1º - Os alertas deverão ser 
publicados nos veículos de 
comunicação expressivos e de 
grande visibilidade, empregando-
se, assim, os meios mais céleres e 
eficazes disponíveis para levar ao 
conhecimento do maior número 
de habitantes sobre as condições 
do ar e os possíveis riscos à saúde.  

 
Emenda de n.º 02, ao Projeto de Lei n.º 

468/2019. O art.2º, do Projeto de Lei n.º 
468/2019, passa a ter a seguinte redação: 

 
Art. 2.º - Essa lei entra em vigor, 
após decorridos os 45 dias de sua 
publicação oficial. 
É o entendimento que se submete 

à consideração superior. 
Vitória, Espírito Santo 
26 de junho de 2019. 
 

Passo a palavra para o deputado Luciano, 
relator desta matéria. 

 
O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - 

Obrigado, Moisés, pela devolução da palavra 
para a nossa conclusão na relatoria. 

A Procuradoria da Casa manifestou pela 
constitucionalidade do projeto, desde que 
adotadas as emendas apresentadas, as emenda 
01 e 02, lidas agora pelo servidor Moisés, nos 
termos do parecer técnico das fls 15 a 26, para 
ser acolhido pelo coordenador da setorial 
legislativa. 

Encaminhado à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e 
Redação, recebeu o Parecer n.º 85/2020, pela 
sua constitucionalidade. 

Sendo assim, nota-se que a presente 
proposição em análise visa resguardar o 
interesse público, na medida em que garante 
informação à população, e assim presta um 
grande serviço de saúde pública ao proteger a 
integridade física desta importante parcela da 
sociedade, que não deve ser privada de seus 
direitos. 

Ressalta-se, por fim, que o projeto em 
tela não traz implementação de despesa pública 
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e nem implica em reorganização do Estado ou 
de criação de atribuição nova para nenhum dos 
Poderes. 

Portanto, em razão do mérito, pelas 
considerações aduzidas, adotamos um 
posicionamento favorável e a aprovação da 
matéria. E, por ser de relevante interesse 
público, sugerimos aos demais membros desta 
Comissão da Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos a adoção da seguinte manifestação: A 
Comissão da Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos é pela aprovação do Projeto de Lei n.º 
468/2019, de autoria do ilustre deputado Carlos 
Von, com adoção das emendas 01 e 02. 

É o nosso parecer. 

 
O SR. PRESIDENTE - (BRUNO LAMAS - 

PSB) - Agradeço ao deputado Luciano Machado. 
Coloco em discussão o parecer ora 

relatado. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, 

passo a colher os votos. 
 Como vota a deputada Iriny Lopes? 
(Pausa) 
 Como vota a deputada Janete de Sá? 

 
 O SR. SECRETÁRIO – (MOISÉS SPADETTI 
DE RESENDE) – Janete acompanha o relator, 
deputado Bruno.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 

 
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Está 
ausente.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Deputada Iriny Lopes? Acho que caiu a 
conexão dela. (Pausa) 
 
 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Vocês estão 
me ouvindo? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Agora sim.  
 
 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – O meu voto 
é a favor.  

 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – A favor. Obrigado! 
 
 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Está me 
ouvindo, deputado? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Sim, estamos ouvindo.  
 Matéria aprovada.  
 Passamos ao próximo item. Moisés me 
ajude. É o item 468 agora? 
 
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Não, 
já foi lido. Agora... 
 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Então, devolvo a Presidência da comissão 
ao deputado Luciano Machado. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 
MACHADO – PV) – Eu agradeço ao nosso 
querido irmão, amigo, deputado Bruno Lamas.  
 Solicito que a deputada Iriny Lopes faça a 
relatoria da proposição a seguir, que é o Projeto 
n.º 302, de autoria do deputado Marcelo 
Santos.  
 Com a palavra a deputada Iriny, relatora.  
 Deputada Iriny parece que está com a 
conexão um pouco frágil, mas agora melhorou.  
 
 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Estão me 
ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Deputado 
Luciano... 
 

 O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Estamos 
sim, perfeitamente te ouvindo.  
 

A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Então, eu 
vou passar à leitura do parecer, do meu parecer 
sobre (Inaudível) da matéria.   

O Projeto de Lei n.º 302/2019, é de 
autoria do deputado estadual Marcelo Santos, 
que tem por finalidade revogar a legislação em 
vigor referente à utilização de veículos em 
diversos aspectos e condições no âmbito do 
estado. (Pausa)  
 

O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 
MACHADO – PV) – Deputada Iriny, a sua 
conexão está caindo muito. (Pausa) 
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 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – (Inaudível) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 
MACHADO – PV) – Deputada Iriny, a conexão 
não está boa. (Pausa) 
 Deputada Iriny, não estamos ouvindo.  
 Está ouvindo, deputado Bruno?  
 
 O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Não. Se 
quiser que eu passe a relatar os projetos, 
enquanto a deputada restabelece a sua 
internet.  
 
 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Vocês estão 
me ouvindo? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 
MACHADO – PV) – Está falhando  muito, 
deputada Iriny.  
 
 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Estranho... 

 
 O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 
MACHADO – PV) – Agora melhorou. Pode 
concluir.  

 
 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Posso 
concluir? 

 
 O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 
MACHADO – PV) – Pode.  

 
 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – As normas 
perderam sua eficácia no tempo e no espaço, já 
que determinados fatos deixaram de existir e, 
por via de consequência, suas ocorrências 
jamais voltarão a ocorrer, considerando que 
existem normas contemporâneas que se 
contrapõe àquelas que agora serão revogadas. 
 Destaca-se, ainda, a importância desta 
proposição ao visar à modernização e 
aperfeiçoamento da legislação do estado do 
Espírito Santo, dada necessidade de revogar as 
leis enumeradas em razão das mesmas terem 
dispositivos incompatíveis com a atual condição 
estipulada na lei, criando dicotomias entre as 
atuais normas e aquelas de tempos remotos 
que ainda vigem.  

 Descrito o objeto da proposição, 
devemos ressaltar que o parecer desta comissão 
abrange apenas a análise de mérito, sob a ótica 
da cidadania e dos direitos humanos, em 
conformidade com o art. 52 do Regimento 
Interno. 
 Sendo assim, nota-se que a presente 
proposição em análise visa a resguardar o 
interesse público, na medida em que afastar 
qualquer incompatibilidade entre as legislações, 
já que muitas são de tempos remotos e 
tornaram-se obsoletas e inócuas. Assim, a 
pretensa norma presta um grande serviço à 
sociedade. 
 Ressalta-se, por fim, que o projeto em 
tela não traz implementação de despesa 
pública, nem implica em reorganização do 
Estado ou de criação de atribuição nova para 
nenhum dos Poderes. 
 Portanto, meu parecer é que esta 
Comissão de Defesa da Cidadania aprove o 
Projeto de Lei n.º 302/2019, do ilustre deputado 
Marcelo Santos. 
 Esse é o meu voto, presidente. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 
MACHADO - PV) – Obrigado, deputada Iriny! 

Coloco em discussão. (Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, 
coloco em votação. 
 Como vota o deputado Bruno Lamas, em 
relação ao parecer do relatório da deputada 
Iriny Lopes? 
 

 O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) – Voto 
favorável; com a relatora. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 
MACHADO - PV) – Como vota a deputada 
Janete de Sá? (Pausa)  
 Também favorável. 

O voto da relatora Iriny é o voto 
proferido por ela. 
Eu voto favorável também.  
Aprovado por unanimidade na comissão. 

 Novamente sob relato da deputada Iriny, 
o Projeto de Lei n.º 412/2019, de autoria do 
deputado Capitão Assumção. 

Para proferir o relato, deputada Iriny 
Lopes. 
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 A SR.ª IRINY LOPES - (PT) – Senhor 
presidente e demais membros, passarei direto 
ao parecer. 
 Consoante determina o Regimento 
Interno da Ales, Resolução n.º 2.700/2009, o 
presente parecer irá abordar as matérias 
atinentes e de competência da Comissão de 
Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos 
nos termos do disposto no seu art. 52 e incisos, 
resguardando às demais comissões a sua 
competência regimentalmente estabelecida. 

Conforme exposto no relatório acima, o 
Projeto de Lei nº 412/2019, de autoria do 
deputado estadual Capitão Assumção, visa a 
dispor sobre o atendimento prioritário à pessoa 
com fibromialgia nos estabelecimentos públicos 
e privados, no estado do Espirito Santo. 

O art. 52, inciso VIII do Regimento 
Interno da Ales, deixa clara a competência desta 
Comissão para opinamento sobre a matéria e 
estabelece: 
 

Art. 52. À Comissão de 
Defesa da Cidadania e dos 
Direitos Humanos compete opinar 
sobre: 

I - prevenção e defesa dos 
direitos individuais e coletivos; 

II - promoção da garantia 
dos direitos difusos e coletivos; 

III - aspectos e direitos das 
minorias e setores discriminados 
tais como os do índio, da criança 
e do adolescente, do idoso, da 
juventude, da população LGBT, 
(...) 

  LGBTQIA+. 

 
(...) do negro, dos quilombolas, 
dos ciganos e das pessoas com 
deficiência;  

 
 Inclusive, acho que – perdoe-me fazer 
aqui, senhor presidente, um parêntese – essa 
redação está precisando ser renovada. Esses 
agrupamentos da sociedade não são mais pelos 
Descas, da ONU, considerados minorias. Então, 
acho que deveremos encaminhar uma alteração 
ao Regimento Interno no que tange a isso. 

 Fechado o parêntese, volto aqui à 
leitura: 

 
Isto posto, verifica-se que 

a proposição legislativa em 
exame vai ao encontro do 
interesse público. 

A fibromialgia é uma 
síndrome caracterizada por uma 
dor crônica, que migra por vários 
pontos do corpo e se manifesta 
especialmente nos tendões e nas 
articulações. É uma patologia 
relacionada com o funcionamento 
do sistema nervoso, que se estima 
ocorrer em 8% (oito por cento) da 
população, com maior incidência 
em mulheres.  

 
Eu me incluo aqui entre os oito por 

cento. 
 

Nos últimos anos, a 
ANFIBRO (Associação Nacional de 
Fibromiálgicos) tem 
desempenhado papel 
fundamental na divulgação da 
síndrome e na conquista de 
benefícios aos portadores. E, 
junto ao movimento, municípios 
do Brasil, tais como Araras, em 
São Paulo e Maringá no Paraná, 
tem criado leis que auxiliem no 
bem-estar dos pacientes.  

Logo, são transtornos que 
comumente acompanham 
pacientes fibromiálgicos: 
distúrbios do sono, disfunção 
cognitiva, síndrome da fadiga 
crônica, síndrome do cólon 
irritável, cistite intersticial, 
disfunção da articulação 
temporomandibular e cefálica.  

Vale ressaltar que as 
pessoas que sofrem de 
fibromialgia apresentam, 
frequentemente, quadros de 
ansiedade e depressão, 
decorrentes da cor crônica 
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intensa, pois são dores que 
limitam as atividades cotidianas, 
comprometendo as relações 
familiares, sociais, profissionais e 
econômicas.  

Assim, conclui-se que o 
Projeto de Lei nº 412/2019 deve 
ser aprovado [...] por esta 
Comissão de Defesa da Cidadania 
e dos Direitos Humanos [...] 

 
 Esse é o meu voto, senhor presidente.  

Devolvo a palavra a V. Ex.ª. 

 
O SR. PRESIDENTE − (LUCIANO 

MACHADO − PV) – Obrigado, deputada Iriny, 
pelo relato com tanto capricho, com tanta 
preocupação em atingir todos os âmbitos para 
que tenham uma discussão mais profunda.  

Realmente esse projeto, é (Inaudível) 
votar contra, mas sabendo que temos que 
aprofundar, no Espírito Santo, o debate sobre 
esse mal que atinge, como a deputada Iriny 
colocou, oito por cento da população. Eu 
mesmo tenho uma irmã que sofre de 
fibromialgia e tenho muitos amigos, e a 
deputada Iriny, pelo que falou, também. Apesar 
que ela está com o cabelo tão bonito hoje que 
nem parece que tem fibromialgia. Brincadeira. 
Você pode ter fibromialgia e viver uma vida 
normal, mas é dolorido. As pessoas sofrem 
muito.  

Então, até na Comissão de Saúde 
estamos promovendo um debate par aos 
próximos dias. O deputado Hércules Silveira, 
Doutor Hércules, sempre busca muito 
aprofundar nas políticas públicas para que a 
gente possa ter também esse debate e possa 
aprofundar e garantir mais direitos para as 
pessoas com fibromialgia. 

Então, acredito muito que vamos 
aprovar aqui, mas que, na sessão plenária, sofra 
bastante enchimento de conteúdo favorável 
para que incorpore uma política mais, vamos 
dizer, eficiente, para que as pessoas com 
fibromialgia possam ser notadas e cuidadas com 
mais carinho pelo poder público. 

Então, temos aqui que colocar... Estou 
antecipando o voto do presidente, que não há 

necessidade de votar em caso de maioria dos 
votos. Já temos o voto favorável da deputada 
Iriny, do relator, conforme o parecer dela; e eu 
coloco, também, em votação. 

Como vota o deputado Bruno Lamas? 
 
O SR. BRUNO LAMAS − (PSB) − Voto com 

a relatora. Voto SIM. 
 
O SR. PRESIDENTE − (LUCIANO 

MACHADO − PV) – Como vota a deputada 
Janete de Sá? (Pausa) 

Também com a relatora. 
Aprovado por unanimidade na Comissão 

de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos. 
Agradeço a deputada Iriny e solicito que 

o deputado Bruno Lamas faça a relatoria do 
Projeto de Lei n.º 28/2019, de autoria do 
deputado Alexandre Xambinho. 

 
O SR. BRUNO LAMAS − (PSB) – 

Obrigado, presidente! 
Passo a relatar o Projeto de Lei n.º 

28/2019, de autoria do deputado Alexandre 
Xambinho, dispõe sobre a reserva de vagas para 
o primeiro emprego nas empresas prestadoras 
de serviços ao estado do Espírito Santo, assim 
como nas concessionárias e permissionárias de 
serviços públicos estaduais.  

Chamou-me a atenção aqui o esforço do 
parlamentar e do Parlamento para que a 
matéria chegasse à Comissão de Cidadania, 
porque num primeiro momento a Comissão de 
Constituição e Justiça, perdão, a Procuradoria-
Geral se manifestou pela inconstitucionalidade, 
mas aí o parlamentar recorreu, e a Comissão de 
Justiça analisou a sustentação, a defesa da 
matéria e opinou pela constitucionalidade e 
consequentemente a rejeição do despacho 
denegatório que havia no projeto. 

A Comissão de Justiça então se reúne e 
aprova a matéria com o Parecer n.º 260 por sua 
constitucionalidade, e aí chega à Comissão de 
Cidadania, onde eu passo a relatar a matéria, 
tendo como parâmetro a decisão da Comissão 
de Justiça, reconhecendo o mérito, 
reconhecendo a relevância da matéria e o nosso 
relatório é pela aprovação do Projeto de Lei n.º 
28/2019. É assim que relato, senhor presidente.  
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O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 
MACHADO – PV) – Agradeço ao deputado 
Bruno Lamas pelo relato sucinto e eficaz e 
coloco em votação.  

Coloco em discussão primeiramente. 
(Pausa)  

Não havendo quem queira discutir, como 
vota a deputada Iriny? 

 

A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Acompanho 
o relator, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 
MACHADO – PV) – Deputada Janete de Sá? 

 

O SR. SECRETÁRIO – (MOISÉS SPADETTI 
DE RESENDE) – Deputado Luciano, a deputada 
Janete de Sá teve que se ausentar pelo 
compromisso que ela tem com a Comissão de 
Justiça, que teve início agora.  

 

O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 
MACHADO – PV) – Então, com o relatório do 
deputado Bruno Lamas, a aprovação da 
deputada Iriny e a minha aprovação, aprovado 
por unanimidade.  

Também um relatório do deputado 
Bruno Lamas, Projeto de Lei n.º 488/2019.  

 

O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Sim, 
senhor presidente. Passo a relatar o Projeto de 
Lei n.º 488/2019, que é de autoria do deputado 
Assumção. Num primeiro momento a Diretoria 
de Redação juntou um estudo oferecendo 
apenas sugestões no tocante à redação da 
proposta. E aí em seguida a Procuradoria opinou 
pela inconstitucionalidade da matéria. O autor 
recorreu em Plenário, o presidente então 
remeteu novamente às comissões e na 
Comissão de Constituição e Justiça recebeu, aí 
sim, o parecer favorável, o parecer pela 
constitucionalidade, na reunião ordinária do dia 
30/06.  

Aí sim, chega à Comissão de Cidadania. 
Então, é mais uma matéria que exigiu muito 
trabalho técnico para que chegasse a esse ponto 
de votação nesta comissão. Entendendo a 
relevância do assunto, do tema, a importância, 
o meu relatório também é pela aprovação do 
Projeto de Lei n.º 488/2019, de autoria do 
deputado Capitão Assumção. 

O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 
MACHADO – PV) – Em discussão o relatório 
favorável do deputado Bruno Lamas em relação 
ao Projeto de Lei n.º 488. (Pausa)  

Não havendo quem queira discutir, como 
vota a deputada Iriny? 

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

o relator. 

 
O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Eu também acompanho o 
relator. Aprovado por unanimidade.  

Também relatório de autoria do 
deputado Bruno Lamas, em relação ao Projeto 
de Lei n.º 633/2019. Com a palavra o deputado 
Bruno Lamas. 

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Sim, 

senhor presidente. Passo a relatar o Projeto de 
Lei n.º 633, do autor deputado Alexandre 
Xambinho, dispõe sobre a isenção do 
pagamento de valores, a título de inscrição em 
concursos públicos, no âmbito do Estado do 
Espírito Santo, para os eleitores convocados e 
nomeados que tenham prestado serviço 
eleitoral, aqueles que trabalham nas eleições. 

Aí sim a matéria seguiu o trâmite sem 
nenhum atropelo, sem nenhuma necessidade 
de... Vou retirar a palavra atropelo, porque os 
demais não foram atropelos. Nos demais que 
relatei foi necessária a apresentação de recurso. 
Essa matéria não, ela seguiu a tramitação sem 
necessidade. Por onde passou houve 
manifestações pela constitucionalidade e aqui 
na Comissão de Cidadania não é diferente. Pela 
relevância do assunto, pela inclusão social, e 
torcendo para que nós tenhamos bastante 
concurso público, eu entendo que a forma 
correta de ingresso do servidor público às suas 
funções é por concurso público, o meu relatório 
é pela constitucionalidade e aprovação da 
matéria ora relatada, senhor presidente. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 
MACHADO – PV) – Muito bem. Obrigado, 
deputado Bruno Lamas, pelo relatório. 
 Coloco em discussão.  
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 Eu quero fazer só um comentário. Acho 
que o projeto tem um viés muito interessante, 
mas eu fico preocupado se a pessoa tenha 
prestado o serviço eleitoral em só uma eleição 
ou se deveríamos estipular um mínimo de 
eleições, porque, senão, fica muito simples a 
pessoa se propor a trabalhar no serviço 
eleitoral, para ter todos os benefícios, as 
isenções, e depois...  
 Claro que essa lei tem que ser 
regulamentada, então não vou ser contrário à 
aprovação, mas sabendo que a posteriori 
precisamos apresentar algumas situações que 
criem pelo menos alguns critérios, que não se 
transforme isso numa mercadoria fácil de se 
comprar e se vender. 
 Coloco em discussão. (Pausa) 
 Deputada Iriny? 

 
 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Presidente, 
eu tenho uma dúvida. Se o relator puder me 
tirar essa dúvida, é o seguinte: ela é 
terminativa? Essa lei é terminativa na nossa 
comissão ou ela tramitará em alguma outra 
comissão? 

 
 O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Deputada 
Iriny, eu vou ler aqui, então, a cronologia: foi 
protocolada no dia 07/08. Lá na Diretoria de 
Redação, ofereceu estudo técnico, ofertando 
sugestões na redação proposta, mas não alterou 
substancialmente a proposição. A Procuradoria, 
por sua vez, opinou pela constitucionalidade, 
legalidade e boa técnica legislativa da 
propositura. Em seguida ela foi para a Comissão 
de Justiça, também aprovada, e, enfim, chega 
na Comissão de Cidadania. É o trâmite final 
aqui, é conosco sim. 

 
 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – É porque 
poderia ter uma emenda, no sentido do que 
falou o deputado Luciano, porque é também a 
minha preocupação, de se estabelecer um 
limite, um piso para ter o benefício da lei. 

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Eu vou 

propor uma emenda então, verbal, e caso 
atenda à expectativa dos demais pares...  

A emenda estabeleceria, então, a regra 
de o serviço ser prestado em, no mínimo, dois 
processos eleitorais, ao invés de um, e que 
possa ser garantido o direito da isenção a um 
concurso público, e não para a eternidade. 

 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Tenho plena 

concordância com a emenda. 
 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Então, eu 

devolvo a matéria com a emenda ora 
apresentada ao presidente, para ele possa fazer 
a coleta dos votos. 

 
O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Maravilha! Muito 
importante quando há pessoas da qualificação 
do deputado Bruno Lamas e da deputada Iriny 
no debate de uma matéria que é muito 
importante. Muito obrigado. 

Coloco em votação, com a emenda, o 
relatório do deputado Bruno Lamas. 

Como vota a deputada Iriny? 
 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Eu voto 

favorável, com a emenda. 

 
O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Muito bom. Eu também sou 
favorável. 

Aprovado à unanimidade, com a 
emenda. 

Muito obrigado, deputado Bruno Lamas, 
e muito obrigado, deputada Iriny. 

Os próximos projetos seriam relatados 
pelo deputado Alexandre Xambinho, mas, por 
um motivo extemporâneo, que aconteceu de 
última hora, ele não teve como se fazer 
presente na nossa reunião, então vai ficar para a 
próxima reunião da Comissão de Defesa da 
Cidadania e dos Direitos Humanos os relatos do 
deputado Xambinho. 
 Eu quero agora franquear a palavra para 
os deputados que queiram fazer uso, neste 
momento, da palavra. Deputada Iriny? 
Deputado Bruno? 

 
 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Presidente, 
primeiro eu gostaria muito de parabenizar o 
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deputado Bruno Lamas pelo debate promovido 
pela Comissão de Educação na semana que 
passou, e quero dizer que o tema que foi lá 
debatido está muito em acordo com o direito à 
educação, preconizado pelos diversos tratados 
internacionais que o Brasil é signatário. 
  É muito importante que as Assembleias 
Legislativas não deixem que essas questões 
sejam discutidas exclusivamente pelo Congresso 
Nacional, mas que discutam também em âmbito 
local, para que esta Casa possa ser engrandecida 
e não ficar exclusivamente discutindo, com todo 
o respeito, não vai aqui nenhum desrespeito a 
questões locais.  

Eu como sou uma deputada que não 
defendo o voto distrital, eu sou uma pessoa que 
defendo o voto... O deputado precisa ser um 
deputado estadual. Sou contrária ao voto 
distrital. Então, assim, debates como aquele nos 
colocam no centro da estratégia do Estado para 
que o Estado possa ter educação pública de 
qualidade, onde os professores não estejam 
tolhidos de opiniões e que formem cidadãos e 
cidadãs, não formem as pessoas para ser 
exclusivamente mão de obra. Então, isso para 
mim... 

Eu fiquei muito triste de não poder 
participar, mas é puro, puro, puro defesa de 
direitos humanos, deputado Bruno Lamas. É 
consequente! É consequente, é responsável. 
Então, assim, eu quero deixar claro essa 
questão.  

Acho que a coincidência do deputado 
Bruno estar na nossa comissão e também na 
Comissão de Educação traz para nós o debate 
da educação sob o olhar do que a ONU 
convencionou no Acordo de Paris chamar de 
DHESCAs, que são os Direitos Humanos, a 
Educação, Cultura, Econômico e Ambiental. A 
sigla significa isso. A sigla significa isso e eu acho 
que é isso que está sendo feito pela nossa 
comissão e pela Comissão de Educação.  

Então, eu queria fazer esta observação, 
lamentar não poder estar presente, mas quero 
fazer este registro. Não haverá um país 
soberano que dê dignidade ao seu povo, se não 
tivermos uma educação pública de qualidade 
universal. 
 Muito obrigado, senhor presidente.  

 O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – 
Presidente, solicito a palavra. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 
MACHADO – PV) – Sim! Com a palavra o 
deputado Bruno. 

Deputado Bruno, antes eu quero dizer 
que acho que você vai explodir, nessa tela, de 
felicidade. Receber um reconhecimento da 
deputada Iriny Lopes, que é uma pessoa 
qualificada, que busca sempre políticas de 
qualidade, fazer um comentário desses, eu 
tenho certeza de que te deixou muito feliz. E eu 
aqui, como colega, fico feliz de ouvir esse 
comentário também. Que bom!  

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) - Eu 

agradeço. E, sabendo que nós fazemos parte de 
um Parlamento que não é composto somente 
de parlamentares equilibrados, sensatos, como 
o deputado Luciano e a deputada Iriny. Nós 
temos aqui, infelizmente, alguns membros que 
pensam de forma autoritária, em alguns 
momentos, de forma truculenta. E isso não leva 
ninguém a nada.  

Quero agradecer a manifestação da 
deputada Iriny, que foi ministra, que ama a 
mulher, que tem uma história muito bonita na 
vida pública e na defesa dos direitos humanos 
e da Constituição, que foi deputada federal, e 
o embrião foi lá (Inaudível) Nós recebemos as 
primeiras informações, as primeiras 
contribuições.  

E, para concluir, isso é fruto, também, lá 
do trabalho da Comissão de Educação, que abriu 
as portas, abriu suas portas. Aquela comissão, 
durante muito tempo, foi inquisitora, ela se 
reunia em conjunto com CPIs e fazia verdadeiras 
inquisições, e, a maioria das vezes, de forma 
injusta. Não existe mais isso. A comissão abriu 
as portas para os conselhos: o conselho 
estadual, os conselhos municipais, a associação 
de diretores, a associação de pais, Ministério 
Público. Todos opinam e participam.  

E o que aconteceu foi uma denúncia da 
presidente do Conselho Municipal de Educação 
de fatos que nós não podemos admitir e nem 
sermos omissos.  
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Eu gostaria, inclusive, de sugerir, 
presidente... Resultado daquela reunião pública, 
nós tiramos uma notícia fato, que foi endossada 
e assinada por todos os presentes. Nós 
tínhamos quase uma dezena de entidades 
representadas, inclusive a OAB e o próprio 
Ministério Público. E o representante do 
digníssimo Ministério Público se comprometeu. 
E, com essa notícia fato protocolada, será aberta 
uma investigação, uma apuração rigorosa dos 
fatos narrados, na íntegra, pela presidente do 
conselho.  

Gostaria de oferecer essa notícia fato, a 
ata da reunião pública e a lista de presenças 
para que os membros da Comissão de Cidadania 
possam se sentir à vontade em assinar conosco, 
mesmo que para isso seja necessária uma 
sustentação oral, da minha parte, em algum 
momento. Nós temos que correr com a entrega, 
e estamos providenciando já a redação final do 
documento.  

Agradeço.  
Devolvo a palavra a V. Ex.ª.  

 
O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) - Muito bom e fortalecedor 
participar desta comissão com a presença do 
deputado Bruno, da deputada Iriny. Não estão 
presentes a Janete, neste momento, nem o 
Xambinho, mas a comissão tem debatido temas 
muito importantes para o Espírito Santo, e 
aprofundado em algumas discussões, como 
agora, que nós conseguimos acrescentar 
qualidade em alguns temas que podem 
impactar na vida da sociedade e fazem o 
impacto necessário para que nós possamos 
evoluir em boas políticas públicas.  

Então, encerrando a reunião, deixo aqui 
meu abraço, minha gratidão a todos os 
servidores, a todos que estão aqui. 

Vou deixar aqui uma notícia de primeira 
mão. Acabei de receber uma mensagem. Acho 
que todos acompanharam aí pelas mídias, 
algumas coisas em relação ao meu mandato. 
Entramos com ação rescisória e, graças a Deus, 
eliminamos todo o processo, que tinha vários 
vícios de iniciativa, que vem há duas décadas, há 
uma década e meia, e eu sofrendo com isso, por 
algumas coisas semelhantes. Então, Deus nos 

abençoou, iluminou as cabeças de quem está 
julgando atualmente no Espírito Santo, e 
realmente eu recebi uma vitória espetacular há 
poucos minutos.  

Então, eu quero deixar aqui minha 
gratidão a Deus e gratidão a vocês que torceram 
por mim. Tenho certeza. Muito obrigado.  

Então, nós eliminamos todo o processo 
no seu teor.  

Obrigado. Graças a Deus!  
Nada mais a tratar, declaro encerrados 

os trabalhos desta comissão, e convido as 
senhoras e os senhores deputados para a 
próxima que será extraordinária, uma audiência 
pública, no dia 08 de julho, às 9h30min, pela 
plataforma digital Cisco Webex.  

Muito obrigado.  
 

(Está encerrada a reunião)  
 

_______________________________________ 
 

DÉCIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
VIRTUAL, DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
DA COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS, REALIZADA EM 08 
DE JULHO DE 2021. 

 

O SR. MOISÉS SPADETTI DE RESENDE - 
Bom dia! Bom dia, deputada Iriny; bom dia aos 
demais presentes; autoridades; é com imensa 
satisfação que recebemos na Comissão de 
Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos, 
todos, todas e todes, de forma virtual. Estamos 
agora ao vivo, pela TV Assembleia e pelas 
plataformas digitais desta Casa de Leis - 
Facebook e Youtube. 

Estamos em audiência pública, proposta 
pela excelentíssima deputada Iriny Lopes, que 
compõe este colegiado como membro efetivo, 
para debatermos sobre as condições do sistema 
prisional de nosso estado e os esclarecimentos 
sobre o método Apac. 

Gostaria de justificar a ausência do 
presidente desta comissão, deputado Luciano 
Machado, ele teve um imprevisto pessoal e 
pede desculpas à deputada Iriny e aos demais 
que estão presentes que nos acompanham ao 
vivo neste momento. 
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Registro a presença da excelentíssima 
deputada estadual proponente desta audiência 
pública e membro efetivo desta comissão, a 
senhora Iriny Lopes; senhora Rosiene Barros da 
Rocha, advogada, mestra em Filosofia Política 
pela Universidade Federal do Espírito Santo, 
membro da Comissão de Direitos Humanos da 
OAB/ES, membro do Conselho Estadual de 
Direitos Humanos e do Conselho Municipal de 
Direitos Humanos da Prefeitura de Vitória; 
senhora Maria Helena Cota Vasconcelos, 
integrante do Conselho Estadual de Direitos 
Humanos, escrivã de Polícia, aposentada, 
coordenadora do Movimento dos Policiais 
Antifascismo, e Reformadora Sindical e Popular; 
professor senhor Luiz Flávio Sapori, doutor em 
Sociologia, professor da PUC Minas e ex-
secretário de Segurança Pública de Minas Gerais 
entre 2003 e 2007; senhor Valdeci Antônio 
Ferreira, diretor-geral da FBAC - Fraternidade 
Brasileira de Assistência aos Condenados; 
senhora Roberta Ferraz, subsecretária de 
Ressocialização da Secretaria de Estado da 
Justiça do estado do Espírito Santo. 

Neste momento, passo a palavra para a 
proponente desta audiência pública, deputada 
Iriny Lopes. 

 

A SR.ª PRESIDENTE - (IRINY LOPES - PT) - 
Bom dia a todos, todas e todes, é com muita 
satisfação que nós realizamos esta audiência 
pública que tem como tema o sistema prisional 
capixaba e a (Inaudível) humanizadora do 
método Apac. 

Conheço já há bastante tempo, quando 
era presidente da Comissão de Direitos da 
Câmara Federal, acompanho o desenvolvimento 
da Apac, quero agradecer muito o carinho, 
receber com muito carinho Rosiene Barros da 
Rocha por ela ter atendido o convite; à Maria 
Helena, (Inaudível) amiga e companheira de 
muitos anos, pelos direitos humanos; e também 
a presença do professor Luiz Flávio Sapori; do 
senhor Valdeci Antônio Ferreira e da Roberta 
Ferraz. 

Eu gostaria de fazer, inicialmente, 
algumas observações que são importantes para 
nos ajudar a (Inaudível) a repercussão e os 
impactos que o método Apac tem na vida das 
pessoas privadas de liberdade. 

Inicialmente, eu gostaria de fazer um 
breve raios-x das prisões brasileiras, não estou 
falando do estado do Espírito Santo. A primeira 
observação, é que todas essas unidades estão 
superlotadas. Temos seiscentos e oitenta e dois 
mil presos provisórios e no regime fechado, 
semiaberto e aberto. Portanto, aí a gente vê que 
nós temos um déficit de, no mínimo, quarenta e 
uma mil vagas. Quatrocentos e quarenta mil e 
quinhentas vagas, que se (Inaudível) Nós temos 
cento e oitenta e dois mil e cem presos nos 
regimes fechados e semiabertos; cinquenta e 
oito mil e quinhentos presos em aberto; cinco 
mil presos em delegacias e um mil e duzentos 
presos em medidas de segurança ou internação.  

Aí teríamos nessas somas, setecentos e 
quarenta e seis mil e oitocentos presos no 
Brasil. 

Os estados com a maior superlotação 
são: Amazonas, com 196,2%; o Mato Grosso do 
Sul, com 165,5%; o Pernambuco, com 141,4% de 
presos; Alagoas, com 106,2% de presos e o 
Distrito Federal, com 114,2% de presos. 
 Os nossos presos provisórios estão em 
dezessete mil e setecentos. 31,9% do total de 
presos são provisórios. Isso demonstra a 
fragilidade do sistema Judiciário em resolver o 
problema desses presos provisórios. Se eles vão 
responder processo em liberdade ou não e onde 
eles deverão ficar.  

 Os estados com o maior percentual de 
presos provisórios são: o Maranhão, com 
46,3%; o Piauí, com quarenta e cinco por 
cento; o Ceará, com quarenta e oito por 
cento; a Bahia, com 49,4% e o Rio de Janeiro, 
com 43,3% de presos provisórios.  
 Então, assim, eu gostaria de dizer que a 
pandemia, como é conhecido de todos nós, 
agravou e muito uma situação que já é por si 
própria muito ruim no interior das unidades. 
Esses dados não são tirados todos da minha 
cabeça. Foram tirados do relatório feito pelo 
Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à 
Tortura. E apontou que em determinado 
período, ou seja, no pico da pandemia, a grande 
maioria dos presos apresentou sintomas 
relacionados à Covid-19, como febre, dor de 
cabeça, dificuldade para respirar. No entanto, 
eles não obtiveram atendimento médico e ainda 
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relatam que em alguns casos foi ministrada 
apenas medicação analgésica. Quando os presos 
solicitaram atendimento, eram espancados 
pelos policiais penais. Esse trecho abre aspas e 
fecha aspas. Certo? Foi feito por um relatório de 
inspeção do Mecanismo no estado do Acre.  

É importante lembrar também que 
desde o início da pandemia o sistema prisional 
registrou quase quatrocentos e cinquenta óbitos 
por Covid-19. Sendo duzentos e trinta e sete 
funcionários e duzentos detentos. Esses dados 
foram coletados nos vinte e seis estados e no 
Distrito Federal, dentro do Monitor da Violência, 
uma parceria com o Núcleo de Estudos de 
Violência da USP e o Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública.  

Mostram ainda, esses dois organismos, 
que houve vinte mil, trezentos e sessenta e um 
servidores infectados ante cinquenta e sete, 
duzentos e quarenta e sete presos 
contaminados com a doença.  

Uma reportagem do jornal El País, em 
2017, apontou, portanto, o tema aqui do nosso 
debate, apontou a Apac como: “um modelo de 
prisão sem policiais, armas, nem motins, onde 
os detentos não usam uniformes, têm uma 
cama individual e comida digna. E o número de 
ocupantes não passa de duzentos por cento”. 
Naquele momento havia cinquenta centros 
Apacs no Brasil, que integram o sistema 
prisional público através de um convênio 
administrativo.  

No Espírito Santo, a Apac está em uma 
única unidade prisional, o Centro de 
Reintegração Social Masculino de Cachoeiro de 
Itapemirim.  

Conhecer melhor esse método e os 
resultados que ele apresenta é um dos objetivos 
dessa nossa audiência pública que terá também 
duas conselheiras do Conselho Estadual dos 
Direitos Humanos para abordar a situação do 
sistema prisional capixaba. E é com ela que nós 
começamos esse debate de hoje.  

Eu gostaria, portanto, de devolver a 
palavra ao nosso chefe de cerimônia, o nosso 
querido Moisés, para que ele fosse 
coordenando as falas a partir de agora.  

Volto a agradecer por terem aceitado o 
nosso convite. Agradeço a toda a Comissão de 

Direitos Humanos, que são os funcionários e 
servidores que estão nos dando apoio; os 
servidores e companheiros do meu mandato, 
que também estão aqui nos dando apoio; e a 
todos e todas e todes vocês que nos 
acompanham nesta audiência pública.  

Moisés, agora é contigo. Tá, querido? 
 

O SR. MOISÉS SPADETTI DE RESENDE - 
Obrigado, deputada Iriny! 
 Dando continuidade, com a palavra a 
senhora Maria Helena Cota Vasconcelos, pelo 
tempo regimental de dez minutos. 
 
 A SR.ª MARIA HELENA COTA 
VASCONCELOS – Obrigada, Moisés! 
 Bom dia a todas, todos e todes. 
 Com a fala da Iriny, eu fico pensando e 
trago o meu diálogo neste sentido: de onde 
virão as forças para mudar esse sistema 
prisional, do qual ela trouxe os dados do 
monitoramento da violência? Penso que, para 
entender como estamos hoje, a gente tem que 
pensar um pouco no foi, no é e o que virá a ser 
no Espírito Santo esse sistema prisional. 
 A partir do momento em que eu fui, 
junto com a Rosiene, escolhida, e nos colocamos 
à disposição da deputada, nesta comissão, para 
discutir o problema, eu comecei a fazer uma 
volta ao passado para entender de onde veio 
essa punição, de onde vieram essas penas.   

Porque, na antiguidade, antes até da 
Idade Média, o delinquente, aquele que não se 
enquadrava na ordem estabelecida, era 
aprisionado e morto nas praças públicas como 
exemplo do que aconteceria se você divergisse 
da ordem geral. E aí, há uma visibilidade muito 
maior do homem do que da mulher na 
inquisição, e também das crianças, que, com o 
avanço dessas penas, com a pena de talião, 
tinham os seus dedos, suas mãos cortadas. 
 De onde vieram as forças que mudaram 
isso? Vieram do povo organizado, da sociedade 
organizada. 
 Pensamos nos tribunais de inquisição, no 
papel das religiões, pensamos no Código de 
Hamurabi, na Mesopotâmia, e nessa evolução, a 
pena como a sanção punitiva, aflitiva, imposta 
pelo Estado como restrição do seu ilícito, 
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consistindo num bem jurídico, cujo fim é evitar 
novos delitos. 
 Do mundo, damos um salto, viemos aqui 
para o Brasil Império. O Brasil Império já tinha 
um código de execuções penais e ele tinha 
também um código criminal do império. Em 
1924, esse código do império brasileiro já era 
contra, no Brasil, a tortura. Em 1824.  
 Aí, nós avançamos para a República, até 
chegarmos aos anos de 1900 a um código de 
execução criminal. 
 Damos um salto para 1962, em que 
começa a se pensar no anteprojeto de um 
código de execuções penais. Em 1962. Lá em 
1924, nós já tínhamos algumas decisões mundo 
afora, mas, aqui no Brasil, só em 1962 se 
começa a pensar num anteprojeto de um código 
de execuções penais. 
 Em 1970, foi colocado um projeto 
baseado na resolução de 1953 das Nações 
Unidas. Então, há um descompasso das decisões 
com relação ao sistema penal presidiário no 
mundo e no Brasil. E as coisas andaram muito 
lentamente de 1924 até 1962, 1970. Em 1984 
que veio a Lei das Execuções Penais, e aí, essa 
execução penal como sendo uma forma de 
preservação dos bens jurídicos e de 
reincorporação do homem que praticou o delito 
na comunidade. Só em 1984 começamos a falar 
em reincorporação.  

No art. 3.º dessa lei está que:  
 

Art. 3.º Ao condenado e ao 
internado serão 
assegurados todos os 
direitos não atingidos pela 
sentença (...) 

 

 A pena é privativa de liberdade, mas os 
outros direitos são mantidos. 
 Em 88, veio a Constituição, chamada de 
um Estado... Nele, o Estado torna-se um Estado 
garantista de direitos, e ao Estado cabe o dever 
e o direito de punir os infratores. Prevê-se, 
também, a atuação das entidades populares. A 
execução penal  
é uma fase do processo penal, faz valer a 
sentença penal, o sentido dela.  

Daí do Brasil, eu vim para o Espírito 
Santo. Eu entrei na Polícia Civil em 1980. Fiz o 

concurso em 80 e tomei posse no início de 81, 
em plena Ditadura Militar. 

Na história, encontramos que o IRS, o 
Instituto de Ressocialização, foi fundado em 
1924.  

Quando eu entrei no sistema de 
Segurança Pública, através da Polícia Civil, os 
presos ficavam nas delegacias, existia Casa de 
Detenção, Cascuvv, como presídio provisório, e 
no mais, Colatina, Cachoeiro, Linhares, os DPJs e 
as Delegacias é que abrigavam os presos do 
estado. 

Eu convivi com isso aqui em Vitória e 
na Grande Vitória muito presencialmente, de 
estar sentada na minha sala, autuando alguém 
em flagrante e atrás de mim, no DPJ, no 
Departamento de Polícia Judiciária, onde 
cabiam dezesseis presos, chegava a ter 
duzentos, até mais, e eles cavando 
incessantemente. Meu plantão era de vinte e 
quatro horas e eu nunca vou esquecer esse 
som na parede atrás de mim dos presos 
cavando em busca da liberdade.  

Também os adolescentes em Maruípe. 
Eles eram lá, da mesma forma, colocados ao 
lado da delegacia e quem fazia esse cuidado, 
quem fazia essa vigilância eram os policiais 
civis, que não eram preparados para isso. Aí 
éramos todos nós, do delegado ao agente, 
nessa incessante vigilância, que, para mim, 
pessoalmente, era muito dolorosa e continua 
sendo essa questão penitenciária muito 
dolorosa. 

No ano de 1999, houve uma 
intervenção militar nos presídios, esses que 
existiam já, com gestão da Secretaria da 
Segurança Pública, mas fora das delegacias e 
era comum nos meus plantões eu ter que 
pedir o apoio da Polícia Militar nas iminências 
de fuga. Era todo tempo. Aí, se faltava luz, se 
faltava água, como esse amontoado de 
pessoas eram cuidadas? 

No ano de 2006, o sistema colapsou 
mesmo, porque aí não tínhamos mais unidades, 
as delegacias não tinham onde colocar os presos 
que entravam no sistema e passou-se a alocar 
preso dentro das viaturas policiais, em micro-
ônibus, muitas vezes algemados nos corredores 
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das delegacias, em qualquer obstáculo que 
houvesse, que pudesse ser colocado um preso, 
ali estava ele. 

Eu tirei plantões, inúmeros plantões com 
presos nos corredores, algemados num cano de 
ferro e aí os policiais tinham que levá-los aos 
sanitários, dar a água, muitas vezes não tinha 
alimentação e, dentro desse sistema, eu 
costumo dizer que era uma promiscuidade e 
nós, policiais civis, estávamos inseridos nela.  

Só começou a mudar esse quadro 
quando os próprios policiais foram para a rua e 
entrou na nossa pauta de reivindicação que eles 
tivessem dignidade e nós, como trabalhadores 
públicos, só poderíamos ser valorizados no dia 
em que os presos que entravam pela mão da 
Polícia, pelas prisões da Polícia Militar e 
investigações da Polícia Civil, também tivessem 
dignidade. 

Quando o sistema colapsou, o Governo 
do Estado começou a impedir a sociedade civil 
de monitorar e isso só foi piorando cada vez 
mais a questão. Os presos, quem não se lembra 
das cenas dos DPJs, das redes penduradas, dos 
revezamentos para dormir, sem janela, sem 
ventilação, sem atendimento médico –  um 
quadro de horrores. 

Em 2010, houve um documentário da 
Rede Record, que aí foi visto pelo Brasil inteiro e 
pelo mundo falando sobre os presídios do 
Espírito Santo. Presídios longe da dignidade.  

Por fim, de 2009 a 2011, nós 
conseguimos avançar, quando eu digo nós, eu 
digo a sociedade civil, os conselhos de direitos 
humanos, para desativar as selas metálicas, 
interdição das delegacias, redução da 
superlotação e construção das unidades do CDP 
de Guarapari e a gestão foi transferida da 
Secretaria de Segurança para a Sejus. 

O Estado também, nesse período, foi 
denunciado pela sociedade civil no Sistema 
Interamericano de Direitos Humanos da OEA e 
internacional, Conselho de Direitos Humanos e 
os relatores especiais da ONU. Esse foi o foi 
nosso.  

Essa transição, essa melhora vem, muita 
coisa vem ainda até hoje, se mantém.  

A Iriny colocou o quadro atual de presos. 
Vinte e dois mil, oitocentos e dezesseis é o 

último levantamento que eu tenho aqui da 
Sejus.  

Quantos estão em regime fechado, em 
regime aberto. Esses números estão disponíveis 
e eu posso responder depois alguma questão 
específica.  

A superlotação continua, as denúncias 
são muitas. A Rosiene vai continuar. Na minha 
fala, ela vai falar um pouco nisso, sobre esse é 
atual, como está.  
Eu levantei um pouco do vir a ser: o que o 
Estado propõe e o que nós estamos envolvidos, 
nós trabalhadores que vimos essa construção do 
bandido. Porque antes, lá na Idade Média, no 
Brasil Império você tinha um tipo de criminoso e 
agora nós temos esse bandido da atualidade. 
Quem é esse bandido que é bom se for morto?  

O ditado ainda tem uma terceira parte 
que é muito pouco falada, mas que nos 
bastidores é falada sempre: bandido bom é 
bandido morto, enterrado em pé para não 
ocupar espaço.  

Então, quebrar essa fala: o Estado 
propõe para o futuro e o que nós, trabalhadores 
da segurança pública, o que nós propomos? 

Recentemente o atual secretário 
Marcello Paiva de Mello, da Secretaria de 
Justiça, também está disponível no site da Sejus. 
Ele fala dos recursos que existem do Estado 
Presente para investimentos no sistema 
prisional, penitenciário: basicamente mais 
vagas; penitenciária aberta de São Mateus com 
fase executada, de execução de cento e vinte 
vagas; penitenciária Estadual de Vila Velha, seis, 
no Complexo de Xuri em Vila Velha; oitocentas 
vagas no regime fechado; mais oitenta vagas no 
Apac, na Associação de Assistência aos 
Condenados de Cachoeiro de Itapemirim; as 
tornozeleiras eletrônicas, mais três mil e 
quinhentas, para serem monitoradas até 2022. 
Hoje são novecentos detentos monitorados por 
tornozeleiras. 

O programa do Estado Presente está 
definido em três eixos: infraestrutura e gestão, 
ressocialização, que tem um projeto, e recursos 
humanos.  

Aí, na questão dos recursos humanos, a 
proposta que está lá é a polícia penal, que já 
tem uma decisão em nível de Brasil. Nesse 
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projeto Estado Presente, vem essa criação dessa 
polícia penal.  

Moisés, onde eu vejo o meu tempo?  

 
O SR. MOISÉS SPADETTI DE RESENDE – 

Helena, a gente já ultrapassou um pouquinho o 
tempo da senhora. Se a senhora quiser concluir, 
por gentileza. 

 
A SR.ª MARIA HELENA COTA 

VASCONCELOS – Então, vou concluir.  
Então, quando a gente vê essa criação da 

polícia penal, nós entendemos que os 
trabalhadores do sistema buscaram essa 
designação de serem reconhecidos como 
polícia, como uma forma de valorização. Se, de 
fato, ela se concretizar, entendemos, lá no 
Conselho de Direitos Humanos, que ela precisa 
ser democrática, civil e não militarizada, que 
seja realmente uma polícia com mais que o 
dever de polícia; que esses policiais penais 
sejam selecionados, treinados para garantir o 
dever de polícia, que não é só deles, mas de 
todo o Estado, que é a garantia dos direitos 
humanos e a  garantia das leis. 

Então, eu vou concluir um pouco assim. 
Não esquecendo que, nessa questão penal e 
presidiária, de presídios, nós temos que pensar 
no recorte de classe: quem é que ocupa as 
prisões é a classe trabalhadora. 

Nós temos que pensar também na 
questão do gênero, que os homens já são 
inviabilizados e as mulheres muito mais.  

A socioeducação, em que nós temos n 
problemas aqui no estado, desde denúncias de 
maus-tratos, o uso de tecnologias não letais, 
que não deviam estar inseridas. São proibidas 
nos sistemas, mas, no Estado, são usadas.  

Nós precisamos avançar todos juntos, 
unir forças e buscar todas as alianças possíveis 
no sentido de construir uma sociedade melhor, 
que passa, com certeza, pelo sistema 
penitenciário. 

Assim, eu termino aqui. 
 
O SR. MOISÉS SPADETTI DE RESENDE – 

Agradeço a fala da senhora Maria Helena. 
Nós vamos registrar algumas presenças 

daqueles que nos acompanham pelo YouTube: 

senhor Gilberto Batista Campos, pelo 
Movimento Negro; senhor Humberto Ribeiro 
Júnior, mestrando em Segurança Pública, pela 
Universidade de Vila Velha; senhora Andressa 
Veloso, conselheira do Comitê Estadual para 
Prevenção e Erradicação da Tortura no Estado 
do Espírito Santo; o senhor Cézar Augusto 
Ramaldes da Cunha Santos, promotor de Justiça, 
coordenador do Grupo Especial de Trabalho em 
Execução Penal; a senhora Adriana Isidoro da 
Silva Zamite, mestranda do Programa de Pós-
graduação em Ciência Pública, pela 
Universidade Federal do Espírito Santo. 

Passo a palavra para a senhora Rosiene 
Barros da Rocha, pelo tempo regimental de dez 
minutos. 

 

A SR.ª ROSIENE BARROS DA ROCHA – 
Ótimo. Inclusive, Moisés, quando estiver 
acabando pode falar porque aí eu concluo 
rapidamente em poucos minutos aqui. 

Bom, eu quero reiterar aqui, agradecer a 
oportunidade e parabenizar pela iniciativa 
porque a gente sempre fala isso nos conselhos, 
nas comissões, como é importante abrir os 
espaços para que a gente possa falar, dialogar e 
colocar luz sobre esse tema que passa ao largo 
das políticas públicas efetivas. 

Então, parabenizo pela iniciativa e por 
esta oportunidade de colocar esse tema que 
diz respeito ao sistema penitenciário, a 
questão da Segurança Pública, de modo geral, 
porque a gente precisa voltar, discutir, jogar 
luz até para sair daqui pensando em como 
contribuir e melhorar cada vez mais, como a 
Maria Helena falou muito bem, todas as 
frentes articuladas para um avanço efetivo e 
não só formal. 

A minha fala aqui vai ser voltada para 
essa prática, o que a gente vê durante as 
inspeções que a gente realiza, essa percepção. A 
partir daí, a gente tem amplo acesso e 
conhecimento de todas as leis e regimentos, 
todo ordenamento jurídico, não só aqui do 
nosso país, mas a questão, também, dos 
Direitos Humanos, de uma forma para além das 
comissões internacionais, OIT e tudo mais. 
Porém, a gente percebe que, efetivamente, isso 
não acontece. 
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Até utilizando uma fala do Derrida, 
filósofo francês, no livro dele, Força de Lei, 
quando ele diz que existem leis não aplicadas, 
mas não há lei sem aplicabilidade e não há 
aplicabilidade da lei sem força. 

O que a gente percebe da Lei de 
Execução Penal, inclusive? Quando a gente se 
depara com tudo o que está ali, quando, na 
realidade das inspeções, a gente não identifica 
efetivamente aplicação, essa aplicabilidade, que 
apesar de tudo ela não é levada em conta. 

Eu coloco uma premissa, que eu acho 
que a Maria Helena foi colocando no final, que é 
fundamental para a gente entender todo esse 
contexto, que são esses recortes de raça, 
gênero e classe, principalmente a cor, a classe 
social. 

Quando a gente se depara com o sistema 
prisional e, como a Iriny botou no início, a 
deputada, o sistema, de um modo geral, 
reproduz essa lógica da nossa sociedade, 
excludente para alguns, que se retroalimenta 
quando sobre eles recaem essa já culpa sempre 
pela loteria da vida e a gente retroalimenta no 
sistema prisional porque lá a gente encontra, 
numa maioria expressiva, pessoas negras que 
vêm da periferia e que já tinham sido excluídas 
em outra ocasião, que já estavam na base dessa 
pirâmide social. 

Então, quando a gente coloca em 
questão essa perspectiva do sistema prisional 
no Brasil e no Espírito Santo, que infelizmente 
também reflete o que a gente vê nos dados, é 
que uma grande maioria ali, os que estão ali 
custodiados é uma gestão, o sistema faz a 
gestão dos miseráveis. Esse é um ponto, uma 
premissa que a gente tem que ter quando se 
trata de ressocialização, de planejamento, de 
como enfrentar esse dilema.   

A aplicabilidade da lei não acontece por 
esse aspecto, que me parece muito simbólico, 
daqueles que são invisibilizados. E, o advogado, 
quando a gente vai pela comissão ou como 
conselheira de direitos humanos, eu costumo 
dizer, a gente vê a dor do preso. Durante as 
inspeções, nós temos pouco tempo para tentar 
fazer uma varredura ao máximo, de modo a 
tentar fazer uma boa escuta, do máximo 
possível de custodiados, ali, naquela ocasião. E, 

dentre várias denúncias que a gente recebe e, 
se torna, às vezes, alguns pontos, até 
repetitivos, e uma coisa que gosto de fazer, 
naquela unidade prisional que estamos fazendo 
a inspeção hoje, por exemplo, olhar relatórios 
de um ano, dois anos atrás, daquela mesma 
unidade, com outra direção, para entender se 
houve mudança, o que efetivamente mudou e 
tentar modificar o panorama de alguns nós, 
além dos que a gente já conhece. 
 E o que a gente percebe nas inspeções, 
além da questão da superlotação, que é um 
ponto não só aqui no nosso Estado, mas em 
outros, os relatos de maus-tratos que passam 
desde a supressão, sem justificativas, de banhos 
de sol, até relacionado a comida - isso é um 
ponto que eu quero colocar depois. A 
alimentação é um ponto que sempre vem à tona 
nas escutas, os presos reclamam muito da 
qualidade da comida. Hoje, é uma atividade 
meio, onde empresas prestam esses serviços de 
concessão. E, a gente até, foi feita uma reunião 
junto ao Copen para estar avaliando esses 
contratos, e eu quero falar sobre isso depois. 
 Mas, o que a gente percebe ali também, 
o número de presos provisórios, a gente 
percebe que esse sistema começa o processo 
pelo encarceramento, é pela prisão e não pela 
investigação, por isso o número de presos 
provisórios é expressivo, não só aqui no Estado 
e fora, o que mostra uma distorção absurda 
dessa lei, que não tem efetiva aplicabilidade, 
porque eles são desvisibilizados, eles não vistos, 
quem está ali.  
 E, dentre todas as questões que a gente 
observa, tem um aspecto nas inspeções e na 
escuta que a gente faz dos custodiados, que 
sempre me chama muito a atenção. Que, como 
falei, essa premissa do recorte, da pobreza e da 
cor, que é ali encarcerada, e a questão ali de um 
poder que permeia as relações estabelecidas ali 
no presídio. E, por que eu falo isso? Quando a 
gente ouve do preso questão de esculacho, eles 
falam: Doutora, o agente, nós não fizemos, de 
acordo com ele, nós não fizemos o procedimento 
adequado, então, veio um tapa, de repente vi 
que ele me chutou, spray de pimenta... Sempre 
assim. Mas, o que muitas vezes eles colocam, e 
isso me chama a atenção, vou colocar um 
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depoimento aqui que me deixou bem 
estarrecida quanto a isso. Ele falou bem assim: 
Doutora, tem agentes aqui que, quando entram 
nesse espaço, parece que eles estão entrando no 
ambiente de um jogo, é um jogo onde eles têm 
aquela cumplicidade, combinaram em si pelo 
olhar, de qual vai fazer mais, para ganhar uma 
certa pontuação. Então, quando a gente está 
em determinado momento, num procedimento, 
a gente é surpreendido. Ele dá um chute e, a 
depender do grito de mais dor ou da surpresa 
que a gente levou, daquele nível de sofrimento, 
a gente percebe entre eles aquela troca, do tipo 
criou uma pontuação melhor. Aquele que 
conseguiu surpreender bem o preso, naquela 
atitude, naquela abordagem, pontuou. E, esse 
jogo acontece, a gente percebe que eu sou parte 
desse jogo, eu sou uma parte do jogo em que 
eles fazem isso durante todo o plantão. 
 Então, quando a gente se depara... E, 
claro, nós temos, eu faço questão de frisar isso, 
um dos pontos que eu gosto também de 
abordar durante a inspeção é a escuta dos 
agentes penitenciários. Inclusive, esse é um 
aspecto também desse poder que permeia todo 
o ambiente e que a gente identifica entre 
agentes de designação temporária que 
convivem com os efetivos. A gente ouve nas 
falas dos agentes uma posição de subjugados, 
também, diante dos efetivos, que também cria 
uma espécie de jogo, onde colocam esses 
agentes DTs de forma exposta, até mesmo com 
o custodiado ali, com frases de tipo: Você está 
falando com ele? Você está confiando nele? 
Daqui a pouco ele não está mais aqui! E sempre 
em tom de ironia. Então, a gente não consegue 
ver isso de forma naturalizada, e nem deve. 

O que me impressiona, e eu acho que 
deve nos impressionar, e por isso eu coloco essa 
questão do poder, como que a gente consegue 
trazer um alívio, numa situação que está tão 
posta e, dentro desse contexto, naturalizada? E 
aí eu questiono sobre aquela premissa que eu 
coloquei: não dá para a gente tratar disso sem 
entender que é uma gestão de pessoas que nós 
desconsideramos, sem valor. Daí, esse clima de 
poder, de subjugar o outro naquela posição que 
passa ao largo de todo o regulamento, de toda a 
legislação, porque é algo que está entranhado. E 

aí, para ilustrar, eu coloco a questão, é como se 
a gente estivesse construindo instituições 
dentro de um solo, que onde está enraizado 
nesse solo todo um desvalor para o pobre e 
para o preto, todo um desvalor de um passado 
histórico-social escravocrata que a gente 
continua reproduzindo e retroalimentando, 
independente dos modelos, independente dos 
avanços até de legislação, independente dos 
equipamentos que a gente tem e que tenta criar 
um avanço e criar fissuras nesse quadro, que é 
hegemônico, que se impõe. E como a gente 
demora para ultrapassar isso! Até saindo do 
Brasil, na Inglaterra, quando a gente percebe 
como foram instituídas ali as prisões, pegando 
os marginalizados, aqueles que eram os 
boêmios, os bêbados, e os colocando no modo 
de produção capitalista, para que pudessem ali 
criar os corpos dóceis, como diz Foucault.  

E essa questão dos corpos dóceis, para 
essas pessoas que já estão na base, antes de 
entrar no sistema e quando entram ainda mais, 
são esses que a gente precisa lançar um olhar 
mais crítico e avaliar que proposta a gente 
coloca nesse solo que a gente está pisando e 
que está enraizado tanto dessa dificuldade de 
valorizar por meio de recorte de gênero, raça, 
cor. Quanto desse solo a gente está edificando 
de forma a ir  na raiz do problema? Porque é 
isso que eu me questiono. A gente pode sair...  

Quando a gente fala, e aqui vendo a 
questão da expectativa para outros métodos de 
ressocialização, inclusive o Apac, quando a 
gente olha para outros métodos e modelos que 
se propõem à ressocialização, que a gente sabe 
que hoje, para esse sistema, é muito baixa, é 
sempre muito importante levar em 
consideração. E ele já chega com números 
expressivos, que já nos colocam com alento e 
uma alternativa, sim, que precisa ser bem 
avaliada. Precisamos nos debruçar sobre ela e 
pensar nisso como um caráter humanizatório 
para o avanço do que a gente tem.  

Por outro lado, seja esse método ou 
qualquer outro proposto, se ele é edificado 
sobre esse solo que continua onde nós 
continuamos enraizados nessa ideia sempre do 
subalterno e subalternizados, aí eu acho que a 
gente precisa questionar como fazer uma 
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transformação para além do sistema. Porque a 
gente está num sistema punitivo e a gente 
precisa pensar dentro desse sistema, que é de 
vigilância, que é da questão da segurança. Mas, 
ainda dentro desse sistema, além dele, como de 
fato a gente pode olhar para o outro com essa 
dignidade, apesar de ele vir dessa classe que a 
gente insiste durante gerações a continuar 
subalternizando? 

 Então, o que eu queria colocar é 
principalmente essa luz. Se a gente não remexer 
nesse solo escravocrata, para o modelo que 
seja... Claro que o modelo fora do que a gente 
tem. Nós já fracassamos como sociedade na 
hora que a gente continua excluindo até hoje 
por meio desse sistema. E, claro, que outro 
modelo que se propõe, é preciso olhar a partir 
dessa premissa. A gente precisa ter esse 
cuidado. E aí entra de forma fundamental aqui a 
importância das entidades civis estarem 
acompanhando. 

Infelizmente, ainda não tive a 
oportunidade de ir até uma Apac. Eu quero 
muito conhecer. Eu falo que, por meio das 
inspeções, a gente ouve as pessoas ali 
envolvidas, que estão ali, e, por meio dessa 
escuta, a gente consegue realmente até 
identificar possíveis outros problemas, coisas a 
se melhorar, que sempre tem.  

Mas eu só chamo atenção para isso, que 
a gente possa olhar essa nova edificação, ainda 
que muito ornada, mas sem esquecer o solo 
onde nós estamos, para a gente mudar isso daí.   

Em relação até a questão da 
alimentação... 

 
O SR. MOISÉS SPADETTI DE RESENDE – 

Senhora Rosiene! 
 

A SR.ª ROSIENE BARROS DA ROCHA  -  
Acabou! 

 

O SR. MOISÉS SPADETTI DE RESENDE – 
Não! Já está encerrando o tempo da senhora. Eu 
peço a conclusão, por gentileza. 

 

A SR.ª ROSIENE BARROS DA ROCHA  -  
Tá! 

A minha conclusão, eu quero até fechar 
nesse sentido. Nós temos muito a fazer, não há 

dúvidas. Precisamos unir forças para conseguir 
aliviar a dor desses que já são subalternizados. E 
o que eu quero fechar, é dessa forma: que a 
gente possa olhar para esse solo e conseguir 
remexer de modo a ter... Que aí vem a mudança 
radical. Radical, de raiz. Vamos à raiz do 
problema e vamos edificar sobre esse solo 
modelos para posses e alternativas que levem 
em conta que é um grupo que precisa, que já 
tinha sido excluído antes de ser inserido no 
sistema prisional. E que uma verdadeira 
ressocialização tem que passar por outra visão, 
uma visão efetiva, não só de aplicabilidade de 
leis, de equipamentos e de convenções 
internacionais, mas de olhar para o outro com 
empatia e com solidariedade social, porque aí, 
sim, sem querer impor por meio da força uma 
verdade absoluta, uma crença ou uma forma de 
vida, mas acima de tudo respeitar o ser humano 
retomando a ideia de Kant, que o ser humano 
não é um instrumento, mas é o fim em si 
mesmo. 

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

– Moisés! Você está sem som, Moisés! 
 
O SR. MOISÉS SPADETTI DE RESENDE – 

Desculpa! 
Agradeço à senhora Rosiene pela fala.  
Nós encerramos o primeiro debate, que 

tem como tema um: O Sistema Prisional 
Capixaba. E iremos passar para o tema dois: 
Humanização nas Unidades de Privação de 
Liberdade a Luz do Método Apac. 

Com a palavra o senhor Luiz Flávio 
Sapori, pelo tempo regimental de dez minutos. 

 
O SR. LUIZ FLÁVIO SAPORI – Muito bem! 

Bom dia a todos, todas e todes! 
Quero agradecer muito o convite que me 

foi feito pela Assembleia Legislativa do Estado 
do Espírito Santo, em especial pela Comissão de 
Cidadania.  

Deputado Iriny Lopes, é um prazer 
participar deste debate com você e com os 
demais participantes desta temática que me 
parece muito importante... 
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O SR. MOISÉS SPADETTI DE RESENDE – 
Professor Luiz, o áudio do senhor está com 
problema. Professor! 

 
O SR. LUIZ FLÁVIO SAPORI – Está me 

ouvindo? 
 
O SR. MOISÉS SPADETTI DE RESENDE – 

Agora, sim, estamos ouvindo. 
 
O SR. LUIZ FLÁVIO SAPORI – Deu para 

ouvir os meus cumprimentos, Moisés?  
 
O SR. MOISÉS SPADETTI DE RESENDE – 

Deu, não é, deputada? 
 
O SR. LUIZ FLÁVIO SAPORI – Então, 

reforçando, eu fico muito feliz em participar de 
um debate sobre as Apacs e, particularmente, a 
possibilidade, deputada, desse método de 
ressocialização ser ampliado no estado do 
Espírito Santo. É o que me deixa muito feliz.  

 E eu quero dar um testemunho, para 
quem está nos assistindo, do ponto de vista de 
um gestor. Eu fui secretário-adjunto de 
Segurança Pública de Minas Gerais por um 
tempo, grande defensor das Apacs, como 
também sou um pesquisador da área de 
Segurança Pública. Eu tenho estudado o sistema 
prisional mineiro brasileiro já há algum tempo, 
então, eu quero compartilhar um pouco mais 
essas duas fontes de conhecimento. E, nesse 
sentido, tanto com os que estão aqui compondo 
essa Mesa tão qualificada, a Rosiene, a Maria 
Helena e meu prezado amigo Valdeci. E, de 
imediato, quero dizer o seguinte: o diagnóstico 
feito na primeira parte, tanto pela Maria Helena 
quanto pela Rosiene, muito perfeito. A própria 
deputada Iriny chamou a atenção para as 
mazelas do sistema prisional brasileiro capixaba, 
mas, também, mineiro. 

O diagnóstico nos sinaliza uma realidade 
caótica. Tenho dito, deputada, que, às vezes, a 
gente tem a sensação, no sistema prisional 
brasileiro, de uma completa incapacidade de 
resolver o problema, né? A gente visualiza o 
sistema prisional e eu falo: meu Deus, como? 
Tem solução? O que fazer para minimizar tantas 
mazelas, tanta seletividade, tantas violações de 

direitos básicos dos seres humanos? Mas eu 
entendo – é isso que eu quero defender aqui na 
minha fala - que é possível, tem jeito. 

 Eu vou concordar, em boa medida, com 
os argumentos da Rosiene, de que o sistema 
prisional reflete alguma medida de desigualdade 
da sociedade brasileira. Isso é inegável. Mas, por 
outro lado, Rosiene, a gente tem que considerar 
também que a criminalidade é um problema 
muito grave no Brasil. E quem mais sofre com o 
crime? São os mais pobres, são os negros, são 
os moradores das periferias urbanas. São eles 
que são mais assassinados no Brasil, são eles 
que são mais vítimas dos roubos, dos estupros. 
Infelizmente, a violência é perpetuadora da 
própria desigualdade social.  Meu argumento é 
nesse sentido. Ou seja, o desafio, então, de 
enfrentar de forma corajosa e séria o sistema 
prisional é também um desafio de minimizar as 
mazelas sociais brasileiras. Então, por isso que 
me parece fundamental pensar soluções para o 
problema. 

É fundamental, enquanto gestores 
públicos, enquanto representantes da sociedade 
civil, do Legislativo, do Judiciário, do Executivo, 
das universidades, e aí, no caso, o Espírito 
Santo, encontrarmos soluções para uma 
realidade tão difícil. E as Apacs, do meu ponto 
de vista, são uma alternativa sim, concreta, 
prática, comprovada. E aí vou dar o testemunho 
como gestor. 

Eu fui secretário-adjunto de Segurança 
Pública de Minas Gerais, deputada, de 2003 a 
2007, aqui em Minas Gerais. No momento eu 
estava ouvindo Maria Helena falar. Maria 
Helena, o Espírito Santo tinha preso nas 
delegacias. Minas Gerais, naquele período, 
Maria Helena, nós tínhamos vinte e três mil 
presos: dezoito mil nas delegacias, Maria 
Helena, para você ter uma ideia. Caótico, Maria 
Helena. Foi o maior desafio que eu tive como 
secretário, foi enfrentar esse problema de 
prisional, principalmente presos amontoados 
nas carceragens das delegacias. 

 E as Apacs apareceram como uma 
possiblidade também concreta de a gente 
oferecer uma ressocialização dentro da Lei de 
Execução Penal. E aí, o Valdeci Ferreira que vai 
falar após minha fala.  
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 Eu conheci o Valdeci. Desde então, 
surgiu uma parceira, uma amizade, um respeito 
mútuo, eu diria mais da minha parte. Porque 
Minas Gerais, deputada, já experimenta, já 
executa o método Apac há mais de vinte anos. O 
Valdeci deve ter os números atualizados, mas eu 
diria, já são mais de quarenta, ou quase, ou em 
torno de quarenta unidades Apac em todo o 
estado de Minas Gerais, em todas as regiões do 
estado, Rosiene. É impressionante!  

  Hoje, a Apac Minas Gerais tem apoio da 
Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça. 
Vocês não têm ideia, deputada, como o Tribunal 
de Justiça incorporou esse projeto, transformou 
o método Apac, Rosiene, num projeto do 
Judiciário - Olha que interessante! - de 
humanização da pena; dá apoio, inclusive 
financeiro, para muitas das Apacs. Há um apoio 
da sociedade civil. O Executivo, mais do que 
nunca, já incorporou, fazendo parcerias, 
fazendo convênios, repassando recursos para as 
unidades Apacs em todo o estado de Minas 
Gerais. Se não me engano, nós temos em torno 
de três mil recuperandos, hoje, no estado, que 
estão custodiados em unidades Nesse modelo. 

 Eu não vou detalhar aqui a metodologia 
Apac, vai ficar por conta do meu prezado amigo 
Valdeci Ferreira, mas eu quero dar um 
testemunho concreto para vocês, do Espírito 
Santo, de um estado que abraçou o método, 
que acreditou no método Apac, e que está 
colhendo os frutos e que  não se arrepende do 
que fez. Um estado que diz para o restante do 
Brasil e até do mundo: Olha,vale a pena! Não 
significa uma solução para todas as mazelas do 
sistema prisional, Rosiene, como você bem 
chamou a atenção. Na verdade, não existe uma 
solução definitiva para essas questões que você 
bem colocou. Mas, acho que o grande desafio 
nosso no Brasil é, pelo menos, minimizar esses 
problemas. Não podemos continuar com o 
sistema prisional do jeito que está. São 
verdadeiros calabouços, verdadeiras masmorras 
com altas taxas de reincidência criminal. 
             Deputado, vou dar um testemunho 
agora como pesquisador. Tenho pesquisado 
aqui em Minas Gerais, já há algum tempo, com 
a minha equipe aqui da PUC - Minas, a 
reincidência criminal, algo que a gente não faz 

no Brasil. A gente não sabe o patamar daqueles 
que cumpriram penas e que voltam a cometer 
crimes. Acabamos de fazer um estudo aqui. A 
minha orientanda do doutorado, Roberta 
Fernandes, da PUC - Minas, acabou de defender 
a tese dela. Calculou a reincidência criminal de 
Minas Gerais em torno de sessenta por cento, 
ou seja, de cada cem que cumpriram pena, 
deputado, sessenta voltaram a cometer algum 
tipo de crime até cinco anos depois. (Inaudível) 
levado. E os estudos e os dados que a gente tem 
das Apacs mostram que esse patamar está 
abaixo de vinte por cento. Abaixo de vinte por 
cento. Isso não é à toa. É porque o método Apac 
tem um diferencial. Ele é humanizador. Ele não 
deixa de responsabilizar o indivíduo pelos atos 
que ele cometeu. A gente nunca pode perder de 
vista isso. Atos foram cometidos, muitas vezes, 
muito graves e o indivíduo tem que assumir a 
responsabilidade pelo que fez. Mas isso não 
significa destitui-lo da sua dignidade humana. 
Isso não significa que tem que ter uma prisão 
absolutamente pautada pela tortura e pelos 
maus-tratos. Não! Maneira nenhuma. Isso é um 
erro.  

Inclusive, esse erro o Brasil continua 
cometendo e fomentando facções criminosas. 
Esse é um erro que Minas Gerais comete e que 
o Espírito Santo não pode cometer, porque, na 
medida que o sistema prisional é pautado pela 
insuficiência das assistências e pela violência, 
como bem disse Rosiene, isso fomenta facções, 
o crime organizado dentro das prisões. 

Esse é um dos maiores problemas que 
temos hoje na segurança pública do Brasil. O 
crime organizado, deputada, surge, não nas 
ruas. O crime organizado, hoje, no Brasil, a 
matriz dele é dentro das prisões. Por isso que, 
nas Apacs, isso não acontece. No modelo Apac, 
o indivíduo não precisa se agregar a outros 
indivíduos para poder garantir a sua segurança, 
para garantir dignidade da alimentação, garantir 
dignidade da visita dos seus parentes. O método 
Apac é corresponsável pela segurança interna 
da unidade.  

Quem não visitou uma Apac vai achar 
que estou criando uma realidade fictícia, não é 
Maria Helena? Como se eu estivesse inventando 
uma utopia. Tem que ir lá ver. É algo 
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impressionante. É impressionante. E posso dar 
um testemunho, volto a dizer, como secretário, 
porque, como secretário, conheci, na minha 
época, ainda (Inaudível), quase todas as Apacs 
de Minas Gerais. É real o que estou falando.  
  Se você visita uma Apac, você não acha 
que é uma prisão porque não tem nada daquele 
ambiente lúgubre, daquele ambiente insalubre, 
daquele ambiente de violência, de medo, de 
insegurança, não. É uma prisão obviamente. 
Tem celas em algumas situações, mas elas têm 
espaços específicos, onde o trabalho, a 
educação...  

O que gosto muito das Apacs é a forma 
de recuperação do recuperante com a família. A 
família, deputada, é muito chamada para 
coparticipar do processo de ressocialização. A 
comunidade está presente. Por isso que o 
método Apac é um método diferenciado do 
ponto de vista de execução da pena.  
 Eu diria para vocês o seguinte: se existe 
um exemplo concreto de uma alternativa de 
cumprimento da pena que está de acordo com a 
Lei de Execução Penal, eu diria até que vai além, 
é o método Apac, no Brasil hoje. 
 Não estou querendo dizer que isso é a 
solução para todos os nossos problemas, 
porque o sistema prisional brasileiro é muito 
complexo. Mas, as Apacs constituem uma 
alternativa factível, de custo baixo. Os dados 
aqui de Minas Gerais mostram claramente: o 
custo médio de um preso na Apac do Estado é 
quase um terço do custo do preso convencional 
do Estado. E o resultado é muito melhor, a 
qualidade das assistências. 
 E mais um dado concreto. Acabei de 
coordenar um grande estudo sobre violência e 
maus-tratos de torturas no sistema prisional de 
Minas Gerais. Inclusive, foi bom você falar sobre 
isso. Esse tema é muito importante. Muito 
importante. Fizemos aqui em Minas a primeira 
pesquisa de vitimização de sistema prisional já 
feita no Brasil. Aplicamos questionários aos 
presos e comparamos o fenômeno dos presos 
que estavam no sistema prisional convencional 
com as Apacs. Vai ser lançado no livro, agora no 
segundo semestre, com parceria da Fbac; com a 
Federação das Apacs; com a participação do 
Valdeci Ferreira, do Tribunal de Justiça de 

Minas; da Avis, que é uma ONG muito 
importante nesse sentido... O livro vai ser 
lançado, e o resultado da pesquisa mostrou o 
seguinte: a gente comparou a visão dos presos, 
de quanto eles estavam no sistema 
convencional e do sistema das Apacs. O grau de 
satisfação deles com a alimentação, com a 
assistência jurídica, com as visitas, em relação à 
vitimização de violência, nas Apacs eles têm o 
grau de satisfação superior a noventa por cento. 
De cada cem, noventa dizem: Não, a minha 
experiência aqui é muito boa, eu me sinto 
respeitado. Cumprindo a pena! Mas é muito 
melhor do que era no sistema prisional em 
todos os quesitos. 
 A pesquisa revelou que aqui, em Minas 
Gerais, quase oitenta e cinco por cento dos 
presos passam ou sofrem algum tipo de 
violência, maus-tratos ou tortura. Nas Apacs isso 
praticamente inexiste. Então é algo concreto, 
falando como um pesquisador, com dados. 
Estou dando aqui um spoiler de um estudo que 
vai ser publicado, agora, no segundo semestre. 
Espero que com ampla repercussão nacional, 
porque esse tema da violência dentro dos 
presídios brasileiros, a gente precisa tratar com 
muita seriedade. Principalmente, Maria Helena, 
pela criação, agora, da Polícia Penal, você foi 
muito feliz em chamar a atenção para esse 
aspecto. Preocupa-me muito também - ouviu, 
Maria Helena? -, que Polícia Penal vamos 
construir em cada estado? Ouviu, deputado? 
Acho que precisamos ter a possibilidade de 
discutir que modelo de Polícia Penal vamos 
construir em nossos estados. É um tema que 
merece a nossa reflexão. 
  Mas, para além disso, as Apacs não 
precisam da Polícia Penal. As Apacs têm um 
modelo próprio de segurança. As Apacs têm 
protocolos próprios. E funciona! 
 
 O SR. MOISÉS SPADETTI DE RESENDE - 
Professor Luís, peço licença ao senhor para que 
o senhor possa fazer a conclusão, por gentileza. 
 
 O SR. LUÍS FLÁVIO SAPORI – Perfeito!  
 Quero finalizar chamando a atenção, 
para vocês do Espírito Santo, reforçando o meu 
testemunho. Vocês têm em Minas Gerais um 
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exemplo concreto de um estado que abraçou as 
Apacs. E que não se arrepende do que fez. Mais 
do que isso; ao contrário, Minas Gerais gostaria 
que essa metodologia de cumprimento da pena 
fosse incorporada, nacionalizada, o máximo 
possível. 

 E posso dizer: o Espírito Santo não vai 
se arrepender. O Espírito Santo vai perceber 
concretamente que será um grande avanço na 
execução da pena. Haverá um grande avanço 
para a sociedade e para a segurança pública 
como um todo. 
 E, mais uma vez, agradecendo ao 
convite e à possibilidade de compartilhar 
meus conhecimentos, minha experiência, com 
meus prezados amigos aí do Espírito Santo. E 
um grande amigo meu aí, deputado, que está 
auxiliando o Governo Casagrande, é o Daniel 
Cerqueira, que está aí ajudando. 

O Espírito Santo hoje tem uma 
experiência na área de Segurança Pública 
referencial do Brasil, e gosto muito. Vocês 
estão fazendo um bom trabalho, vocês estão 
de parabéns na área de Segurança Pública, 
apesar dos problemas. 
 Então, tenho um grande carinho por 
tudo que vocês estão fazendo aí nesse estado 
tão afetivo para nós mineiros. Obrigado! Era 
isso, Moisés. Obrigado! 

 
 O SR. MOISÉS SPADETTI DE RESENDE - 
Agradeço ao professor Luís pela fala. 

Registramos a presença de pessoas que 
nos acompanham pelo YouTube: Ademir Torres, 
coordenador da Apac de Cachoeiro de 
Itapemirim, que administra o CRS masculino; 
Catarina Secin, do NPDH do Ministério Público 
do Espírito Santo; professor Saulo da Silva Berli, 
IFES de Cachoeiro de Itapemirim, gestor do 
projeto Alvorada, um projeto que preza pela 
inclusão social e produtiva de egressos do 
sistema prisional; Izanildo Sabino, do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Vila Velha; Izabel Alves de Lima, 
assessora do deputado federal Helder Salomão.  
 Dando continuidade ao segundo tema, 
passo a palavra pra o senhor Valdeci Antônio 
Ferreira, pelo tempo regimental de dez minutos. 

 O SR. VALDECI ANTÔNIO FERREIRA – 
Bom dia a todos e todas. Para mim é uma 
satisfação enorme, uma grande alegria 
participar desta audiência pública, que 
considero da maior importância. 
 Queria cumprimentar de modo muito 
carinhoso a nossa excelentíssima deputada 
Iriny, que tomou a iniciativa desta audiência. 
Queria também cumprimentar de modo 
carinhoso a senhora Roberta Ferraz, 
subsecretária de ressocialização, da Secretaria 
de Estado da Justiça do Espírito Santo. Não 
poderia deixar de cumprimentar o meu amigo 
Luís Flávio Sapori. E, ao mesmo tempo, 
cumprimentar e agradecer ao excelentíssimo 
governador Renato Casagrande, que teve a 
oportunidade de estar e conhecer a Apac de 
Santa Luzia, no ano retrasado; e também 
agradecer ao nosso secretário de Justiça, doutor 
Marcello Paiva, pelo apoio dispensado a 
experiência das Apacs no Estado do Espírito 
Santo. 
 Já estou envolvido nesse projeto de 
Apacs há trinta e oito anos, como voluntário. 
Não fiz outra coisa na minha vida, se não 
chafurdar a lama das prisões para tentar 
(Inaudível) as vidas que ali se encontram, desde 
a primeira visita que fiz no Presídio de Itaúna, 
até os dias de hoje. São trinta e oito anos de 
uma vida, devotados a essa causa que abracei 
como se tivesse abraçado a própria cruz de 
Jesus Cristo.  
 Certamente que foram muitos os 
desafios. As revistas humilhantes, vexatórias, 
das quais eu era submetido enquanto ministro 
do Trabalho; as muitas ações judiciais que foram 
movidas contra mim, contra nossa equipe; as 
ameaças de morte; as muitas denúncias... 
Enfim, trinta e oito anos nadando contra a 
correnteza para levar a esperança, chamada 
Apac, ao coração de tantos e tantas que se 
encontram abandonados nas nossas prisões. 
 De fato, o Brasil vive hoje uma profunda 
crise. Eu diria que o Brasil vive uma crise 
econômica gravíssima. O Brasil vive uma crise 
política. O Brasil vive uma crise de lideranças. 
Vivemos uma profunda crise de valores. 
Estamos vivendo uma crise profunda da 
pandemia, que já matou mais de quinhentas e 
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vinte mil pessoas. São mais de quinhentas e 
vinte mil famílias que perderam seus entes 
queridos e, certamente, em meio a tudo isso 
vivemos uma crise profunda do sistema 
prisional, no sentido de que o Brasil já e a 
terceira maior população prisional do mundo.  
 Há poucos dias, numa CPI de uma 
audiência pública do Supremo Tribunal Federal, 
a convite dos ministros Gilmar Mendes e 
Cármen Lúcia, eu dizia, naquela oportunidade, 
que nós caminhamos do caos prisional para o 
colapso do sistema prisional. Sobretudo porque 
o Estado prende muito, e prende mal. E o 
Estado prende, piora as pessoas, e depois as 
devolve para a sociedade. 
 Na verdade, temos hoje um contingente 
superior a setecentos e cinquenta mil presos. 
Um verdadeiro exército de pobres, de 
miseráveis, de usuários de drogas que povoam 
as nossas prisões, sem nenhuma perspectiva, 
sem nenhuma possibilidade de mudança de 
vida, raríssimas as exceções. 
 Estamos dentro de um ciclo vicioso do 
prende e solta, cada vez pior, que faz com que 
tenhamos índices superiores a setenta por 
cento de reincidência. Recursos altíssimos para 
a manutenção do sistema prisional. Recursos 
que poderiam ser gastos na construção de 
escolas, de creches, de hospitais. Recursos que 
poderiam ser gastos em infraestrutura, em 
alimentos. E ao final, acabam sendo jogados 
fora porque o Estado gasta muito, gasta mal e 
não recupera praticamente ninguém. 
 Eu diria, se me permitem, que o sistema 
prisional é uma verdadeira chaga social. É uma 
ferida social. Ele é a certeza de que alguma coisa 
vai muito mal no nosso ordenamento político, 
social, econômico, jurídico, político. E se isso 
acontece por um lado, do outro lado nós 
encontramos uma sociedade que teima em ver 
as nossas prisões como espaço de vingança. Um 
contingente superior a mais de setecentos e 
cinquenta mil presos ainda não é suficiente para 
aplacar essa sede de vingança da sociedade, 
razão pela qual basta uma pessoa dizer que vai 
prender mais, ou que vai elaborar leis para 
penalizar mais, ou para aumentar a exacerbação 
das penas, para que essas pessoas tenham 
grandes possibilidades de se elegerem. Ou seja, 

a sociedade continua mantendo o grave 
equívoco, o grande erro de acreditar que tão 
somente prender resolve o problema, se 
esquecendo de que ao final, cumprida a pena, a 
pessoa que foi abandonada atrás das grades irá 
voltar, e irá voltar muito pior. 
 Eu queria aqui agradecer, excelentíssima 
deputada, de coração, como cidadão brasileiro, 
como cristão, por essa iniciativa. A realização de 
uma audiência pública no âmbito da Assembleia 
Legislativa do estado do Espírito Santo, com 
certeza joga luzes sobre as trevas do sistema 
prisional, e tem o condão de apresentar 
iniciativas para que surjam novos caminhos de 
esperança, seja para aqueles que cumprem a 
pena, seja para a sociedade de um modo geral, 
seja para os familiares, seja para as vítimas, né? 
 Então, queria agradecer de coração por 
essa iniciativa, sobretudo por nos permitir 
apresentar essa experiência muito simples, e eu 
diria que até muito tímida, das Apacs.  

As Apacs não têm a pretensão de se 
arvorarem como sendo a solução para o crime 
e para a violência. Seria muita pretensão da 
nossa parte, e eu diria até que muita 
arrogância da nossa parte, querer apresentar 
as Apacs como sendo um modelo pronto e 
acabado.  

Não! As Apacs não são um modelo de 
franquia, as Apacs não são uma fábrica de 
recuperação de presos onde você coloca o 
preso de um lado, aperta um botão e ele sai 
recuperado do outro lado. 

As Apacs são tão somente uma 
alternativa viável que nós estamos 
apresentando desde o ano de 1972, quando 
surgiu essa experiência na cidade paulista de 
São José dos Campos, sob a iniciativa do nosso 
querido doutor Mário Ottoboni e, de lá para 
cá, nós temos feito esse esforço para levar 
essa alternativa que busca recuperar o preso, 
proteger a sociedade, socorrer as vítimas e 
promover a justiça restaurativa. 

Essa experiência aplica uma 
metodologia, uma terapêutica penal própria 
constituída de doze elementos: a participação 
da comunidade, o recuperando ajudando o 
recuperando, a assistência jurídica, a assistência 
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à saúde, a família do preso, a família da vítima, a 
valorização humana, o voluntariado, o trabalho, 
a espiritualidade, o mérito.  

Enfim, quando esses doze elementos 
fundamentais são aplicados de modo 
harmônico, nós vamos produzir resultados 
positivos que fazem com que a reincidência hoje 
nas Apacs seja 14,9%, em média, e fazem com 
que o custo per capita seja um terço daquilo 
que se gasta, em média, no sistema prisional 
comum do Brasil. Além de outras vantagens, 
sobretudo aquelas que levam à proteção da 
sociedade.  

Então eu diria que é um método muito 
simples que, de repente, sobretudo, dessa 
participação efetiva da sociedade, do 
voluntariado – e aqui eu não poderia deixar de 
registrar e agradecer ao nosso presidente da 
Apac de Cachoeiro de Itapemirim, com toda a 
sua equipe de funcionários e voluntários que 
estão levantando essa bandeira no Espírito 
Santo e essa semente que outrora foi plantada 
em terras capixabas.  

Eu me lembro que, há muitos anos atrás, 
nós tivemos um seminário dentro da 
arquidiocese liderada pelo nosso querido 
arcebisbo dom Luiz Mancilha, e depois essa 
experiência que foi levada para Cachoeiro de 
Itapemirim pelo nosso querido dom Célio.  

Então eu queria agradecer, nesta manhã, 
e registrar que essa semente que foi plantada, 
hoje, está produzindo bons frutos em Cachoeiro 
de Itapemirim e eu quero acreditar que é o 
momento certo para que essa semente, agora, 
possa ser levada para outras comarcas do 
estado do Espírito Santo, para que a Justiça seja 
temperada pela misericórdia de Deus, porque se 
a Justiça não for temperada pela misericórdia de 
Deus, se a pena não cumprir a sua dupla 
finalidade, qual seja a de punir e recuperar, ao 
final nós estaremos gastando o nosso tempo. 

Já terminando, eu queria dizer que 
atualmente já são sessenta e uma Apacs 
administrando centros de reintegração social 
sem polícia no Brasil: prisões sem armas, prisões 
sem agentes penais, prisões onde todas as 
chaves ficam nas mãos dos presidiários, não 
obstante o crime cometido e tampouco o tempo 
de condenação.  

Temos mais de oitenta Apacs, em 
diferentes estágios de implantação, em 
quatorze estados do Brasil e já temos Apacs em 
doze países que estão levando essa experiência, 
que é genuinamente brasileira, para outros 
países. 

Ao final, queria agradecer mais uma vez 
às autoridades do estado do Espírito Santo e, de 
modo muito especial nesta manhã, à doutora 
Roberta Ferraz, subsecretária de ressocialização, 
e dizer que nós temos uma proposta de parceria 
em que a Fbac pede que seja celebrada uma 
parceria da Secretaria de Justiça do Espírito 
Santo com a Fbac, a exemplo do que já acontece 
hoje em Minas Gerais e a exemplo do que já 
acontece hoje com o estado do Maranhão.   

Porque nós acreditamos, doutora 
Roberta, que se nós tivermos essa parceria, a 
Fbac poderá contribuir para a disseminação da 
experiência das Apacs em todo o estado do 
Espírito Santo. Então essa proposta se encontra 
hoje, ela está tramitando e nós gostaríamos de 
pedir que a senhora nos ajude nessas tratativas 
porque, com certeza, o Espírito Santo, que já 
deu mostras e acreditou nessa experiência da 
Apac em Cachoeiro de Itapemirim, poderá, em 
outras comarcas, fazer com que essa esperança 
chamada Apac possa chegar ao coração de 
tantas outras pessoas. 

Muito obrigado! 
 

O SR. MOISÉS SPADETTI DE RESENDE – 
Agradeço ao senhor Valdeci pela fala.  

Neste momento eu quero registrar a 
presença da senhora Keila Bárbara. Ela 
representa o Instituto Raízes e está nos 
acompanhando pelo YouTube da Assembleia 
Legislativa. 

Passo a palavra para a senhora Roberta 
Ferraz, pelo tempo regimental de dez minutos. 

 

A SR.ª ROBERTA FERRAZ – Bom dia a 
todas, todos e todes!  

Moisés, eu também vou te solicitar que 
quando eu estiver me aproximando dos dez 
minutos você me avise, por favor, para eu poder 
fazer a minha conclusão. 

 

O SR. MOISÉS SPADETTI DE RESENDE – 
Sim. 
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A SR.ª ROBERTA FERRAZ – Agradeço 
imensamente, deputada, o convite. É muito, vou 
dizer até prazeroso, mesmo, trazer a temática 
do sistema prisional para discussão com pessoas 
aqui tão abalizadas nesta Casa de Leis, e tornar 
um debate tão público e tão ampliado.  

Eu sou defensora pública aqui do estado 
do Espírito Santo e fui convidada pelo 
governador Casagrande para assumir a pasta em 
2019 porque a Subsecretaria de Ressocialização 
não existia. Ela foi criada nessa gestão 
justamente em razão da preocupação do 
Governo do Estado com o sistema prisional: o 
governador tem muito essa visão de que não 
adianta encarcerar somente.  

A gente precisa, e muito, pensar em 
todas as pessoas que estão ali dentro do 
sistema, porque é como eu sempre falo: o Brasil 
não tem pena de morte, o Brasil não tem prisão 
perpétua. Então todo mundo que passa pelo 
sistema vai voltar.  

Então o que nós, como Estado e como 
sociedade, temos que fazer para que essas 
pessoas voltem e, como muito bem disse o 
professor Luiz Flávio, elas não voltem a 
reincidir? 

Porque se a gente não dá uma estrutura 
para essas pessoas que estão dentro do sistema, 
quando elas voltarem para a sociedade, elas vão 
acabar voltando sem ainda mais estrutura do 
que quando entraram e vão acabar cometendo 
mais crimes. 

A gente não tem, de fato, hoje, um 
estudo especializado que coloque qual é o 
índice de reincidência no Brasil. Fiquei muito 
feliz quando o professor falou que está fazendo 
a tese, que estão fazendo estudos nesse 
sentido, porque isso é muito necessário, a gente 
precisa de dados nesse sentido. Eu sempre falo 
também que não se constroem políticas 
públicas sem dados, e a gente ter dados 
concretos quanto a essa questão de reincidência 
é muito importante para se mostrar o quanto o 
sistema está sendo efetivo ou não.  

E aí quando ele cita essa questão de 
sessenta por cento provável no estado de Minas 
Gerais, se eu não me engano, acho que isso 
deve mostrar, e muito, a realidade do Brasil 
como um todo. Então é muito importante trazer 

a temática. Falas como a da Maria Helena e 
como a da Rosiene, que trouxeram o histórico 
do estado, como a sua fala mesmo, deputada, 
do sistema prisional como um todo, são muito 
importantes para cada vez mais trazer à luz o 
quanto a gente precisa repensar o sistema.  

Eu costumo falar muito que o sistema 
penal é uma questão complexa que demanda 
soluções complexas e conjuntas. Não adianta 
em nada colocar: olha, é o Poder Judiciário que 
tem que resolver, é o Poder Executivo... Não! É 
uma junção de esforços: a sociedade civil como 
um todo, com todas as instituições que 
compõem o sistema de Justiça é que devem 
sentar e repensar a questão para a gente 
conseguir colocar novas frentes. 

E não só novas, mas como conseguir, 
também, implementar, de fato, coisas que já 
funcionam. Como a gente está vendo aqui, 
como o Valdeci muito bem falou, como o 
professor também muito bem disse, as Apacs. 
Elas funcionam muito bem, é um método muito 
bem consolidado no estado de Minas Gerais e 
que o Espírito Santo, através do Governo do 
Estado, o governador Casagrande visitou Apacs 
em Minas Gerais, é um entusiasta do tema. O 
secretário Marcelo também é defensor público 
e já conhece. 

Queremos e muito cada vez mais 
implementar o método aqui. A gente tem a 
unidade de Cachoeiro do Itapemirim 
funcionando muito bem efetivamente e em 
constante ampliação. Hoje nós temos 
aproximadamente quarenta recuperandos, mas 
o plano de investimento do Estado é para 
ampliar em mais oitenta vagas.  

Nós temos cento e vinte pessoas ali e 
cada vez mais ter mais Apacs no estado. Mas aí, 
quando eu falo dessa questão de ser uma união 
de esforços para se repensar o sistema, eu falo 
disso. Porque não adianta, por exemplo, a 
Secretaria de Justiça fomentar o método se eu 
não tenho a sociedade civil junto com a gente. 

Eu não sei se é de conhecimento de 
todos, mas as Apacs, elas só funcionam se a 
gente tem aquele local específico. Por exemplo, 
se a gente pensar uma Apac aqui, para Vitória, 
eu preciso de uma união de esforços da 
sociedade para que a sociedade constitua a 
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Apac, com CNPJ, que é uma pessoa jurídica, e aí 
tem a sua associação formada, para que, só com 
base nisso, tenha um termo de fomento 
celebrado entre o Estado e aquela Apac, para aí 
sim nós começarmos a fazer o repasse dos 
valores para a instituição começar, de fato, a 
existir. 

Então, se eu não tenho uma comunidade 
que conheça o método, que abrace o método e 
que queira de fato que ela aconteça, ela não vai 
sair do papel. Por isso é que a gente precisa, 
cada vez mais, tornar o método muito 
conhecido. 

Por isso, mais uma vez, a minha 
felicidade ao ter sido convidada. A gente tem 
aqui uma ampla participação, está no YouTube. 
Então, é muito importante que a sociedade 
conheça, que a sociedade debata e que a 
sociedade saiba, para que ela abrace e ajude na 
construção. Tem que ser uma política de 
Governo, tem que ser uma política de Estado. É 
por isso que é muito importante o debate aqui, 
nesta Casa de Leis, para que a gente tenha, cada 
vez, um método muito e muito bem fomentado. 

Porque, como eu disse, se a sociedade 
não abraça, a gente não consegue fazer com 
que ela saia do papel. E é aí que vêm os meus 
elogios sobre a Apac de Cachoeiro de 
Itapemirim. Ela só passou a existir, 
efetivamente, justamente em razão do 
empenho do Ademir, que é o presidente da 
Apac, que acredito que esteja aqui nos 
assistindo. É um parceiro. E do Gustavo, enfim, 
de toda a comunidade lá de Cachoeiro. 

E aí, as instituições do sistema de Justiça, 
a partir disso, passaram a abraçar: o Poder 
Judiciário e o Ministério Público. 

Cumprimentar aqui também o doutor 
Cézar Ramaldes, que é um entusiasta do 
método. Quer muito que saia aqui em Vila 
Velha, principalmente. Existem n projetos 
capitaneados por ele nesse sentido. 

A partir do momento em que a 
sociedade abraçou em Cachoeiro, a Apac foi 
efetivamente constituída, e aí houve a parceria 
com o Governo do Estado e ela foi criada e está, 
cada vez mais, crescendo. E mostrando que dá 
certo. Por isso, a gente precisa muito que a 
sociedade abrace. 

Outro exemplo, a gente tem já a Apac de 
Vila Velha constituída. Quando eu digo a Apac 
constituída seria a criação de CNPJ, com direção 
e a sociedade civil abraçou. Mas uma pequena 
parcela, porque quando a gente fala em 
construção de unidade, independentemente de 
ser Apac ou não, tem uma resistência muito 
grande da população. 

A gente tem, hoje, por exemplo, em Vila 
Velha, uma Apac já formalmente constituída, há 
um bom tempo, consolidada. Mas a gente hoje 
não consegue, porque, quando a gente pensa 
em algum terreno para construir o Centro de 
Reintegração Social e a Apac, efetivamente, sair 
do papel, há uma resistência muito grande da 
comunidade daquele bairro, porque existe o 
estigma de sistema prisional. Olha, eu não quero 
uma unidade prisional aqui na minha 
comunidade. Eu não quero uma unidade 
prisional no meu bairro. 

Por isso é muito importante, mais uma 
vez, desculpa eu ser repetitiva, conhecer e 
consolidar o método como um todo aqui no 
estado, porque a gente acredita que a partir do 
momento em que se sabe como, de fato, uma 
Apac funciona, essa resistência cai, a sociedade 
abraça e aí a gente consegue constituir. 

Quero aqui deixar muito claras as 
intenções do Governo, as intenções da 
secretaria de que a gente não só conhece, como 
quer cada vez mais efetivar o plano. Mas que, 
para isso, são necessárias ações como a 
presente, para se trazer o método à tona, para 
que ele seja cada vez mais abraçado, e aí, de 
fato, nós consigamos efetivá-lo. 

Valdeci, também, agradeço demais a sua 
parceria. A gente conversa, aqui no Estado, 
dentro do Governo, no sentido de que a Apac 
não consegue existir sem a Fbac. Por isso esse 
termo de fomento que a gente está..., que 
tenho o conhecimento aqui. Estou, também, à 
frente dele, para que ele saia. 

A gente está na parte, agora, de 
questões de orçamento, porque a gente sabe do 
enfrentamento de questões orçamentárias que 
a gente teve em razão da pandemia. Mas está 
no órgão específico para isso, e a gente acredita 
que até o final do ano a gente já tenha alguma 
coisa mais bem desenhada nesse sentido. 
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Falando de sistema prisional como um 
todo, deputada, além das Apacs, foi muito 
discutida aqui a questão dos presos provisórios. 
Porque não só no Brasil, mas também no 
Espírito Santo, a gente tem uma taxa de, mais 
ou menos, quarenta por cento da população 
carcerária, hoje, como presos provisórios. E aí a 
gente começou a fazer um estudo aqui, na 
subsecretaria, do porquê disso, já que a lei, já 
que a Constituição determina que a prisão para 
as pessoas que ainda estão aguardando 
julgamento tem que ser a última intervenção e 
não a primeira, como hoje, efetivamente, 
acontece. E aí, com base nesse estudo, nós 
vimos que seria muito importante junto ao 
sistema de Justiça, o Poder Executivo dar um 
respaldo para aqueles atores: Judiciário, 
Ministério Público, OAB, Defensoria, de que se 
forem aplicadas medidas alternativas à prisão, 
nós garantiríamos essa execução e essa 
fiscalização como Executivo e como Secretaria 
de Justiça e, com isso, as instituições teriam 
mais confiança para estabelecer medidas 
alternativas que não a prisão. 

Com base nisso, surgiu o projeto de 
Centrais de Alternativas Penais, que nós 
estamos em parceria com o Departamento 
Penitenciário Nacional e o Conselho Nacional 
de Justiça, para implementar a primeira 
central aqui no estado do Espírito Santo. E aí 
ela funciona na Grande Vitória, vai funcionar 
em parceria com todos os municípios que 
compõem a Grande Vitória. E, nesse sentido, 
como eu disse, para dar um respaldo para o 
Judiciário, para o Ministério Público, para 
Defensoria e OAB, para que quando essa 
pessoa ela venha para audiência de custódia a 
gente dê medidas e meios suficientes de 
confiança para que o juiz, na hora de 
estabelecer a medida para a pessoa responder 
ao processo,  não seja a prisão. 

Que existe no Código de Processo Penal, 
art. 319, uma série de medidas alternativas a 
prisões. E as centrais funcionam como um meio 
de executar essas medidas e de fiscalizar. Com 
isso, nós estaremos dando respaldo para que a 
prisão não seja estabelecida, e sim, uma medida 
alternativa. Aí, com isso, nós acreditamos que 

dessa forma a gente vai estar ajudando a reduzir 
a quantidade de pessoas presas 
provisoriamente. 

Nós celebramos um convênio com o 
Depen, no final do o ano passado, para 
estabelecer essas centrais e estamos em fase de 
execução, como um todo do projeto: obra para 
central acontecer, conversas com todas as 
instituições do Sistema de Justiça, com os 
municípios para sair até, a gente acredita, 
começo do ano que vem a nossa primeira 
central. 

E aí, também como foi dito, a gente está 
trabalhando aqui internamente para ampliação 
de vagas, para o monitoramento eletrônico, 
para, com algumas dessas formas, a gente 
conseguir reduzir um pouco o que gente 
também tem aqui no estado, que é o 
encarceramento em massa. E temos aqui na 
subsecretaria uma série de projetos com 
inserção de estudo e trabalho, programas para, 
como dito inicialmente, tentar mudar a 
realidade daquela pessoa que entra no sistema 
e, com isso, ela saia com mais oportunidades e 
não volte a ser inserida no mundo do crime. 

É isso. A gente mais uma vez acredita 
muito no método Apac e pede o auxílio de 
todos, todas e todes que estão aqui 
participando desta audiência pública, para que 
haja uma união de esforços junto à sociedade 
civil, junto às instituições do Sistema de 
Justiça para que a sociedade, de fato, abrace o 
método, conheça o método e a gente consiga 
efetivá-lo em outros municípios, além de 
Cachoeiro de Itapemirim. Obrigada. 

 
O SR. MOISÉS SPADETTI DE RESENDE - 

Agradeço a fala da senhora Roberta, 
representante da Sejus do Estado do Espírito 
Santo. 

Nós encerramos o tema 2, Humanização 
nas Unidades de Privação de Liberdade à Luz do 
Método Apac. 

Deputada Iriny, nós temos algumas 
perguntas direcionadas aos participantes. Eu 
vou fazer a leitura das mesmas e a gente 
começa pela senhora Maria Helena até chegar à 
senhora Roberta. Pode ser, deputada? (Pausa) 
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A nossa primeira pergunta é da senhora 
Keila Bárbara. Essa pergunta é direcionada ao 
professor Luis, pelos dados que ele falou 
durante a sua fala: 

 
Professor Luis, você pode 
disponibilizar as pesquisas para 
analisarmos os dados? 

 
A senhora Andressa Veloso: 

 
Considerando que a Segurança 
Pública é dever do Estado, a Apac 
não estaria ocupando o lugar do 
Estado nesse trabalho? 

 
E a pergunta do senhor Moacir Alves 

Rodrigues: 

 
Gostaria de saber como fica o 
princípio constitucional da 
laicidade do Estado no método 
Apac. 

 
Eu passo essas perguntas à senhora 

Maria Helena, pelo tempo de dois minutos, para 
que ela possa fazer as suas observações, 
respostas e considerações finais. 

 
A SR.ª MARIA HELENA COTA 

VASCONCELOS -  Então, tem duas perguntas aí, 
que uma vez que uma é direta para o professor. 
E eu acredito que esses dados ele vai 
disponibilizar. 

Com relação ao Estado, começando pela 
última, eu entendo, sim, que o Estado é 
chamado e é o responsável pela aplicação das 
penas. E nessa de...os meios, o Estado tem que 
estar presente, mas o controle  e a participação 
são sim da sociedade civil, porque como muito 
bem esclareceu a Roberta, se a sociedade não 
abraça os projetos, eles não acontecem.  

A questão prisional é uma questão que 
vai além. Como se estabelece as punições, o que 
a sociedade pede. Nós, enquanto sociedade, nós 
temos muitas responsabilidades. Que leis são 
propostas pelos nossos representantes, pelos 
políticos que fazem essas leis? Tanto aqui no 

estado quanto no Governo Federal. Essa 
questão das drogas.  

Então, isso tudo é um relacionamento 
que pede e exige a participação da sociedade. O 
Estado, no final das contas, representa a 
sociedade. Então, as pessoas não podem se 
eximir de participar do Estado e dos espaços de 
decisão, né? Então, não vejo.  
 Eu estava pensando que as perguntas 
eram direcionadas todas para o professor. Eu 
vou pedir ao Moisés para repetir para mim, por 
favor. 

 
 O SR. MOISÉS SPADETTI DE RESENDE – 
Apenas a primeira pergunta é direcionada ao 
professor Luis, senhora Maria Helena. A questão 
dos dados. 
 As outras, nós temos a da Andressa: 
Considerando que a segurança pública é dever 
do Estado, a Apac não estaria ocupando o lugar 
do Estado nesse trabalho? 
 E a do Moacir, que ele fala: Gostaria de 
saber como fica o princípio constitucional da 
laicidade no Estado, no método do Apac. 

 
 A SR.ª MARIA HELENA COTA 
VASCONCELOS – Beleza. 
 As preocupações são objetivas, não é? 
Porque sabemos que o método Apac traz os 
doze passos e tem, sim, a questão da 
espiritualidade e da religiosidade. Mas a Apac 
também tem a participação da sociedade na 
fiscalização da aplicação do método. Se existe ali 
uma direção com um direcionamento religioso, 
as outras religiões não podem ser excluídas 
dessa espiritualidade. Na verdade, nessa 
questão presidiário e prisional, eu entendo que 
a prisão e o julgamento são o início, que o 
Estado está presente aí. Mas, o julgamento não 
cura ninguém.  

Se você não tiver o apoio da sociedade 
na questão das oportunidades, do acolhimento, 
nenhuma ressocialização vai ser possível. Se 
você, como no início do nascimento do sistema 
capitalista, que a Igreja Católica marcava as 
pessoas com v de vagabundo, de vadio, porque 
não se submetiam ao trabalho que o capital 
estava oferecendo naquele momento, isso 
impede qualquer ressocialização. Então, 
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nenhuma igreja pode fazer um carimbo em 
ninguém. Ninguém pode carimbar ninguém.  

São questões muito difíceis, que eu não 
tenho respostas prontas. Mas entendo que o 
Estado tem sua responsabilidade, mas que o 
Estado é constituído de pessoas, e essas pessoas 
vêm da sociedade.  
 Na questão da descriminalização, 
regulação e uso de drogas, que hoje a 
população carcerária tem um grande número de 
pessoas condenadas por tráfico de drogas, se a 
sociedade não entra nessa discussão e aceita 
discutir essa questão das drogas na sociedade, o 
Estado impede cada vez mais medidas de 
encarceramento, criminalização, e é isso que 
nós vamos ter. Então, precisamos discutir isso 
com muita clareza.  

As coisas não são separadas, não são 
estanques. Tudo se converge para a pessoa do 
apenado. E aí todos nós somos responsáveis. O 
Estado, a sociedade civil, os trabalhadores, toda a 
comunidade. O preso não é do Estado. Eu entendo 
que o preso é da comunidade, e aí, como ele se 
tornou esse criminoso? Porque sabemos que é 
possível fechar prisões. Muitos países fecham. 
Mas, temos que quebrar o ciclo que é vicioso, 
viciado. As crianças e os adolescentes, é como se 
estivessem numa corrida de obstáculos desde o 
nascimento, e acabam no sistema socioeducativo, 
depois no sistema prisional e na morte. 

Então, só o Estado não dá conta disso. 
Nós, enquanto sociedade, temos que dizer que 
tipo de Estado queremos, que tipo de sociedade 
queremos e que tipo de prisão também é possível. 
Entendo que podemos fechar sim prisões, que a 
espiritualidade vai além de qualquer 
direcionamento religioso e que a espiritualidade 
dos detentos deve ser respeitada. 

Assim concluo, Moisés. 

 
O SR. MOISÉS SPADETTI DE RESENDE – 

Obrigado, senhora Maria Helena. 
Passo a palavra para a senhora Rosiene 

para comentar as perguntas e também fazer as 
suas considerações finais. 
 

A SR.ª ROSIENE BARROS DA ROCHA – 
Achei muito pertinentes essas duas perguntas. 
Acompanho a Maria Helena na questão da 
presença da sociedade, até porque neste 

aspecto, nesta alternativa, este método Apac, 
na verdade, está colocando a atividade-meio; a 
atividade-fim de punir continua sob a tutela do 
Estado. Então, de modo que a sociedade, 
realmente, como um todo, que faz esse 
acompanhamento, que recebe o reeducando, o 
custodiado depois que ele se insere novamente. 
Como falei no início, ela que por vezes exclui. 
Então, a sociedade, sem dúvida nenhuma, está 
toda envolvida, e a atividade-meio é que na 
verdade tem esse espaço, então, para essas 
alternativas. Entendo que quanto a isso não vejo 
problema. 

Agora, a questão relacionada à laicidade, 
acho que é um ponto, uma pergunta 
importante, a gente precisa olhar com cautela 
sim. Por quê? Aí volto àquela fala inicial de por 
vezes esse estigma que a gente ainda carrega 
nesse solo de um passado histórico-social muito 
escravocrata. A gente sabe que na sociedade 
pesa o estigma sobre outros tipos de matrizes 
religiosas, como, por exemplo, a africana. A 
gente sabe, são várias as denúncias que 
recebemos em Comissão de Direitos Humanos 
sobre perseguição de grupos em razão disso, 
que está umbilicalmente ligada a esse passado 
escravagista que a gente tem. Então, isso muito 
me preocupa porque de fato uma coisa é a 
espiritualidade, que tem uma importância 
fundamental. A gente também tem muitos 
casos de êxito, de sucesso porque há um 
acolhimento da pessoa, e ela ter a liberdade de 
acesso a essa crença que é, inclusive, garantida 
constitucionalmente, é fundamental. 

Mas espiritualidade é uma coisa, agora, 
colocar, por exemplo, o Cristianismo de forma 
fomentada dentro do Estado como uma 
possibilidade, dentro desse enraizamento desse 
solo em que a gente está fincado, que é de 
estigma principalmente para religiões de matriz 
africana, coloco sim uma preocupação. Também 
não vou colocar uma resposta, mas entendo que 
é um ponto que precisa ser sim, é um ponto 
sensível que precisa ser bem acompanhado e 
precisa ser bem pensado para que a gente não 
entre justamente nesse ponto de afrontar uma 
questão que é fundamental. Porque o nosso 
histórico foi que Estado e Igreja, Estado e 
religião, juntos, a gente sabe e já tem 
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precedentes que nos mostram a clara evidência 
de que não dá certo e a gente avançou muito 
para perder isso a esse ponto. Então, claro que 
Estado e Igreja, independente se Cristianismo 
ou não, não deve ter essa mistura dessa forma. 
Porém a espiritualidade sim deve ser garantida, 
a liberdade de crença também, e isso é um 
ponto que a gente precisa acompanhar. 

Agradeço, mais uma vez, a iniciativa e a 
oportunidade. Que esse debate possa, para 
além deste espaço, continuar sendo 
enriquecedor para que, de um modo geral, a 
sociedade ganhe com tudo isso. 

 
O SR. MOISÉS SPADETTI DE RESENDE – 

Agradeço, senhora Rosiene. 

Passo a palavra para o professor Luis 
para seus esclarecimentos e considerações 
finais. E a possibilidade de o senhor professor 
Luis disponibilizar esses dados que o senhor 
relatou em fala para que a gente possa 
encaminhar aos que nos acompanharam pela 
transmissão via YouTube. 

 
O SR. LUIS FLÁVIO SAPORI – Perfeito, 

Moisés.  
Bom, há dois tipos de dados, um 

relacionado à pesquisa que coordenei sobre 
maus-tratos, violência no sistema prisional, vai 
ser publicado um livro. Então, esse vai ser 
amplamente divulgado, o Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais, Fbac, Ministério Público. Esse livro 
vai ser publicado, então certamente vai chegar 
às mãos de todos os interessados, acredito que 
agora no segundo semestre. 

Em relação aos dados da reincidência, 
posso disponibilizar sim, há dois estudos 
recentes em Minas Gerais sobre esse assunto, 
com dados concretos. Moisés, vou disponibilizar 
meu e-mail para a pessoa, quem se interessar, 
eu repasso esses dados. Meu e-mail é 
flaviosapori@gmail.com. flaviosapori – com i no 
final - @gmail.com. Moisés, eu não tenho chat 
aqui, se você puder disponibilizar, então é 
flaviosapori – tudo junto – @gmail.com. 

 
O SR. MOISÉS SPADETTI DE RESENDE – 

Vou disponibilizar para o senhor. 

O SR. LUIS FLÁVIO SAPORI – Quem tiver 
interesse, então, posso disponibilizar os dados e 
a pesquisa sobre reincidência criminal. Tenho 
muito interesse em tornar isso público, e, 
inclusive, fica a minha sugestão, deputada e 
subsecretária Roberta, quem sabe a gente refaz 
isso tudo aí no Espírito Santo? Quem sabe o 
Espírito Santo não se torne uma referência? 
Porque eu concordo, a Roberta Ferraz foi muito 
feliz em dizer. Olha, a reincidência, o estudo da 
reincidência tem que ser rotineiro. Não é, 
Rosiene? Tem que ser o parâmetro de 
monitoramento do sistema, tem que ser feito 
anualmente. Quem sabe, Roberta Ferraz, o 
Espírito Santo seja não o primeiro estado do 
Brasil a fazer isso?  

Fica aí a provocação, a proposta, temos o 
know-how, eu me disponho a repassar esse 
know-how para vocês, que isso seja incorporado 
pela Sejus, seja incorporado pelo Estado, eu, 
publicamente, aqui já me prontifico a colaborar 
nesse sentido. 
 E, em segundo lugar, as outras duas 
perguntas muito pertinentes, muito 
interessantes e instigantes. E vou reforçar o 
argumento da Rosiene. Em primeiro lugar, a 
metodologia Apac não significa que a sociedade 
civil, a Apac como entidade da sociedade civil, 
ela está assumindo uma tarefa do Estado. O 
Estado, na verdade, concede a essa organização 
social a prerrogativa de executar um serviço 
público. Isso está previsto em lei, isso é 
constitucional, têm leis que regulam o 
funcionamento das organizações sociais, as 
Oscips no Brasil. Então, pode ficar tranquilo, isso 
está dentro da legislação, não significa o Estado 
delegar inteiramente. Ao contrário, o Estado 
delega parte, um segmento do serviço. E eu 
acho que isso é muito importante na área da 
execução penal. 
 E, em relação à laicidade, que é muito 
instigante também, a resposta, do meu ponto 
de vista, é muito simples: de novo, se a Apac 
estivesse assumindo todo o sistema prisional, eu 
concordaria com o argumento, eu poderia. Se 
toda política prisional, se todo o sistema 
prisional fosse no modelo Apac, aí, sim, eu 
estaria violando o princípio da laicidade do 
Estado, constitucional. Mas não é o caso. E, de 
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novo, o Estado está delegando a gestão, a 
execução penal para algumas unidades 
específicas, tem a participação do Judiciário. 
Então, não há, do meu ponto de vista, violação 
de princípio constitucional. Inclusive o Supremo 
Tribunal Federal tem dado legitimidade a todo 
modelo Apac, não há nenhuma contestação 
constitucional ao modelo Apac. Então, vocês 
podem ficar muito tranquilos aí, no Espírito 
Santo, que não há qualquer complicação.  

E, porque, na verdade, obviamente há 
uma espiritualidade, há uma religiosidade, são 
premissas da cristandade que fundamentam o 
Apac. Eu não vejo problema nenhum nisso, é 
uma alternativa que se apresenta. Como bem 
disse o doutor o Valdeci Ferreira, a Apac não é 
solução, ela não quer assumir a tarefa do 
Estado; ela se apresenta como alternativa, como 
outras podem aparecer, com outros vieses 
religiosos ou não religiosos.  

Então, não me preocupa isso, e acho que 
vocês, do Espírito Santo, não precisam se 
preocupar com isso, porque a religiosidade e a 
espiritualidade são, sim, elementos, do ponto de 
vista sociológico, muito relevantes na 
ressocialização. Esse dilema punir-recuperar, 
punir-socializar, muitas vezes pode parecer um 
dilema, mas a gente tem que reconhecer, e há 
vários estudos sociológicos no Brasil e mundo 
afora mostrando que a espiritualidade é um 
elemento muito importante para superar esse 
dilema. Se é, por que não? Por que o Estado - né, 
deputada? - tem que abrir mão dessa 
prerrogativa? Por que o Estado, em nome de um 
endeusamento da laicidade, não vai reconhecer a 
importância da religiosidade? Não! Pode e deve! 
Funciona, humaniza, tem bons resultados. Por que 
não?  

Então, eu quero terminar reforçando 
minha satisfação em participar deste debate, 
desta audiência pública, parabenizando o 
Espírito Santo pela iniciativa. Quero ver daqui a 
alguns dias, aliás, alguns anos, deputada e 
subsecretária Roberta Ferraz, dezenas de Apacs 
no estado do Espírito Santo. Quem sabe, nos 
próximos anos, testemunharemos isso? 
Obrigado! 

 
O SR. MOISÉS SPADETTI DE RESENDE – 

Agradeço ao professor Luis. 

Passo a palavra para o senhor Valdeci, 
para os esclarecimentos em relação aos 
questionamentos e suas considerações finais. 

 
O SR. VALDECI ANTÔNIO FERREIRA – 

Inicialmente, eu queria parabenizar a doutora 
Roberta pela sua exposição e queria, de fato, 
confirmar tudo isso que a senhora disse. A Apac 
é uma decisão da comunidade, a Apac é o 
resultado da sociedade civil organizada, que 
toma consciência do problema e resolve 
apontar um caminho. E, de fato, não existe a 
Apac sem a participação e o apoio incondicional 
do Poder Judiciário, não existe Apac sem o 
apoio incondicional do Ministério Público, não 
existe Apac sem essa celebração das parcerias 
com o Poder Executivo para manutenção. Então, 
de fato, a senhora foi muito feliz na sua 
exposição. 

E, em Minas, eu diria que houve um 
divisor de águas na história das Apacs. Por que a 
gente conseguiu uma disseminação tão grande 
da experiência? Porque, em 2002, a Apac de 
Itaúna, que até então fazia um trabalho quase 
que anônimo, ela recebeu uma visita, que foi 
muito importante na época, quando o 
presidente do Tribunal de Justiça, Dr. Gudesteu 
Biber Sampaio, ele trouxe a Itaúna todos os 
desembargadores das duas cortes criminais, e 
eles ficaram tão impactados que foi criado o 
programa (Inaudível), no âmbito do Tribunal de 
Justiça, que tinha e que tem como finalidade a 
humanização da pena através da aplicação da 
metodologia Apac. E liderada por um 
desembargador Joaquim Alves de Andrade. Ele 
e outros juízes percorreram o estado de Minas 
de ponta e ponta, levando a notícia das Apacs. 
Nós reprisamos dezenas e dezenas de 
audiências públicas nas diversas cidades 
mineiras. Levávamos filmes, levávamos 
depoimentos, levávamos recuperandos para 
darem testemunho, levávamos o coral de 
música das Apacs. E visitávamos o Ifes, 
visitávamos os membros do Ministério Público e 
a Defensoria.  

Então, esse trabalho é muito importante. 
Sem isso, de fato, fica tudo muito tímido. E o 
máximo de visitantes que visitarem a Apac de 
Cachoeiro de Itapemirim, com certeza, vão sair 
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de lá diferentes de quando entraram. O 
caminho mais curto para o convencimento das 
pessoas acerca da nossa proposta é uma visita 
in loco. Então, essa seria a minha primeira 
consideração.  

Segundo, é missão constitucional do 
Estado construir, equipar e manter essas 
prisões. Em hora nenhuma, as Apacs têm a 
pretensão de substituir o Estado nessa função. E 
o máximo que nós queremos é contribuir com o 
Estado na tarefa difícil da execução penal, 
porque o Estado, raríssimas exceções, já 
demonstrou ser incompetente para cuidar disso. 
Então, não é por acaso que o legislador fez 
inserir na Lei de Execuções Penais, no art. 4.º, o 
artigo que diz que o Estado deverá recorrer à 
cooperação da sociedade na tarefa da execução 
penal, ou seja, aqui o verbo está no imperativo. 
A sociedade deverá participar. Sem a 
participação efetiva da comunidade, o Estado 
sozinho não vai dar conta dessa tarefa, porque é 
uma tarefa difícil. Você mudar comportamento 
eu diria que é fácil, mas você mudar 
mentalidade de uma pessoa que vivia no crime 
e que vivia do crime, e, agora, nós vamos fazer 
com que essa pessoa reformule os seus 
conceitos, que ela mude os seus valores, isso é 
uma tarefa hercúlea, que, sem a sociedade, nós 
não vamos conseguir. O Estado sozinho não vai 
conseguir.  

Houve um tempo que, para falar que a 
Apac era boa, a gente falava que o sistema 
prisional era ruim. Nós já viramos essa página já 
faz tempo. Hoje nós fazemos parte do sistema. 
As Apacs funcionam quase como vasos 
comunicantes, inclusive pelo fato de que as 
Apacs se mantêm com recursos do Poder 
Executivo. Então, nós fazemos parte do sistema 
e nós não queremos substituir, não queremos 
ser melhores do que ninguém, nós só queremos 
cooperar, nós queremos caminhar juntos. E nós 
acreditamos que a gente pode contribuir de 
alguma forma e estamos também ávidos por 
aprender com o sistema, se porventura tiver 
algo de positivo para nos ensinar. Então, nós 
queremos caminhar juntos. 

E, ao final, o Estado é laico e as Apacs 
também são laicas. Apac, Associação de 
Proteção e Assistência aos Condenados. Nós 

somos uma organização da sociedade civil sem 
fins lucrativos. A Apac não é igreja. A Apac não é 
religião. Então, assim como o Estado é laico, as 
Apacs também são laicas. Ocorre que nós 
aplicamos uma terapêutica penal própria. Nós 
aplicamos uma metodologia que tem, dentro do 
seu contexto, a espiritualidade e, nesse aspecto, 
os recuperandos são livres para aderir ou não. 
Todas as atividades que acontecem dentro das 
Apacs de cunho religioso os recuperandos 
participam voluntariamente. Nas atividades de 
cunho socializador, a participação é obrigatória. 
Naquelas de cunho espiritual e de cunho 
religioso, eles não são obrigados. 

Uma pessoa, para entrar e cumprir pena 
na Apac, não será exigido que ela tenha ou não 
uma religião, que ela tenha ou não aderência a 
essa ou essa crença. Mesmo uma pessoa que se 
diz agnóstico, uma pessoa que se diz ateia, ela 
pode cumprir pena dentro da Apac.  

Então não há nenhuma dificuldade nesse 
aspecto. Então, com isso, eu penso que está 
esclarecido, e quero, mais uma vez, agradecer 
pelo convite, pela iniciativa da deputada, que, 
com certeza, esta audiência está jogando luz 
sobre o sistema prisional e ela também oferece 
a todos nós oportunidade de apresentar a 
proposta das Apacs.  

Muito obrigado! 
 
O SR. MOISÉS SPADETTI DE RESENDE – 

Agradeço ao senhor Valdeci pela fala.  
Para finalizarmos, passo a palavra para a 

senhora Roberta, para os seus esclarecimentos 
em relação às questões abordadas nesta 
audiência e suas considerações finais, por 
gentileza. 

 
A SR.ª ROBERTA FERRAZ – Eu acho que 

os dois tópicos já foram muito bem abordados 
por todos aqui, só para fazer uma adesão à fala 
do Valdeci também, é importante a gente 
enfatizar que a inclusão do reeducando no 
método Apac é uma alternativa, a pessoa não é 
obrigada a ir para o CRS. A gente, por exemplo, 
quando fez, lá em Cachoeiro de Itapemirim, em 
parceria com as instituições do sistema de 
Justiça, para acordar justamente isso, a pessoa é 
praticamente convidada, ela conhece o método 
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Apac, são feitas palestras dentro da unidade 
prisional, e aí ela manifesta interesse ou não em 
ir. Então, ela, manifestando interesse, vai, e aí, é 
claro, ela tem que seguir todos os regramentos 
do método apaquiano, considerando também 
que a gente está falando de cumprimento de 
pena, então tem uma série de regramentos ali a 
serem cumpridos por quem está custodiado no 
CRS.  

 Então, essas duas questões, tanto da 
laicidade quanto essa questão da transferência, 
que, na verdade, não é uma transferência, elas 
não ocorrem. A gente, o Executivo, permanece 
como o fim, que é o cumprimento da pena, e a 
Apac é um método a ser aplicado dentro desse 
cumprimento da pena. Um método diferenciado 
e, como aqui muito bem enfatizado e dito, 
muito efetivo.  

E encerro a minha fala até enfatizando 
isso, como eu disse, sendo muito repetitiva, 
que, de fato, precisa ser muito mais conhecido 
pela sociedade, porque, ao ser conhecido, vai 
ser, em muito, abraçado, e é isso que a gente 
precisa, da união de esforços da sociedade civil, 
das instituições do sistema de Justiça e do Poder 
Executivo, para que métodos como o Apac 
sejam cada vez mais comentados, não só aqui 
no estado do Espírito Santo, como no Brasil 
como um todo.  

E, mais uma vez, agradeço muito a 
participação, o convite e principalmente a 
iniciativa, deputada, porque temas como esse 
são extremamente necessários serem discutidos 
para trazer ao conhecimento de todos, todas e 
todes do quanto é necessário se transformar o 
sistema. Obrigada! 

 
O SR. MOISÉS SPADETTI DE RESENDE – 

Agradeço a fala da senhora Roberta, e, neste 
momento, eu quero registrar uma presença 
também do Gilmar Ferreira, ele é ex-presidente 
do Conselho Estadual dos Direitos Humanos, ex-
coordenador do Cepet, atualmente atua no 
Serviço de Atendimento Humanizado a Vítimas 
de Violações de Direitos Humanos. Ele esteve 
conosco também pelo YouTube.  

Passo a palavra para a deputada Iriny 
Lopes, para os esclarecimentos e 
encaminhamentos necessários, após abordagem 

desse tema em reunião desta Comissão de 
Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos.  

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

– Obrigada, Moisés.  
Eu quero agradecer as perguntas e a 

participação de tantas pessoas representativas 
que estão nos acompanhando via YouTube, eu 
quero também agradecer profundamente as 
contribuições valiosíssimas de todos os nossos 
convidados e convidadas, que foram, eu acho, 
bastante didáticos nas suas colocações de 
maneira a facilitar a compreensão, de quem nos 
acompanha, desse método, que eu considero já 
há bastante tempo, conheço as Apacs já há 
bastante tempo, e acho que desenvolvem 
métodos efetivamente ressocializantes. 

 Nós teríamos que ter, talvez, um grande 
seminário, longo, para que as pessoas pudessem 
compreender a complexidade do sistema 
prisional, não é uma coisa simples. Não é! E é 
necessário que a sociedade admita que a 
reincidência está diretamente ligada aos 
métodos do sistema tradicional. Então, nós, 
efetivamente, temos a responsabilidade, como 
representantes públicos, como sociedade, de 
buscar alternativas, e não com essa ideia, acho 
que foi o Sapori que falou ou o Valdeci, sobre 
essa questão da vingança. Nós não podemos 
confundir justiça, punição com vingança, são 
coisas diferentes. Nós precisamos perseguir, 
cada vez com mais afinco, com mais vontade, 
um processo civilizatório que permita que se 
faça... Não é só uma questão de legalidade. Nós 
temos que encontrar os caminhos para a justiça. 
Nem sempre justiça é igual a cumprimento da 
lei.  

Nós estamos acompanhando um caso 
que tem um preso que já deveria estar com o 
alvará de soltura há sete anos. Há três semanas, 
seria a audiência onde ele, talvez, conseguisse o 
seu alvará; foi transferido para setembro. Igual a 
ele, existem outros casos. Isso é justiça? Isso 
não é justiça. 

O sistema prisional, gente, é muito duro, 
muito duro, em parte por responsabilidade do 
Estado, do Estado brasileiro, não estou falando 
do Estado do Espírito Santo e nem estou falando 
deste Governo. Estou falando de uma tradição, 
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uma tradição que vem primeiro com o recorte 
de raça, que está ligado diretamente à ideia 
escravocrata que este Governo Federal que nós 
estamos vivenciando, lamentavelmente, caiu a 
máscara de muita gente e não são só 
autoridades, não.  

São pessoas comuns como eu, como 
você, como o outro, o meu vizinho, o meu 
primo, o meu irmão - sabe? -, pessoas muito 
ligadas a nós que, de repente, a gente olhou 
para ela e falou: meu Deus do céu, ela não tem 
empatia, ela tem sede de punição, é autoritária, 
não permite o contraditório, não permite o 
contraditório, banaliza a violência e banaliza a 
vida, vide mais de meio milhão de pessoas 
mortas só pela Covid. Isso não significa que esse 
é o conjunto das mortes do Brasil. Tem as 
mortes naturais, por outras doenças, tem a 
violência no trânsito, que mata cada vez mais, e 
tem a violência que a gente assiste a uma 
violação permanente de direitos humanos nas 
comunidades periféricas. Então, é um conjunto 
de mortes que a necropolítica está a mil, se 
descortinou – sabe? -, de uma vez. Acabou, 
acabou o faz de conta. Acabou o faz de conta. 

A pandemia fez cair ainda mais, porque a 
pandemia demonstrou com clareza a 
desigualdade de classe, de gênero, de raça, de 
etnia, daqueles que atingem a comunidade 
LGBTQIA+. Então, assim, o mundo não é mais o 
mesmo. A Justiça tem uma sede punitivista que 
advém, obviamente, de um apoio que ela tem 
na sociedade. Então, a gente precisa mudar. 
Mudar não é fácil, não é fácil. 

Outro dia, uma pessoa me falou assim: 
Ah, você defende essa questão de direitos 
humanos porque não foi uma filha sua que foi 
estuprada. Eu tive que responder: Olha, poderia 
ser o seu irmão o estuprador. Como é que nós 
vamos resolver isso? Eu, do meu lado, tenho a 
minha filha vítima de uma violência, 
hipoteticamente, e ele tem um irmão que 
transgrediu a lei e cometeu um crime. Então, 
assim, eu vou querer a punição para o agressor 
e ele vai querer que a punição seja dentro da lei, 
não vai querer que o irmão dele seja exposto à 
tortura, à violência, à comida estragada, à 
violência que existe entre os presos pela ação 
das facções.  

 Então, quando surge um método como o 
método Apac, que, acima de tudo é um método 
que coloca as coisas nos seus devidos lugares, 
tem um transgressor da lei que precisa ser 
punido. A sua punição é a privação da sua 
liberdade. Isso não é pouca coisa. Privação de 
liberdade não é pouca coisa. Direito de ir e vir, 
fazer na hora o que quiser, ele está proibido de 
tudo isso. Essa é a sua punição, porque é isso 
que diz a lei. 
 Agora, ele precisa estar cercado de um 
ambiente onde ele possa, efetivamente, 
entender que o crime que ele cometeu ele não 
pode cometer mais. E ele precisa sair do sistema 
- que a Apac efetivamente faz parte do sistema -
, ele precisa sair do sistema reabilitado, 
ressocializado, porque ele precisa voltar a 
trabalhar, porque ele não pode ser 
discriminado, porque ele é ex-detento, porque 
ele precisa se sentir querido, respeitado, 
amado, porque, senão o rancor dele o levará, ou 
a ausência de condições de uma sobrevivência 
com dignidade, o levará à reincidência. Quem 
perde com a reincidência? A pessoa perde, o ex-
detento perde, mas a sociedade perde muito 
mais. Perde muito mais!  
 Então, nós não devemos ter preconceitos 
de conhecer novas possibilidades de 
ressocialização e de atendimento à pessoa do 
preso, presença da família. Nós estamos assim: 
todos tristes, porque, na pandemia, nós não 
podemos conviver com a nossa família. Mas 
sabemos que haverá um momento que isso vai 
mudar. Depois que nós tivermos setenta por 
cento da população brasileira vacinada, então, a 
contaminação estará sob controle, aí nós 
poderemos voltar a abraçar a família, podemos 
almoçar juntos de novo, no domingo ou 
qualquer outro dia. Só que para o detento não é 
o processo da pandemia, isso faz parte da sua 
pena, esse distanciamento. Então, por que não 
uma aproximação? Para humanizar, e a 
humanização só pode vir através do amor. Não 
tem outra saída. Não tem! Ah, é tão patético 
falar sobre isso! Não, não é patético, não! A 
empatia e o cuidado com as pessoas faz toda a 
diferença entre a barbárie e a humanização.  
 Então, sobre a questão da laicidade, ora, 
nós não estamos proibidos, nenhum de nós está 
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proibido de pensar, e uma instituição religiosa 
não é proibida de se colocar, como uma Oscip, 
para prestar um serviço social. Eu vou falar aqui 
um exemplo: a questão da recuperação dos 
dependentes químicos. Eu, especialmente, votei 
contra essa legislação quando eu era deputada 
federal, porque reduziu sensivelmente o papel 
do Estado - reduziu sensivelmente. E eu não 
vejo ninguém reclamar. Não vejo! Todo mundo 
aplaude e são noventa e nove por cento de 
Oscips originárias de religiões. E a questão da 
religiosidade perpassa todo o tratamento para 
que a pessoa abandone a dependência química. 
Então, por que não aplicar o mesmo princípio? 
Por que não? Por que pode para uma coisa e 
não pode para outra? Nós precisamos nos fazer 
essas perguntas e precisamos responder essas 
perguntas.  

Então, eu acho que – para finalizar – a 
nossa comissão... Eu vou propor ao nosso 
presidente, que não pode estar presente aqui 
hoje, o deputado Luciano Machado, e aos 
demais membros: deputado Xambinho, 
deputado Bruno Lamas, a deputada Janete, eu 
vou propor que nós conversemos com a 
Roberta, acompanhados; depois conversemos 
com o Conselho Estadual de Direitos Humanos, 
de que eu tenho a honra de ser conselheira, que 
a gente faça um processo de audiências públicas 
in loco, em todos os locais onde existe já, como 
disse a Roberta, disposição de determinados 
grupos em constituir ali as Apacs. Vamos fazer 
audiência pública, onde as pessoas possam 
ouvir e ser ouvidas! Vamos tentar fazer com que 
essas pessoas compreendam a diferença, 
porque, quanto mais Apacs nós tivermos, menos 
reincidência nós teremos, porque 
comprovadamente o método é eficaz! 

Então, esse é, Moisés, o 
encaminhamento, o produto que eu apreendo 
deste debate, para que a gente possa 
apresentar ao conjunto da comissão; e espero 
adesão dos demais colegas para essa 
proposição, e para que a gente possa 
desenvolver isso, desenvolver essa questão. E 
talvez, em algum momento – não dentro da 
pandemia, que não vai ser possível –, em algum 
momento, a gente realizar uma audiência 
pública daquelas mesmo, que vai lá, ao plenário, 

a que as pessoas podem ir em massa, elas 
podem falar. E quem sabe a gente vai 
quebrando isso, essas resistências, e possamos 
ampliar o número de Apacs no estado do 
Espírito Santo. 

Eu sou defensora da laicidade do Estado. 
Então, não só deve ser opcional a participação 
em atividades religiosas, mas eu acho que o 
preso pode solicitar, imagino que o preso possa 
solicitar; se não puder, abro aqui o debate: ele 
gostaria de receber orientação espiritual. Então, 
gostaria, se puder, de receber a visita do pastor, 
receber a visita de um representante do povo 
de Santo, seja lá de que matriz, de que 
denominação seja internamente nas religiões de 
matriz afro-brasileiras. E isso, sim, é respeito, 
porque a espiritualidade faz muita diferença, 
não é, pessoal? Se todo mundo vai rezar, cada 
um com seu jeito! Cada um dentro da sua 
crença! Isso apazigua o coração e nos fortalece 
para buscar os melhores objetivos na nossa 
vida! 

Então, eu agradeço! E devolvo a palavra 
ao Moisés, para ele fazer o encerramento 
formal da nossa audiência. Novamente 
agradecendo todas e todos, por participarem 
conosco! Os convidados, todos, os convidados 
que estiveram à Mesa e os convidados que nos 
acompanharam pelas nossas redes sociais! 

 
O SR. MOISÉS SPADETTI DE RESENDE – 

Agradeço à deputada Iriny! Agradeço a todos os 
presentes que estiveram conosco dentro desta 
sala virtual e também pelas plataformas digitais 
desta Casa de Leis!  

Nós vamos dar encerramento a esta 
audiência pública, proposta pela excelentíssima 
deputada Iriny Lopes.  

Peço à deputada que faça a leitura do 
último parágrafo que encaminhei à senhora, no 
roteiro, por gentileza! 

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

– Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrados os trabalhos desta audiência pública, 
e convido as senhoras deputadas e os senhores 
deputados, membros deste colegiado, para a 
próxima reunião da Comissão de Defesa da 
Cidadania e dos Direitos Humanos, que será 
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ordinária, no dia 3 de agosto de 2021, às 13 
horas, pela plataforma digital Cisco WebEx. 

 
(Está encerrada a reunião) 

 
_______________________________________ 
 

VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO 
ORDINÁRIA VIRTUAL, DA TERCEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE SAÚDE E 
SANEAMENTO, REALIZADA EM 13 DE JULHO DE 
2021.  
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Bom dia a todos, invocando 
a proteção de Deus, havendo número legal, 
declaro abertos os trabalhos da Comissão de 
Saúde e Saneamento. 

Dispenso a leitura das atas; considero-as 
aprovadas e solicito à secretaria da comissão 
que encaminhe cópia para os deputados 
membros da comissão: Dr. Emílio Mameri e 
deputado Luciano Machado. Se alguns deles 
quiserem fazer alguma retificação, poderão 
fazer a proposta e na próxima reunião, a gente 
irá apreciar. 

Eu peço à Leila, por gentileza, que faça a 
leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
  

 E-mail de Alexandre Moreira Campos 
Mendes, apresentando sugestão de 
projeto para análise desta comissão, 
para que o Executivo Estadual e os 
municípios forneçam aos servidores 
públicos estaduais e municipais, formas 
de iniciativas de acesso a atendimento 
psicológico e psiquiátrico gratuito, 
devido aos efeitos da pandemia da 
Covid-19. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Ciente. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 

Projeto de Lei n.º 400/2020, de autoria 
do deputado Dr. Rafael Favatto, que 
considera pessoa com deficiência aquela 
com perda auditiva unilateral no estado 
do Espírito Santo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Encaminho para o 
deputado Luciano Machado, para fazer o seu 
relato. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS: 
 

Projeto de Lei nº 32/2019 – Análise de 
mérito 

Autor: Deputado Marcos Garcia 
Ementa: Determina a alimentação 
diferenciada a crianças e adolescentes 
portadores de intolerância à lactose na 
merenda escolar em instituições da rede 
estadual de ensino. 
Entrada na Comissão: 02/07/2021 
Relator: Deputado Luciano Machado 
Prazo do Relator: 20/07/2021 
Prazo da Comissão: 27/07/2021 

 
Projeto de Lei nº 393/2020 – Análise de 

mérito 
Autor: Deputado Capitão Assumção 
Ementa: Ficam as plataformas digitais e 
demais estabelecimentos comerciais que 
oferecem o serviço de entrega, 
obrigados a fornecer aos motoristas 
credenciados, Equipamento de Proteção 
Individual (EPI), bem como álcool em gel 
70% para higienização, no âmbito do 
Estado do Espírito Santo. 
Entrada na Comissão: 02/07/2021 
Relator: Deputado Dr. Emílio Mameri 
Prazo do Relator: 20/07/2021 
Prazo da Comissão: 27/07/2021 

 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

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

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Vamos passar à Ordem do 
Dia, portanto, obrigado Leila. 

O Projeto de Lei n.°174/2020, autor 
deputado Capitão Assumção. A ementa dispõe 
sobre medidas de prevenção ao uso de drogas 
ilícitas nas universidades situadas no estado do 
Espírito Santo. 

Análise do mérito, deputado Luciano 
Machado. (Pausa) 

Deputado, está sem áudio! 
 

O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 
Melhorou? 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Agora sim! 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 

Doutor Hércules, nosso queridíssimo presidente, 
Dr. Emílio Mameri, Leila, que supervisiona esta 
comissão com tanta competência e toda a 
equipe que faz acontecer essas pautas tão 
importantes para a saúde do Espírito Santo. 

O Projeto de Lei n.° 174/2020, de autoria 
do Capitão Assumção que dispõe sobre medidas 
de prevenção ao uso de drogas ilícitas nas 
universidades públicas situadas no estado do 
Espírito Santo. 

E mediante a apresentação da 
proposição, destaca-se a nobre intenção do 
parlamentar de dispor sobre medidas de 
prevenção ao uso de drogas ilícitas nas 
universidades públicas no nosso estado. 

Quanto ao aspecto da saúde pública, 
verifica-se que a matéria se afigura como de 
interesse público e, portanto, diante da vasta 
justificativa apresentada, não há como negar 
que a adoção de medidas de prevenção ao uso 
de drogas ilícitas nas universidades públicas 
situadas no Espírito Santo, nos termos 
estabelecidos na proposição, afigura-se 
favorável ao interesse da população sob a ótica 
saúde pública, aplicando-se o mesmo raciocínio, 
a emenda apresenta e a nossa comissão, o 
nosso relatório, é pela aprovação ao Projeto de 

Lei n.°174/2020, de autoria do nosso deputado 
Capitão Assumção, que dispõe sobre as medidas 
citadas. 

Então, nosso parecer, o relato é pelo 
voto favorável. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

Como vota o deputado Dr. Emílio 
Mameri? 
 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Acompanho o relator. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Eu também acompanho. 

Aprovado por unanimidade na nossa 
comissão. 

Eu quero agora fazer a leitura do Projeto 
de Lei n.° 545/2020, do deputado Dr. Emílio 
Mameri, que obriga os hospitais, maternidades 
e todos estabelecimentos de saúde do Espírito 
Santo para orientar os pais sobre doenças raras 
não detectáveis pelo teste do pezinho, 
informada a existência do teste do pezinho 
ampliado e dá outras providências. 
 O autor do projeto é o deputado Dr. 
Emílio Mameri, parabéns por essa luta tão 
importante, e o relator, eu peço a gentileza ao 
deputado Luciano Machado que faça o seu 
relato.  

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 

Presidente, deputado Doutor Hércules.  
O Projeto de Lei n.° 545/2020, de autoria 

do deputado Emílio Mameri, que obriga os 
hospitais, maternidades e todos os 
estabelecimentos de saúde do Espírito Santo a 
orientar os pais sobre doenças raras não 
detectáveis pelo teste do pezinho e a informar a 
existência do teste do pezinho ampliado e dá 
outras providências. 

Esse projeto, de autoria do deputado 
Mameri, tem por finalidade obrigar os hospitais, 
maternidades e todos os estabelecimentos de 
saúde do estado a orientar os pais sobre 
doenças raras não detectáveis pelo teste. 
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Verifica-se que os pais deverão ser 
informados no momento do teste do pezinho, 
sobre o objeto do teste, as principais doenças 
não detectáveis nos exames sobre a existência 
de versões do teste com melhor cobertura para 
detectar doenças raras, como o teste do 
pezinho ampliado. 

É de extrema importância para a 
sociedade, portanto, a solidariedade, o apoio, a 
instrução e a conscientização do corpo social no 
momento enseja o melhor remédio. 

Pelas considerações supramencionadas, 
a aprovação da propositura em foco é medida 
adequada para que as famílias sejam 
beneficiadas. (Pausa) 

Em face do exposto…  
Está me ouvindo? 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Agora sim, voltou! 
 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Em 

face do exposto, em razão da fundamentação 
exposta no presente parecer, a Comissão de 
Saúde, com o nosso relato é pela aprovação do 
Projeto de Lei n.º 545/2020, de autoria do 
deputado Emílio Mameri, na forma do art. 276 
do Regimento Interno desta Casa Legislativa, 
com a Resolução n.° 2700/2009. 

É o nosso parecer. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Muito bem.  
Deputado Luciano já deu o relato 

favorável; eu também sou a favor; o deputado 
Dr. Emílio é o autor do projeto. 

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

votação. 
Já votamos favorável, e também eu 

acompanho.  
Aprovado. 
E o próximo projeto, é o n.° 65/2020, do 

deputado Capitão Assumção, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de instalação de banheiros 
químicos adaptados às necessidades de pessoas 
com mobilidade reduzida ou que utilizem 
cadeira de rodas no âmbito do estado do 
Espírito Santo. 

Relator, também, por gentileza, 
deputado Luciano Machado. 

 

O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 
Senhor presidente, Doutor Hércules, deputado 
Mameri, a todos, o Projeto de Lei n.° 65/2020, 
como já foi lido pelo nosso presidente Dr. 
Mameri, de autoria do deputado Capitão 
Assumção e consoante com o que determina o 
Regimento Interno da Assembleia Legislativa, na 
Resolução n.° 2700/2009, esse parecer aborda 
matérias atinentes à competência da Comissão 
de Saúde. 

Conforme o exposto, o Projeto de Lei 
n.° 65, e autoria do deputado Capitão 
Assumção, tem por objetivo dispor sobre a 
obrigatoriedade de instalação de banheiros 
químicos adaptados às necessidades de 
pessoas com mobilidade reduzida ou que 
utilizem cadeira de rodas no âmbito do 
Espírito Santo. 

A aprovação dessa norma vai possibilitar 
que pessoas com deficiência tenham autonomia 
e garantia de direito e possam com dignidade 
ter um valor social, viabilizando a participação 
de pessoas com deficiência em eventos públicos 
e privados, além de refletir respeito aos 
princípios da dignidade da pessoa humana, na 
isonomia e nas garantias fundamentais previstas 
na Constituição Federal.  

A disponibilização de banheiros 
públicos para o atendimento adequado às 
pessoas com deficiência pode ser a chave para 
o aumento da sensação de bem-estar, da 
inclusão social para essas pessoas.  

Por ser necessário lutarmos cada dia 
mais pelo avanço na inclusão, somos de 
parecer favorável ao Projeto de Lei n.° 
65/2020, do deputado Capitão Assumção. 

Esse é o nosso parecer. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Muito obrigado, eu 
também, naturalmente, acompanho o relato de 
V. Ex.ª, e vou colocar em discussão. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, vou 
colocar em votação.  
 Deputado Dr. Emílio Mameri, como 
vota? 
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 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Acompanho o relator.  
 
 O SR.  PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Eu também voto a favor, 
acompanhando o relator.  
 Aprovado por unanimidade na nossa 
comissão.  
 Tenho dois assuntos para deliberar, Dr. 
Emílio. Aliás, um assunto para deliberar. E 
também deputado Luciano Machado. Vamos 
fazer logo essa deliberação, porque se vocês 
tiverem algum compromisso, em seguida eu 
continuarei na Presidência.  
 Deliberar a reunião extraordinária da 
visita de Pollyana Paraguassú e da doutora 
Fernanda Vieira Mappa, presidente e diretora 
clínica da Associação dos Amigos dos Autistas do 
Espírito Santo, Amaes, para discorrer sobre o 
tema: Revisão e atualização do protocolo 
sanitário vigente para o retorno das aulas 
presenciais da rede pública e particular do 
ensino do Espírito Santo. Com data a confirmar, 
então, essa vinda da Pollyana e da doutora 
Fernanda.  
 Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  
 Como vota o deputado Dr. Emílio 
Mameri? 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Pela aprovação.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Deputado Luciano 
Machado? 

 
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Pela 
aprovação.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Aprovado, então, por 
unanimidade. Eu acompanho.  
 Muito bem! Agora, vamos lá.  

A Comissão de Saúde recebe a visita do 
senhor Marcello Rosa da Costa, presidente da 
Federação Metropolitana do Movimento 
Popular da Grande Vitória; Dolar da Paixão, 

secretário executivo e representante da 
Femmp-GV, de Vila Velha; o senhor Wilson 
Roberto, coordenador da mesma sigla, da 
mesma entidade, de Vitória; Heberton Pereira, 
coordenador também da mesma entidade, de 
Cariacica, nesse caso; Conceição Aparecida 
Alves, coordenadora da mesma ONG, de Serra e 
Loren José Guimarães dos Santos, coordenador 
desse movimento, de Guarapari, para discorrer 
sobre o tema: Universalização do Saneamento 
Básico na Grande Vitória, por solicitação deste 
deputado que vos fala, Doutor Hércules.  

Então, vamos conceder a palavra para 
quem quer falar primeiro. É o Marcello? 

Marcello, daqui para a frente... O 
Marcello está na sala? 

 
A SR.ª LEILA RUSCIOLELLI PAIVA RIBEIRO 

DE ASSIS – Não. Ele está tentando entrar, 
Doutor. Só o Loren está. Se o Loren puder 
começar, enquanto os outros entram.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Quem é que está na sala? 
 
A SR.ª LEILA RUSCIOLELLI PAIVA RIBEIRO 

DE ASSIS – O Loren está.  
 
O SR.  PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Quem? 

 
A SR.ª LEILA RUSCIOLELLI PAIVA RIBEIRO 

DE ASSIS – O Loren.  

 
O SR.  PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Vamos conceder a palavra 
para o Loren, que ele vai discorrer sobre o tema 
até que possam os outros convidados entrarem 
na nossa sala.  

Com a palavra o Loren. Vamos, 
naturalmente, destinar dez minutos para cada 
um. Mesmo porque dez minutos é um tempo 
razoável. E quero dizer também que nós, 
deputados, temos aqui, cada um fala cinco 
minutos só, mas nós (Inaudível) tempo em 
dobro para vocês discorrerem sobre esse 
assunto tão importante.  

Com a palavra, então, Loren. Peço a Leila 
que marque os dez minutos. E assim que estiver 
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faltando um minuto para terminar, a Leila dá o 
aviso: Falta um minuto para você concluir o seu 
relato.  

Com a palavra, então, Loren.  

 
O SR. LOREN JOSÉ GUIMARÃES – Bom 

dia Doutor Hércules, nosso conterrâneo e 
grande amigo. Bom dia aos demais deputados e 
àqueles que estão na sala presentes.  

Sem dúvida é um tema de grande 
importância para o nosso estado. A Grande 
Vitória tem previsão de sofrer com problemas 
de abastecimento de água em função da não 
existência de um tratamento feito a partir de 
bacias acumuladas em barragens.  

Eu soube, através de leitura nos jornais, 
que o Estado está investindo agora na 
construção de uma barragem ao longo da 
Região de Montanha. Talvez uma só não seja 
suficiente, mas, várias barragens, para que se 
possa acumular sem grandes prejuízos aos 
proprietários. Os proprietários, sem dúvida, são 
os maiores prejudicados no momento que se 
pretendem as acumulações de água sob forma 
de barragens, mas elas são absolutamente 
necessárias para que a população da Grande 
Vitória não venha sofrer, num curto espaço de 
tempo, com o problema do abastecimento de 
água, tendo em vista, principalmente, esses 
períodos de grandes secas em nosso estado, 
aliás, em todo o país, motivo pelo qual já 
estamos também na bandeira vermelha, mais 
cara, da energia elétrica em nossos lares, 
pagando um horror de energia. 

Então, é necessário que nós tenhamos 
consciência da importância do investimento a 
ser feito e que cobremos do Estado os 
investimentos, com a maior urgência, para 
atender à necessidade de abastecimento de 
água. 

A par do abastecimento e da 
distribuição, que acumula problemas graves há 
muito tempo, como vazamentos, sem dúvida 
alguma é necessário que se faça o levantamento 
topográfico que venha distinguir cada momento 
de vazamento e todos os pontos estejam 
cadastrados perfeitamente no sistema, a fim de 
que se façam as substituições necessárias das 

tubulações, muitas vezes antigas, por novas 
tubulações. 

O outro ponto é o do saneamento. É 
preciso que haja a coleta específica, o 
saneamento do esgoto, o tratamento, para as 
estações. Em nosso município, em Guarapari, 
hoje temos estações já construídas, e essas 
estações estão sendo abastecidas e a nossa 
coleta está bem feita.  

Houve um programa de incentivo e de 
captação desses esgotos dos prédios e 
condomínios no município, incluindo, inclusive, 
a questão de multas severas. 

Outras partes do município, como a 
região Norte no nosso município, estão ainda 
carentes disso. Precisa que seja construída lá a 
estação de tratamento de resíduo. Eu creio que 
em breve tempo nós teremos isso. Há incentivo 
da Cesan na construção. 

Uma principal situação que me preocupa 
por demais é a privatização do sistema da Cesan 
no Espírito Santo. Eu, particularmente, coloco-
me em posição contrária, pois o sistema nosso 
vem funcionando muito bem. 

Eu sou de Cachoeiro, cuja questão do 
saneamento foi privatizada e não deu 
problema. Lá, era do Saae, foi privatizado e 
hoje funciona também com grande sucesso, 
mas há muitas questões com relação à 
elaboração das tabelas de preço e, muitas 
vezes, os custos vão acima daquilo que seria 
desejável numa população mais carente como 
a nossa. 

Outros municípios têm outros sistemas, 
como os do sistema do Saae, em alguns 
municípios, mas é necessário que nós 
tenhamos consciência de ampliar e não de 
tolher a questão do Saae, a questão da Cesan. 
Nós temos que ampliar a Cesan, para que ela 
assuma outras responsabilidades no estado 
ainda não alcançadas. Então, minha posição é 
pelo investimento na saúde pública através do 
investimento na Cesan. 

Muito obrigado pelo tempo! 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Foi bom, Loren, falar com 
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você. Você é amigo de longas datas e 
cachoeirense também. 

 
O SR. LOREN JOSÉ GUIMARÃES – 

Obrigado. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – E conhece muito bem o 
Saae desde aquele tempo, daquele Saae que era 
pequeno, mas que, realmente, hoje a gente tem 
que se orgulhar do sistema de tratamento de 
esgoto de Cachoeiro.  

Evidentemente que faltam alguns 
ajustes, mas a coleta do esgoto na beira do Rio 
Itapemirim foi muito importante, porque o 
esgoto era todo jogado in natura no Rio 
Itapemirim e hoje nós não temos isso com a 
intensidade que tinha. Tem, ainda, alguns 
ajustes, mas já melhorou muito, não é isso, 
Loren? 

 

O SR. LOREN JOSÉ GUIMARÃES – É 
verdade. Foi uma sábia decisão, aliás, muito 
tempo discutida em Cachoeiro como se faria.  

Cachoeiro, então, como tem um vale que 
joga tudo dentro do Rio Itapemirim, vem de 
todas as direções, de todas as distâncias para o 
rio, tornou-se fácil coletar pelas margens, direita 
e esquerda, e fazer a estação de tratamento lá 
embaixo no Coronel Borges. Para baixo um 
pouco. Então, foi a solução muito sábia, muito 
interessante e depois o mesmo sistema foi feito 
nos córregos. Os córregos também foram todos 
elaborados por um sistema semelhante. Isso foi 
um sucesso.  

Sem dúvida alguma, Cachoeiro hoje 
talvez seja um dos municípios que pode se 
orgulhar de ter quase cem por cento do 
saneamento elaborado e funcionando. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Muito bem. 

Na verdade, modéstia à parte, Cachoeiro 
é uma terra que tem até rei. Muito bem. 

Tem mais alguém na sala? 
 

A SR.ª LEILA RUSCIOLELLI PAIVA RIBEIRO 
DE ASSIS – O Marcello chegou. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Quem chegou? 

A SR.ª LEILA RUSCIOLELLI PAIVA RIBEIRO 
DE ASSIS – O Marcello.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) –  Então, com a palavra 
Marcello. 

 
A SR.ª LEILA RUSCIOLELLI PAIVA RIBEIRO 

DE ASSIS – Precisa abrir o vídeo de vocês, que 
está fechado, tanto do Loren como do Marcello. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Então, o Marcello já pode 
falar? (Pausa)  

Está tentando, não é? Está tentando 
entrar e não conseguiu ainda, não é? 

 
A SR.ª LEILA RUSCIOLELLI PAIVA RIBEIRO 

DE ASSIS – Está ouvindo, Marcello? 
 
O SR. MARCELLO ROSA DA COSTA – Oi, 

bom dia! 
 
A SR.ª LEILA RUSCIOLELLI PAIVA RIBEIRO 

DE ASSIS – Abra o seu vídeo. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Bom dia, Marcello! Está 
faltando o vídeo. 

O áudio está bom, falta o vídeo. 
 

O SR. MARCELLO ROSA DA COSTA – E 
agora? 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Agora entrou. Pode falar, 
Marcello. Marcellinho. 

 

O SR. MARCELLO ROSA DA COSTA – 
Bom dia, meu amigo, meu parceiro deputado 
Doutor Hércules, presidente da Comissão de 
Saúde e Saneamento e todos os deputados da 
Comissão, todos da equipe técnica e 
participantes. Eu vi aí que está o Loren. Tinham 
outros companheiros que, por algum motivo 
não conseguiram entrar, porque o sistema é 
diferente. A maioria participa em Google Meet 
ou no sistema Zoom, nos Conselhos Municipais, 
Estaduais e Nacional, mas a gente vai 
aprendendo a cada dia. 
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Quero agradecer e parabenizar o 
deputado, a Comissão por ceder este espaço 
importante para a gente debater e falar da 
importância da universalização do saneamento 
básico da Região da Grande Vitória. 

Eu peguei um pouco da fala do Loren, 
referente mais a Guarapari, falou pouco de 
Vitória, do estado.  

O que eu quero ressaltar e contar com 
apoio desta comissão e também desta Casa de 
Leis é a importância que tem o investimento no 
saneamento básico, porque existem vários 
projetos que há mais de vinte anos o Governo 
estadual vem fazendo parceria de 
financiamentos para universalizar o saneamento 
básico.  

O que tem acontecido, a gente se lembra 
dos nomes lindos, Prodesan, Prodespol, Águas e 
Paisagens, e muita coisa está ficando mais na 
paisagem. Não está acontecendo, de fato, ou o 
que está acontecendo está sendo muito 
lentamente, igual a uma lesma, uma tartaruga. 
E, principalmente, a maioria da população da 
Grande Vitória, que é a maior população do 
estado, e a periferia, estão sofrendo muito.  
 O estado e os municípios têm gastado 
muito na área da saúde por falta de 
investimento no saneamento básico. Na Serra e 
em Vitória está avançado, Guarapari também, 
mas Vila Velha, Cariacica, Viana, e até Fundão, 
são municípios que estão sofrendo muito. Muita 
proliferação de doenças. E onde existe a rede de 
esgoto ainda tem a questão, uma coisa séria 
que está dentro desse debate, mas tem que se 
aprofundar e se for o caso outra audiência, que 
são as taxas abusivas, taxas altas que são 
cobradas onde tem a rede de esgoto na grande 
Vitória. Isso é um absurdo! A Arsp tem que, 
junto com essas casas de leis, reprogramar um 
valor acessível, principalmente porque nós 
estamos na pandemia, nesses mais de um ano e 
meio, e a população mais sofrida, muita gente 
desempregada. Ampliou desemprego, ampliou a 
fome, e aí, naturalmente, os problemas de 
saúde. 
 Nós defendemos a universalização da 
rede de esgoto, não a qualquer custo, mas com 
trabalho sustentável, organizado, com eficiência 
e com preço acessível à população. Tem que ser 

cobrado serviço? Tem. Mas com o valor 
acessível à população, com a realidade. Eu até 
provoco aqui um desafio que sejam feitas 
tabelas diferentes, de acordo com a realidade 
local. Mas precisamos de uma maior 
fiscalização, de maior acompanhamento desses 
milionários financiamentos do saneamento 
básico. 
 Falei vários nomes aí, eu era mais jovem 
ainda. Hoje, estou com quarenta e sete anos. Já 
fomos ali presidente do Conselho Comunitário 
de Vila Velha; já fomos da Associação de 
Moradores em Barramares, Vila Velha; lá em 
Cariacica, já fomos da Associação também; já 
fomos do Conselho Comunitário da Grande 
Terra Vermelha; e estamos, hoje, na Federação 
Metropolitana e na Conam Brasil nacional. 
Então, assim, desde a juventude a gente tem 
acompanhado vários nomes lindos. Prodespol é 
um deles. Só que não vemos avançar, não 
vemos chegar à população. Com muita lentidão 
que acontece.  
 E sabemos que o investimento no 
saneamento básico, reduz investimento na 
saúde e também protege a população de muitas 
doenças. E a maioria da periferia tem sofrido 
muito e não tem uma estrutura de saúde 
adequada. É o que nós temos que contar com 
essa comissão, na sua liderança, deputado 
Doutor Hércules, junto com a comissão, nós, 
Federação, acompanhar todos esses trabalhos 
em cada cidade, fazer umas visitas técnicas, 
levantar documentação, essas empresas estão 
atuando, para acelerar.  
 Vou dar um exemplo de Vila Velha. Nós 
temos aí, na região litoral Sul, toda a região, 
uma rede pronta até Ponta da Fruta, mas não 
temos um equipamento, estação de tratamento 
que se comporte. Foi dada uma ordem de 
serviço apenas para fazer mais estação de 
tratamento, mas a ordem de serviço não foi 
para ampliar a rede. E a grande Terra Vermelha, 
mais de doze bairros, mais de sessenta mil 
eleitores, não têm a rede de esgoto. Então, não 
adianta só fazer a estação de tratamento sem 
fazer a rede de esgoto. A Região 5 não pode 
mais ficar para trás em Vila Velha, sofre muito. 
Então, nós precisamos que, urgentemente, se 
inicie também a rede de esgoto na Região da 
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Grande Terra Vermelha e se amplie as estações 
de tratamento de esgoto aqui. Não é só fazer a 
estação de tratamento para atender litoral. E e a 
periferia, a maior parte da população da Região 
5, que tem mais de cem mil habitantes e é 
maior do que mais que quarenta cidades do 
estado do Espírito Santo, está ficando para trás.  
 Então, a gente quer fazer esse apelo ao 
Governo do Estado, a esta comissão, que olhe 
para essa questão aqui. Além de Cariacica e 
Viana, que precisam urgentemente, também, 
dessa urgência em universalizar o saneamento 
básico, porque o Estado e os municípios pagam 
caro investindo em saúde, investem muito em 
saúde porque não têm o saneamento básico. 
  

Se o saneamento básico acontecer, o 
investimento em saúde vai ser menor, a 
qualidade de vida da população vai ser melhor. 
Daremos uma melhor qualidade de vida para a 
população da Região Metropolitana. Devemos 
ser prioridade do Governo, nós entendemos. 
Tem que atender o Sul, o Norte, todos os 
capixabas, mas não pode deixar a Grande 
Vitória, que é a Região Metropolitana, separada.   
 E, aí, o outro desafio é colocar no papel. 
Entra prefeito, sai prefeito da Grande Vitória, e 
só fica no papel o Conselho Metropolitano de 
Desenvolvimento. Nós temos que fazer o 
trabalho em conjunto: os secretários da Grande 
Vitória, os prefeitos da Grande Vitória, o 
Governo do Estado com a sociedade civil 
Organizada. A Federação Metropolitana é a que 
tem, realmente, a representação da Região 
Metropolitana. Existe outra instituição, mas a 
Federação Metropolitana é a que está no 
Comdevit. Precisamos fazer o Comdevit andar, 
não só em época de eleição a cada dois anos. O 
Comdevit tem que funcionar de fato, e 
contamos aí com o deputado e esta comissão.  

Um abraço a todos! Obrigado! 

 
  O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Marcellinho, eu quero te 
fazer uma pergunta. O seguinte: Em Ulisses 
Guimarães, aquela estação de Ulisses 
Guimarães, você que conhece melhor aquela 
Região 5. 23 de Maio, por exemplo, eu era 
vereador e botei nome no Bairro 23 de Maio, a 

pedido da Mercedes. Você conheceu a 
Mercedes, que andava em uma cadeira de roda. 
Ulisses Guimarães, eu também botei nome, ali 
no tempo do Paulo, daquele rapaz, também, da 
bandinha, que eu não lembro o nome dele, eu 
botei o nome. Depois você anda um pouco, 
Normília Cunha, também eu que botei nome.  
 Eu estou entrando em 3 de Maio por ali, 
pelo viaduto. Em 3 de Maio, você atravessa logo 
o canal ali. Ulisses Guimarães, onde tem essa 
estação de tratamento. Um pouquinho mais à 
esquerda, indo para Terra Vermelha, tem 
Brunella 2. Mais em cima, em frente, tem 
Normília Cunha, também eu que botei o nome. 
E, depois tem, depois da feira, à direita da feira, 
tem João Goulart, que chamava Castanheira 
também, que eu botei nome quando eu era 
vereador.  
 Muito bem! Agora, aquela estação que 
tem ali em Ulisses Guimarães, você tem notícia 
de como que ela está funcionando ou não está 
funcionando? 
 

 O SR. MARCELLO ROSA DA COSTA – Sim. 
Hoje, a estação está desativada há mais de dez 
anos, e tem dois tanques que foram 
construídos. Esses dois tanques estão 
funcionando, somente eles.  Esses dois tanques 
estão atendendo à região que existe. Por isso 
que eu falei, o litoral todo da Grande Terra 
Vermelha, da Região 5, já tem rede esgoto, mas 
não está ligada.  Então está indo para onde esse 
esgoto?  Para o mar, para o rio, para o Canal do 
Congo. E a maioria dos esgotos da região está 
indo para os canais aqui.  Inclusive, a Cesan e 
o Governo não colocam vigilância nessa estação. 
Então, sempre tem pessoas ali entrando, 
adentrando. Ela está muito assim, sem 
segurança nenhuma. Então, a Cesan precisava 
colocar ali, refazer uma cerca, refazer o muro, 
uma vigilância ali vinte e quatro horas. É uma 
área gigante e precisa ampliar as estações que 
estão desativadas.   
 Desde a ordem hora de serviço, até o 
momento, deputado, não teve nada da empresa 
aqui na estação. São milhões de investimento, 
que foi dado ordem de serviço pelo Palácio, 
para ampliar a estação de tratamento, e esses 
milhões, até agora, não chegaram aqui, nem 
para estação e nem para a rede de esgoto. 
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 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Marcellinho, a sua fala, a 
sua queixa, a necessidade daquela região, você 
sabe que eu gosto muito daquela região, já 
trabalhei lá dentro, oito anos, ainda no tempo 
de Ilha da Jussara, Banheirinho, que hoje é 
Ulisses Guimarães, você conhecem bem, 
também; isso será feito uma ata e nós vamos 
encaminhar ao Governo do Estado, ao 
secretário da pasta e, também, ao Ministério 
Público, para o Ministério Público acompanhar e 
exigir do poder público as providências a serem 
tomadas. 

São muitas obras sendo feitas no Estado, 
a gente sabe disso; muitas obras feitas no 
município de Vila Velha, mas é preciso olhar 
pelo esgoto. Se você não trata o esgoto, você vai 
gastar quatro vezes mais para tratar da doença 
depois. Isso não é segredo, todos nós sabemos. 
Só que alguns governantes não têm essa 
consciência de tratar do esgoto. 

Então, na verdade, precisamos trabalhar 
nesse sentido. 

Tem mais alguém na sala para falar 
também? 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) - Ei, 

Doutor Hércules, nosso querido deputado. É o 
deputado Luciano. 

 
O SR. MARCELLO ROSA DA COSTA – 

Deputado Luciano, um abraço! 
 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Meu 

querido Marcellinho, famoso Marcellinho 
Barramares, o sobrenome dele é Barramares, 
mas é Região 5. 

 
O SR. MARCELLO ROSA DA COSTA – Eu 

sou vizinho aqui da ETE. 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Mas, 

olha, a fala do Marcellinho é muito boa nessa 
comissão. Parabéns, Doutor Hércules, porque o 
Marcellinho, realmente, tem esse sentimento 
de pertencimento junto a essa população mais 
carente de políticas públicas. Realmente, essa 
região ali tem desenhado essa contemplação de 
grandes recursos. Mas, como já foi dito pelo 

próprio Marcellinho, pelo Doutor Hércules, só 
que chega muito devagar. Você vê que esse 
recurso para macrodrenagem, de cerca de 
quatrocentos milhões, já está desde 2012, 2013, 
no outro Governo do Governador Renato 
Casagrande, já aprovado. Passou um período 
grande, onde precisava refazer os projetos, 
adequar, para começar a fazer os processos 
licitatórios. E isso caminhou muito lentamente. 
Mas, agora, a gente sente que já está num 
momento de finalização mesmo; algumas coisas 
licitadas. Então, a macrodrenagem, o 
saneamento, é muito claro isso. Inclusive, 
ontem, no debate de um projeto aqui na 
Assembleia, do marco regulatório, fizemos esse 
comentário; na audiência pública que teve pela 
manhã. Você vai investir em saneamento, você 
vai investir em água tratada, você vai investir 
em economia. Isso, na verdade, não é um gasto, 
economia. É muita grana, mas que se paga ao 
longo do tempo, principalmente, preservando 
vidas. 

Quatro anos, você calcula? 

 
O SR. MARCELLO ROSA DA COSTA – 

Economiza quatro reais, se tiver saneamento 
básico, na saúde. 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 

Então, imagina, acho que o debate é muito 
proveitoso e bastante necessário para que a 
gente possa... Aí, passando sempre para o poder 
público, para os gestores, a necessidade de 
investir o mais rapidamente. 

As regiões que têm um tratamento mais 
eficaz, ou eficaz... É de realmente, as pessoas 
terem qualidade de vida em todos os aspectos, 
não só qualidade de vida do ambiente, da 
atmosfera, mas, na questão da saúde humana, 
pessoal, de cada um mesmo. As comorbidades 
são menores quando as pessoas têm essa saúde 
chegando através da água, do esgoto, com 
saneamento básico. 

Parabéns Marcellinho, pela fala. 
Parabéns, Doutor Hércules, sempre nosso 
mestre que nos comanda aqui, com tanta 
sabedoria e com tanta experiência, que conhece 
Vila Velha na palma da mão. 

Um abraço a todos.  
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Obrigado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Obrigado, querido Luciano 
Machado. 

Tem mais alguém na sala? 

 
O SR. MARCELLO ROSA DA COSTA – 

Doutor Hércules, só pegar uma fala aqui do 
Luciano. Dá licença? 

Até provocando uma nova oportunidade, 
gostaria que o senhor liderasse... 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Marcellinho, sumiu seu 
vídeo e áudio também. Ficou mudo. 

Enquanto ele recupera... 
O Marcellinho voltou. 

 
O SR. MARCELLO ROSA DA COSTA – Só 

para concluir, Doutor Hércules, gostaria que o 
senhor liderasse... Temos um evento com mais 
de oitenta lideranças. Lideranças que falo, não 
são comunitárias. São lideranças formadoras de 
opinião, também tem líderes comunitários... 

Provocamos um debate que tem a ver 
com saneamento e a macrodrenagem da região. 

Gostaria que o senhor liderasse conosco 
mais uma parte da comissão, em outra 
oportunidade. Mas, realizarmos uma audiência 
aqui na Região 5. 

O deputado Luciano falou uma coisa que 
nos fez lembrar, não está desassociado o 
saneamento, também da macrodrenagem e, aí, 
deputado Luciano e todos aqui, o que tem 
acontecido em Vila Velha? 

Realmente, o investimento é altíssimo, 
deputado Hércules, em macrodrenagem. Mas, 
na parte de Guaranhuns para lá, não tem 
investimento do Estado em macrodrenagem; 
esqueceram-se da Região 5, do canal de 
Camboapina, do Rio Jucu que transborda para 
cá, e do Canal do Congo. A gente precisa fazer 
saídas também, porque eles recebem esgoto e 
tem que tirar o esgoto dos canais para o mar. 

Então, quero deixar esse desafio na sua 
mão, junto conosco da Federação 
Metropolitana, vamos realizar essa questão, 

porque é importante, com a Sedurb e com todos 
os entes possíveis, tá bom? 

Obrigado. E parabéns a todos da 
federação que estão presentes. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Marcellinho, eu já tinha até 
anotado, aqui, uma audiência pública. Mas, na 
verdade, a Assembleia não está podendo fazer 
audiência pública fora, a não ser virtual. 

Gostaria de fazer presencial mesmo lá, 
porque audiência pública virtual não sou muito 
simpático, acho que a fala vai muito para o ar e 
eu gosto da presença da pessoa, olhando nos 
olhos de cada um. Inclusive, é a minha proposta 
agora, para a Assembleia voltar, todo mundo 
para o plenário, respeitando a dificuldade de 
cada um. 

Quero lembrar, também, sem defender o 
Governo, simplesmente para mostrar que no dia 
23 de maio, na presença do prefeito de Vila 
Velha e de várias autoridades, o governador 
mostrou que está investindo, em Vila Velha, em 
programas de saneamento e de prevenção de 
alagamentos um bilhão e duzentos milhões de 
reais; isso corresponde a mais do que o 
orçamento do município, que o Governo do 
Estado está investindo lá em Vila Velha, 

 
O SR. MARCELLO ROSA DA COSTA – Mas 

não é da Região 5, essa é questão. Não fez a 
divisão do bolo. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Com certeza, não podemos 
fragmentar, Marcellinho, só a Região 5. Na 
verdade, conheço aquilo ali, (Inaudível) a Região 
5, naquela época de enchente, com aquele 
helicóptero do Otávio, ele até caiu, (Inaudível)... 
eu devo muita obrigação ao Otávio porque 
sobrevoei quarenta minutos naquela região 
para mostrar a dificuldade do alagamento. O 
alagamento também é uma necessidade 
urgente da população de Vila Velha. Você sabe, 
a Região 5, como tem o Dique Estrada, o que 
acontece? A Região 5 é que leva o alho, leva o 
fumo, como diz a gíria, porque, já que o dique-
estrada pouca gente conhece, começa de 
Caçaroca e vai até ali, naquela região onde estão 
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fazendo aqueles dois prédios, perto do 
Shopping Boulevard; então, o Dique Estrada não 
deixa a água ir para aquele lado, apesar de que, 
mesmo assim, quando chove demais, Pontal das 
Garças e Darly Santos, os dois bairros ali, são os 
que mais sofrem. Região 5 também. E, depois, a 
água que desvia. 
 Marcellinho, você também precisa ver o 
seguinte: a Cesan, há muito tempo, colocou, 
quando o rio ficou muito seco, no leito do rio 
uma porção de sacos de areia. O que aconteceu 
com isso? Quando o rio está cheio, você 
olhando de frente para o mar, o lado esquerdo é 
dique-estrada. Então, a água, ao invés de passar 
no leito do rio, sai do leito do rio e vai para o 
lado esquerdo. E a contenção do dique-estrada 
não vai alagar aquela região de Pontal das 
Garças, a não ser as infiltrações e o excesso de 
chuva, um bairro já muito baixo. À direita, 
então, fica Itapuera da Barra e fica toda Região 
5; aquele lado ali que sofre mais. Então, é 
preciso que olhe também essa questão dos 
canais. 
 Já pedi à Cesan – já pedi, já fiz ofício, já 
mostrei foto, já mostrei vídeo, já sobrevoei – e 
continuam ainda aqueles sacos de areia no leito 
do rio, para que a estação de Caçaroca possa 
captar a água quando o rio está seco. Mas o povo 
de Itapuera, o povo da Região 5, não tem culpa de 
nada disso. A Cesan é que tem que fazer aquela 
contenção e a água não ir para o terreiro, para as 
casas daquele pessoal mais simples. 
 Bom, é o registro que eu quero fazer com 
relação ao investimento, um bilhão e duzentos 
milhões, em Vila Velha. 
 Tem mais alguém na sala para falar? Quem 
poderá falar agora? 

 
 A SR.ª CONCEIÇÃO APARECIDA ALVES – 
Eu sou Conceição Alves. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Conceição, nós estamos te 
ouvindo, mas não estamos te vendo ainda. Vê 
se você consegue ajustar seu vídeo, por 
gentileza. 
 

A SR.ª CONCEIÇÃO APARECIDA ALVES – 
Eu estou tentando, mas não estou conseguindo, 
não. 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Conceição Aparecida Alves, 
apesar do nome, ainda não apareceu. 

 
A SR.ª CONCEIÇÃO APARECIDA ALVES – 

Eu não sei por quê. Não sei se é o meu celular. 
Alguém tem que desligar aí, não, um 
pouquinho? Bem, eu não sei! Eu vou falando 
para a gente poder aproveitar o tempo. Eu vou 
tentando mostrar aqui a minha imagem.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Pois não. 
 
A SR.ª CONCEIÇÃO APARECIDA ALVES – 

Bom dia para nós! Obrigada pela oportunidade 
de estar participando aqui deste debate. É um 
prazer conhecer o Doutor Hércules e todos 
mais. 

Bem, eu vou ser bem rápida. Aqui na 
Serra, no município de Serra, cem por cento do 
território da Serra é formado pelo bioma Mata 
Atlântica, então o questionamento da 
população aqui é o seguinte: são as taxas de 
esgoto altíssimas que a gente paga. Isso aí já era 
para alguns políticos se atentarem a essa 
situação, porque a população realmente vem 
sendo massacrada em relação a isso. Por que, 
em contrapartida, a gente anda aqui ao redor 
dos bairros, onde temos lagos, lagoas, 
nascentes, e a gente vê o esgoto indo para lá? 
Então, assim, altas taxas de saneamento básico, 
de esgoto, e no final das contas a gente fica com 
o esgoto estragando toda a nossa mata.   

Nós temos várias denúncias aqui. Nós 
temos, inclusive, alguns vereadores que 
também estão atentos a essas coisas, mas 
parece que isso não evolui, sabe? Parece que 
não evolui. Então eu acho que tem que ter uma 
atençãozinha vindo, assim, mais de cima, igual 
da parte do deputado. Porque é muito 
complicado você ver que não está sendo feito o 
tratamento de esgoto. 

E eles falam que está sendo feito o 
tratamento de esgoto. Mas como que é feito o 
tratamento de esgoto se você anda pela Serra e 
você vê o esgoto a céu aberto? Você anda pela 
Serra e você vê as lagoas. Você puxa uma 
imagem de satélite e você vê claramente os 
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bairros, igual o Bairro Novo Porto Canoa, Civit A, 
você vê claramente a linha do esgoto indo até as 
lagoas, entendeu? Aí eles entram com uma fala 
dizendo que são os esgotos de ligações 
clandestinas. Porém, vamos colocar que tenha 
uma porcentagem de ligações clandestinas, mas 
isso não polui tanto, entende?  

O meu questionamento, a minha fala 
aqui é justamente nesse sentido. Nós estamos 
sofrendo com essa situação! O esgoto, perante 
os olhos de quem entende e de quem também 
não entende, é que o esgoto não está sendo 
tratado como deveria ser tratado, como nós 
estamos pagando para ser tratado. Eu gostaria 
muito da atenção do deputado, aqui na Serra, 
nesse sentido. Está bom? 

Obrigada!  
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Muito bem, Conceição! 
Aliás, você é Conceição Aparecida, mas você não 
apareceu. Então, Aparecida, nós te ouvimos 
atentamente... 

 
A SR.ª CONCEIÇÃO APARECIDA ALVES – 

Eu não sei por que eu não estou conseguindo. 
Não sei se é o meu celular. Eu estou me vendo 
como se eu estivesse aí, mas... Ah tá! Foi uma 
falha minha aqui. Desculpa! Foi uma falha 
minha. Esqueci-me de clicar.  
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – (MDB) – Agora que você apareceu. 
Apareceu a Aparecida.  

Muito bem.  
Marcellinho, tem mais alguém para 

falar?  
 
O SR. DOLAR DA PAIXÃO – Bom dia, 

Doutor Hércules!  
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – (MDB) –  Bom dia! 
 

O SR. DOLAR DA PAIXÃO – Bom dia a 
todos, participando aqui desta reunião.  

Meu nome é Dolar da Paixão. Sou 
presidente da FEMMPGV daqui de Vila Velha. E 
claro que a questão da Cesan é importante em 

todo o nosso estado. Sem querer conotar 
município por município na Grande Vila Velha 
também, e só reforçando um pouco o ponto da 
Região 5, porque é uma das regiões mais 
carentes de Vila Velha.  E não querendo dizer 
que aqui é melhor ou pior do que outros 
lugares, mas acho que cada município, cada 
região tem que ser tratada dentro da sua 
necessidade, dentro das suas peculiaridades ali, 
do momento.   

Eu, aqui em Vila Velha, trabalhei há três 
anos, quatro anos, nessa área de drenagem pela 
Prefeitura de Vila Velha, então, conheço, vamos 
dizer, um pouco bastante na área de drenagem 
da nossa Região 5.  

Minha fala aqui é a seguinte: até o 
presente momento há um problema muito 
grande, principalmente – cada um na sua região 
– dentro da Região 5 que é a responsabilidade 
do trabalho, vamos dizer assim. Às vezes nós 
íamos trabalhar num certo bairro, e há um 
problema de drenagem ou outra coisa, e aí é um 
problema da Cesan. E a Cesan falava que aquilo 
não era responsabilidade dela, que era 
responsabilidade do poder municipal. E a gente 
ia no poder municipal,  e a prefeitura falava que 
era problema da Cesan.  

Então, nesse primeiro ponto, acho que 
deveríamos fazer o quê? Vamos dizer, 
remapear, sentar à mesa e dividir de novo, 
dentro de Vila Velha, dentro de cada bairro, 
dizendo Essa área aqui, esse tipo de serviço é  de 
reponsabilidade da Cesan. Esse tipo de serviço 
aqui é de responsabilidade da prefeitura. Para 
quê? Porque há uma demanda muito grande de 
moradores junto à Cesan cobrando serviços da 
prefeitura. Tem uma demanda muito grande de 
moradores e da própria prefeitura cobrando 
serviços da Cesan. E acaba que fica aí no meio e 
ninguém resolve.  

Então, acho que seria muito importante 
reunir os dois poderes, sentarem, refazerem 
essa responsabilidade de trabalho, para quê? 
Para que evite igual a Prefeitura da Serra falou, 
esse  esgoto jogado no meio da rua. Por quê? 
Porque aqui no município da Região 5, tem 
muito esgoto clandestino ligado à rede de 
drenagem. E não é pouco, não; são muitos. 
Então, gera esse contexto.  
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A outra parte que vejo de grande 
importância é que todos os contratos são 
assinados, todos os contratos são feitos, todos 
os contratos são falados, serviços prestados, 
projetos falados, mas, em nenhum momento, 
eu vi fazer um projeto novo. Por exemplo, 
porque, vamos dizer que a Cesan está com uma 
parte de uma verba, está com certo serviço para 
fazer em certa região, vamos supor que seja a 
Região 5. Ter um trabalho preventivo jogado no 
contrato de trabalho, que é a manutenção, 
vamos dizer, de fossas, que será feito por aquela 
empresa até que o sistema de esgotamento 
sanitário seja concluído naquele logradouro, 
naquela região.  

Então, Doutor Hércules, acho isso muito 
importante, porque aí, acredito eu, com esse 
tipo de  inclusão, numa cláusula de serviço, 
falando que a manutenção das fossas que tem 
nesses logradouros da região, que foi 
demarcada para ser saneada, isso pode obrigar, 
até mesmo, de repente a empresa que vai 
construir o esgotamento sanitário, a acelerar, 
porque ela vai ter um gasto a mais, porque ela 
sabe que enquanto ela não fizer aquele 
trabalho, ela vai ter que dar manutenção. 

Então, é uma ideia que eu dou de 
alguém que trabalha ali na área, e lembrando: 
acho que está faltando, de novo, um pouco mais 
de comprometimento, um pouco da área 
municipal com a área da Cesan, que está sob 
responsabilidade do serviço em boa parte da 
Grande Vila Velha, de quem executa o que e 
como.  

Essa seria minha fala.  
Obrigado, pessoal, por enquanto. Bom 

dia! 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Terminou, Dolar? 
Terminou?  

 
O SR. DOLAR DA PAIXÃO – Sim, 

terminei, senhor presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) –  Pois não.  
Marcellinho, tem mais alguém para 

falar?  

O SR. MARCELLO ROSA DA COSTA – 
Acho que não, porque Cariacica não conseguiu 
entrar nem Vitória. Aí não entraram, não é, 
Leila? Até agradecer a Leila por toda a atenção e 
o apoio. Se não entrou, não tem mais ninguém. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – O Heberton não veio? De 
Cariacica. 
 

 A SR.ª LEILA RUSCIOLELLI PAIVA RIBEIRO 
DE ASSIS – Tem um número aqui que não está 
identificado. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Heberton Pereira, de 
Cariacica. Não está presente? Não, né? (Pausa)  
 É, não está presente o Heberton. 
 Nós temos algum tempo ainda. 
Marcellinho ou alguém do pessoal dos 
representantes quer fazer alguma consideração 
sobre o assunto? 
 
 A SR.ª CONCEIÇÃO APARECIDA ALVES – 
Eu atrasei um pouquinho na minha entrada, na 
participação. Eu não sei se havia falado alguma 
coisa sobre o que já está sendo feito, as 
propostas para as mudanças. Eu gostaria de 
saber do deputado. Se já falou, falar 
novamente. Peço desculpas, mas gostaria de 
ouvir, e, daqui para frente, quais são os 
andamentos, que a gente vai estar na 
expectativa de um retorno. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Muito bem! Na verdade, o 
que nós podemos fazer aqui, a nossa 
competência, é cobrar. Nós não temos poder de 
fazer; nós temos poder de cobrar, mesmo 
porque a gente sempre faz essa cobrança, ou 
melhor, com a máxima vênia, a gente 
encaminha ao Ministério Público, porque o 
Ministério Público também é o órgão que 
defende o cidadão. 
 Doutora Inês tem feito um trabalho 
muito bom. Doutora Inês é a promotora e 
acompanha a Comissão de Saúde. 
 Eu não sei se o Luciano Machado e se o 
doutor Emílio querem fazer algum comentário 
sobre o assunto. (Pausa) 
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 Não? Então, Aparecida, é o seguinte. 
Vamos fazer essa cobrança.  
 Agora, eu quero perguntar ao 
Marcellinho, também entrosado nesse 
assunto... Eu gostaria de fazer, Marcellinho, a 
audiência pública presencial lá na Região 5. 
Como, no momento, nós estamos impedidos 
disso, nós vamos colocar já essa proposta e, 
assim que a Assembleia autorizar as comissões a 
saírem do prédio ou a fazer presencial, nós 
faremos lá na Região 5, que, naturalmente, Vila 
Velha hoje é a minha terra, a cidade que me 
acolheu, que eu amo, que eu moro inclusive. 
 Muito bem, agora eu quero pedir a você, 
Marcellinho qual seria o melhor caminho no 
momento até a gente esperar a audiência 
presencial. Seria o quê? Convocar o Comdevit, 
novamente chamar aqui na Comissão de Saúde. 
O que você acha? Quero a sua opinião? (Pausa)  
 Marcellinho, o seu vídeo travou. 
 Aparecida, enquanto ele vai acertando o 
vídeo, fale, então, por favor. 

 
 A SR.ª CONCEIÇÃO APARECIDA ALVES – 
Então, eu gostaria também que uma audiência 
pública viesse a acontecer aqui também, dentro 
do nosso município de Serra. Estamos sofrendo 
já há algum tempo, já há anos com essa situação 
e estamos muito preocupados porque é um 
município que nos embeleza na região, no que 
se refere a turismo. Então, ver as nossas lagoas 
e lagos serem contaminados, serem afetados, 
nos incomoda e incomoda financeiramente, sem 
contar a proliferação das doenças e essa parte 
toda da saúde, que todos já sabem. 
 Mas o setor financeiro é bastante 
prejudicado, porque vai matando os nossos 
mananciais e depois, para a gente poder 
recuperar isso, é bem complicada essa situação.  

Então, eu gostaria que estivesse 
acontecendo também aqui no município de 
Serra alguma coisa para a gente estar chamando 
a atenção com relação a essa situação, e vou 
estar aqui recebendo vocês com muito carinho 
e, de toda forma, também irei participar de 
onde for ter, se for ter em Vila Velha, se for ter 
em outros municípios. Gostaria de ser 
convidada. Se eu conseguir ir, estarei lá, 
certamente. 

 Agora, gostaria de saber sobre a 
possibilidade de estar revendo essa taxa de 
esgoto porque, realmente, não tem condições 
uma taxa de esgoto ser tão cara. Tão cara! Ela 
chega a ser uma conta de cem reais de água. E 
em uma conta de cem reais de água, você paga 
cinquenta e cinco, sessenta, de água. E com 
esgoto. Entende? Então, eu gostaria de estar 
vendo isso aí, como é que a gente poderia estar 
revendo, puxando um movimento para a gente 
estar revendo, um movimento com bastante 
força, com a população, estar revendo essas 
tarifas. Está bom? 
 Obrigada e bom dia para nós. 
 
 O SR. MARCELLO ROSA DA COSTA – 
Conceição, eu falei sobre isso. Você não estava 
ainda, e eu falei na minha fala, que você chegou 
depois, atrasada. Porque esse sistema é novo, a 
gente também não conseguia entrar no início 
também, não. 
 Eu falei das taxas abusivas. Eu não falei 
só sobre Vila Velha. Inclusive, a gente trouxe um 
de cada município, mas eu falei de toda Grande 
Vitória - claro que nós somos de Vila Velha - e 
falei das taxas abusivas da rede de esgoto da 
Cesan. E isso a população não está aguentando, 
não está suportando. A pandemia ampliou o 
desemprego, ampliou a dificuldade. Então, tem 
que se rever tudo isso. 
 Então, tem muito desafio para o Doutor 
Hércules. Ele sabe, é experiente, foi mais de 
cinco vezes vereador. Deputado, nem se fala. E 
ele está no lugar certo como nosso timoneiro 
nessa luta. 
 Então, está aí o apelo a Serra, a Vitória, 
até Guarapari, clamando da questão da taxa 
abusiva. Até Vila Velha também, uma parte 
também tem rede esgoto. Mas também tem 
aquela parte, Viana, Região 5 de Vila Velha e 
Cariacica, que não tem a rede esgoto. E precisa 
acelerar isso. Os investimentos estão chegando 
ano a ano, os milhões são assinados, mas, na 
prática, não acontecem. 
 Então, nós, a Federação Metropolitana, 
juntamente com o deputado e a comissão, 
queremos e reivindicamos, se for possível, que 
se faça uma audiência em cada cidade para a 
gente debater o que for possível, cobrar do 
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Estado, cobrar da Cesan, porque a gente vê 
falando dos milhões - vou até brincar aqui, dos 
dólares - mas não chega com eficiência na 
comunidade, que realmente necessita. 
 Obrigado, deputado. Obrigado a Leila, a 
toda a equipe, ao deputado Emílio Mameri, ao 
deputado Luciano Machado, que estão aí 
também.  
 
 A SR.ª CONCEIÇÃO APARECIDA ALVES – 
Eu gostaria de mais uma oportunidade de fala, 
apesar de já ter me despedido, agora estou com 
uma pessoa aqui em casa, e a pessoa me alertou 
de uma coisa que está acontecendo aqui no 
bairro Novo Porto Canoa. 
 O esgoto está realmente sendo jogado 
na área verde, então, como o Marcellinho falou, 
é um apelo. Sabe o que é um apelo? É um apelo 
porque depois isso vai sair muito caro para a 
gente. Vai sair muito caro para o município, vai 
sair muito caro para os moradores, para os 
eleitores, porque nós temos aqui bombas que 
estão paradas.  As bombas estão paradas. 
Entende? As bombas estão paradas, o esgoto 
está indo para a área verde, que está indo lá 
para a lagoa. Então, é uma situação...  

O que acontece? Quando a gente pede 
saneamento básico para um bairro, que o 
Marcellinho está colocando aí que tem bairros 
que não têm; não tem, mas vai ter o quê? Vai 
ter o que nós temos? Um saneamento básico 
fajuto? E que no fundo só direciona o esgoto 
para destruir a nossa floresta? Está bom? 
 Obrigada! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Muito bem!  
 
 O SR. MARCELLO ROSA DA COSTA – 
Deputado, desculpe-me! Caiu a internet, você 
tinha me perguntado. Lembra-se que o senhor 
tinha me perguntado? A minha internet caiu. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Sim, pode falar. 

 
 O SR. MARCELLO ROSA DA COSTA – A 
minha sugestão é fazer tudo que for possível. 
Por exemplo, se abrir tribuna livre, abre tribuna 

livre para a gente também fazer logo um 
debate.  
 Nós estamos hoje em risco baixo. Risco 
baixo já permite reuniões e eventos. As igrejas 
todas já estão funcionando. Tem igreja aqui em 
Vila Velha que tem quatrocentos membros, 
estão indo às reuniões cem membros, com 
distanciamento de um metro. Nós temos a 
Mário Gurgel, que tem um auditório de 
trezentas pessoas, pode fazer para cem, tudo 
cadastrado. Nós temos a Fazenda Campig lá, do 
nosso amigo Eduardo, que já cedeu a 
disposição. É uma área verde, é uma área ao ar 
livre. Ele recebe todos nós lá, então, dá para 
realizar eventos porque o governador está indo 
em um monte de eventos no interior do estado, 
com mais de cem pessoas. Esteve aqui em Vila 
Velha, com mais de duzentas pessoas. Várias 
prefeituras estão fazendo eventos com mais de 
cem pessoas, e isso em risco alto, nós já 
estamos em risco baixo. 
 Então, peço aí a sensibilidade do 
presidente da Casa, de todos os parlamentares, 
porque os deputados precisam se aproximar do 
povo, ir até onde o povo está. Então, o 
momento é agora, que está em risco baixo, de 
vir. Vamos apoiar, vamos estar junto.  

Obrigado! 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Marcellinho, você falou a 
coisa certa: depende não só do presidente, mas 
também de todos os deputados, a maioria, né? 
Então, quando estabelecer novamente essa 
volta de todos os deputados no plenário, de 
todas as comissões, que pode ser reunião 
presencial tanto aqui dentro da Casa ou 
também noutros bairros, de minha parte, eu já 
prometo que a gente fará essas audiências 
públicas, começando, como você foi o primeiro 
requerente, com a Região 5. Dá para fazer ou lá 
ou noutro lugar, na Região 5. Vai depender da 
aprovação dos outros dois deputados, que, 
naturalmente, irão aprovar. 

E também, como a segunda requerente 
foi a Conceição Aparecida, que estava muito 
desaparecida e agora apareceu – não é, 
Aparecida!? –, na segunda audiência, nós 
prometemos que poderá ser no município de 
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Serra. E, depois, a gente fará as outras 
avaliações, e vocês que vão decidir qual o outro 
município nós faremos. Vai ficar por conta de 
vocês, deste conselho decidir. 

Mas, antes disso, Marcellinho, eu 
gostaria de fazer outra reunião da Comissão de 
Saúde, que seja virtual mesmo, no mês de 
agosto. Porque, agora, daqui uns dias, nós 
teremos o recesso de quinze dias, estou 
olhando a nossa agenda aqui, até 10 de agosto 
nós já estamos com os dias comprometidos. 10 
de agosto nós temos a Campanha de Prevenção 
de Câncer de Cabeça e Pescoço, que é o Julho 
Verde. Então, eu quero propor que a gente faça 
logo a primeira agenda que nós teremos na 
Comissão de Saúde, para fazer esta reunião 
virtual, convidando o Codevit e, também, 
convidando o Ministério Público para participar.  

Combinado assim? Tá bom dessa forma? 
Beleza? 

 
O SR. MARCELLO ROSA DA COSTA – 

Combinado. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Conceição, tamo junto? 
 
O SR. LOREN JOSÉ GUIMARÃES – Doutor 

Hércules? 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Sim! 

 

O SR. LOREN JOSÉ GUIMARÃES – É 
Loren. Eu queria fazer uma observação acerca 
das causas.  

A maior parte; aliás, a maior, não, cem 
por cento das causas dos problemas 
decorrentes hoje vividos aí em Vila Velha 
principalmente, e em alguns lugares da Serra, 
são consequência da ocupação de áreas 
indevidas. Áreas alagáveis, que sempre foram 
alagáveis, nunca deixarão de ser alagáveis, a não 
ser com obras de custos altíssimos.  

Muitas vezes, em alguns países, têm 
feito construção de bairros inteiros para que se 
faça a um custo mais baixo, e aquelas áreas que 
estão desprovidas de condição de habitação vão 
sendo ocupadas por urbanização de áreas de 
lazer e outros fins.  

A verdade é que nós temos um Plano 
Diretor Urbano que dificilmente é cumprido à 
sua regra. E nós precisamos ter um Plano 
Diretor Urbano Metropolitano, conforme já 
discutido aí, no estado, eu participei, por 
indicação aí do Marcellinho até, e nós não 
temos esse conjunto. Porque está tudo 
interligado: Vila Velha e Cariacica é uma 
continuidade, o problema de um é o problema 
do outro também. 

 
O SR. MARCELLO ROSA DA COSTA – 

Viana também: Viana, Cariacica e Vila Velha. 

 
O SR. LOREN JOSÉ GUIMARÃES – Viana 

também. Então, esses problemas estão todos 
interligados na Região Metropolitana. E esse 
Plano Diretor Metropolitano, que foi discutido lá 
atrás, uns dois anos atrás ou mais, foi no sentido 
de elaborar um conjunto de regras a serem 
seguidas para evitar que outras áreas, ainda não 
ocupadas, venham a ser ocupadas 
indevidamente.  

Então, nós temos que tratar também do 
problema da causa. Qual é a causa? O que é que 
levou a essa conjunção de problemas que hoje 
vivemos em vários municípios, como Serra, 
Cariacica e Vila Velha, principalmente? E aqui, 
em alguns lugares?  

Aqui nós temos bairros mal ocupados, 
que são esgoto a céu aberto e cuja solução, 
Bairro Portal, é uma solução caríssima. E o mais 
barato ali, já foi discutido aqui algumas vezes, 
nós fizemos parte dessa discussão, é fazer a 
construção de novas residências e a remoção do 
povo que está ali, para não ocupar mais. E, 
então, fazer a drenagem necessária, com 
algumas desapropriações ainda. Porque 
também tem desapropriações de outros 
sentidos mais adiante, até de órgão público que 
ocupou também irregularmente. Então, é muito 
sério.  

O que nós temos que discutir também é 
a questão da urbanização. A questão dos ...  

 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Loren, sumiu seu áudio. 
(Pausa) 
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 A ocupação desordenada é um problema 
muito sério no mundo; aliás, no Brasil, no 
mundo não tenho essa experiência com relação 
à ocupação. Mas, desordenada no Brasil, 
infelizmente é um fato que não deveria 
acontecer, mas o cidadão, ele tem que se 
defender das intempéries. Isso é do tempo das 
cavernas, em que os primitivos lutavam até a 
morte para ocupar uma caverna para se 
defender, naquele tempo, das feras, se 
defender das intempéries.  
 Então, é difícil também o cidadão 
conseguir conquistar um teto, se não for dessa 
forma. Não estou defendendo essa questão da 
invasão, não estou defendendo nada disso. 
Estou defendendo o direito do cidadão de ter 
uma moradia digna. 

Nós temos um exemplo lá em Vila Velha, 
o Marcellinho conhece bem, sábado estive na 
Barra do Jucu, na beira do canal, o rio do Congo, 
e o que aconteceu? A Rodovia do Sol fez uma 
covardia muito grande com o pessoal da Região 
5. Ela levantou muito o leito, e ao invés de ele 
atravessar o rio do Congo lá, Marcellinho, ali 
perto de 23 de Maio, ele foi atravessar debaixo 
da rodovia lá embaixo, depois de muitos 
metros, que chega ali e atravessa embaixo dessa 
rodovia. Então, com isso, represou a água toda 
da Região 5. Rodovia do Sol. Um crime isso.  

Muito bem, então, eu passando na Barra 
do Jucu sábado, à noite, que eu fui lá num 
evento da Abeca, que é uma ONG que cuida de 
criança em risco social da Região 5, fui andando 
na beira do valão e, de repente, encontrei uma 
casa. Uma casa construída praticamente em 
cima do valão, que obstruiu a rua.  
 Mas em Vila Velha isso é tão comum que 
nós vejamos agora ali. Onde era o motel Chalé, 
o cidadão ocupou a rua. Construiu um motel 
dentro da rua. E a administração passada 
indenizou em três milhões e oitocentos mil reais 
para tirar o motel de cima da rua, que já era 
nossa, já era do povo. Aí nós tivemos que pagar 
ainda, escuta bem os senhores, nós tivemos que 
pagar três milhões e oitocentos para pessoa 
tirar o motel de cima da rua, que ele construiu e 
ficou ali por cerca de quarenta anos. 
 Então, na verdade, é uma situação tão 
difícil, e, agora, o prefeito atual está fazendo ali 

uma passagem, uma rua mais uma pequena 
pracinha. Eu não sou contra a pracinha, não, 
mas a gente tem que ver as prioridades. Por 
quê? Quem é que senta numa pracinha hoje? 
Quem é que vai de dia ou de noite sentar numa 
pracinha? Devido à segurança ou à falta de 
segurança. Então, na verdade, temos que 
analisar todos esses aspectos.  

Bom, estamos chegando aqui ao final da 
nossa reunião, Marcellinho. Então, a proposta 
que eu quero fazer para vocês, para o Dolar, 
para a Conceição, para você e também para o 
meu querido amigo, meu conterrâneo, Loren, 
que nós possamos fazer outra reunião, logo em 
agosto, e convidar esses atores, vocês todos, 
especialmente o Comdevit e também o 
Ministério Público. Você lembra-se de mais 
alguém para convidar, Marcellinho? 
 
 O SR. MARCELLO ROSA DA COSTA – A 
Cesan e a Arsp, porque a Arsp que faz a questão 
das taxas, essa questão do abuso das taxas. A 
Arsp que gerencia isso, a agência reguladora. 
Então, ela precisa rever isso, que é uma grande 
lamentação da população. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Muito bem, será 
convidada. A Leila está anotando esses nomes 
desses atores. 

 
O SR. MARCELLO ROSA DA COSTA – O 

secretário também, né? 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Quem? 

 
O SR. MARCELLO ROSA DA COSTA – 

Sedurb. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Está bom, depois você 
passa para a Leila o nome das entidades que 
você quer convidar. Naturalmente serão 
convidados. Também receberão, Marcellinho, 
uma cópia da ata dessa reunião, as deliberações 
que tomamos para que eles saibam o que nós 
estamos reivindicando. 
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Lembrar também, se é justo ou injusto, 
eu não quero discutir, não cabe a mim discutir 
isso, mas para responder para a Conceição. 
Segundo a Cesan, o valor justo da cobrança de 
esgoto é oitenta por cento do que se consome 
da água. Eu não quero discutir isso, se é justo ou 
se é injusto, mas a resposta normalmente que a 
Cesan dá para os consumidores é isso. 
Realmente é muito caro, o povo não aguenta 
pagar água e ainda tem que pagar o esgoto. A 
verdade é essa. 

Tem mais alguém que queira se 
manifestar? (Pausa)  

Temos alguns minutos ainda. Não? 
(Pausa)  

Marcellinho, para encerrar, quer falar 
alguma coisa? 

 
O SR. MARCELLO ROSA DA COSTA – Eu 

só quero uma agenda com o senhor para a 
gente poder falar até do Comdevit, alguns 
detalhes, porque hoje na composição do 
Comdevit deveria ter a Federação 
Metropolitana ocupando os espaços. E a 
sociedade civil que está lá é uma federação 
estadual, não é a metropolitana. Se o Comdevit 
é um conselho metropolitano, é a Federação 
Metropolitana que tem que ocupar ele. E, aí, a 
gente até tinha feito um ofício ao presidente da 
Casa para discutir isso com o governador. Então, 
que o senhor liderasse isso conosco. 

E quero agradecer mais uma vez, 
parabenizar o seu trabalho, sempre em defesa 
Região 5, de Vila Velha, e do estado; e pela 
saúde pública, conta com a parceira da 
Federação Metropolitana. Agradecer ao Loren, 
ao Dolar, à Conceição, que fazem parte também 
da Federação, e à Leila, que é extraordinária, é a 
atendente, a assistente técnica que está dando 
todo o suporte e orientação. Muito obrigado 
pela atenção. Parabéns a toda a comissão. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Muito bem, faremos isso, 
essa reunião com você, Marcellinho.  

E dizer o seguinte: a Assembleia entra 
em recesso na semana que vem, mas eu não 
entro. Não entro, porque eu sou contra esse 
recesso, eu acho que o deputado deveria ter 

trinta dias de férias, igual tem todo trabalhador. 
Sou contra isso. Então, estarei aqui e vou 
combinar com a Leila um dia para você vir aqui 
no gabinete para a gente fazer uma discussão 
entre nós dois. 

Bom, eu quero comunicar que a 
comissão estará recebendo a visita do senhor 
Pitiguara de Freitas Coelho, fisioterapeuta da 
Santa Casa de Misericórdia de Vitória, na 
reunião virtual desta comissão, dia 3 de agosto, 
terça-feira, nove da manhã, por 
videoconferência também para discorrer sobre 
o tema programa de reabilitação pós-Covid por 
meio de virtual care.  

Eu quero dizer que esse requerimento 
eu fiz. Eu ando numa luta muito grande aqui 
para que o Governo do Estado, com a parceria 
dos municípios tenha centros de recuperação, 
de reabilitação, que, como sabemos, tem muita 
gente na cadeira de roda, tem gente que ainda 
perdeu a voz, tem gente que ficou hipertenso, 
outros ficaram diabéticos, outros ficaram com 
problemas psicológicos, psiquiátricos graves; 
tem gente falando em suicídio. Então, nós 
temos que reabilitar essas pessoas 
psicologicamente e fisicamente também. 

Estive visitando o Crefes ontem também 
– toda semana eu vou ao Crefes –, estou 
acompanhando lá a construção da quadra, que 
foi um pedido meu ao governador, a instalação 
do raio-x também e, agora, a piscina aquecida, 
que estava com defeito e está funcionando. E vi 
lá alguns leitos, com o diretor César Pitanga, 
alguns leitos destinados à reabilitação da Covid, 
essa doença terrível.  

Mas é preciso que não tenha só um 
Crefes, que o cidadão de Pedro Canário, como 
que poderá vir ao Crefes? Tem que ter na sua 
região! O cidadão lá de Guaçuí, a terra do nosso 
querido deputado Luciano Machado, como é 
que vai se dirigir até ao Crefes? Tem que ter em 
Cachoeiro ou em uma região mais próxima. 
Então nós estamos lutando por isso aqui. E o 
Crefes também não vai dar conta disso. A 
filosofia de tratamento do Crefes também não é 
essa, pode ser nesse momento de pandemia, 
mas o Crefes é reabilitação física, reabilitação 
motora. Ainda ontem eu fui lá, e o Roberto 
estava lá ensinando a um cidadão a andar com 
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uma prótese na perna. Então, na verdade nós 
precisamos lutar para isso. 

Então, o dia 03 de agosto, a primeira 
reunião ordinária da Comissão de Saúde, nós 
teremos essa visita tão importante aqui de 
Pitiguara de Freitas Coelho.  

A Comissão de Saúde estará recebendo 
também, a visita dos representantes da ACBG, 
Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e 
Pescoço, na reunião virtual do dia 10 de agosto, 
terça-feira, às 9h da manhã, em 
videoconferência também, para discorrer sobre 
o tema Campanha Nacional de Prevenção do 
Câncer de Cabeça e Pescoço – Julho Verde. Por 
minha solicitação também nós estaremos 
recebendo esta associação. 

Estamos chegando ao final de nossa 
reunião, ela foi muito boa, durou um pouco 
mais de 1h 23min, foi muito pouco ainda para a 
gente falar de um assunto tão importante, que é 
o saneamento.  

Por fim, ainda, nós estaremos aqui 
recebendo, no dia 17 de agosto, também às 
9horas da manhã, o Marcelo Rosa da Costa, 
presidente da Federação Metropolitana do 
Movimento Popular da Grande Vitória, também 
para falar sobre a construção – é o Marcellinho 
–, da maternidade, na região 5, de Vila Velha. A 
região 5 é uma cidade, a região maior que todos 
os bairros de Vila Velha. E o Marcellinho vem 
também com alguém que possa auxiliar nessa 
empreitada, a construção de uma maternidade 
naquela região. Muito bem! 

Então, agora, estamos chegando mesmo 
ao final. Quero agradecer a Deus por estarmos 
com saúde aqui falando para quem não tem 
saúde; agradecer à Comissão de Saúde, 
especialmente à Leila e ao Gabriel, que estão na 
tela; ao presidente da nossa comissão; ao 
presidente da Assembleia, o nosso deputado 
Erick Musso; à Diretoria das Comissões 
Permanentes, especialmente o Pedro Henrique; 
agradecer aos servidores da engenharia e 
tecnologia; aos repórteres da TV Assembleia e à 
Taquigrafia, que pacientemente anotou até esse 
momento a nossa. Agradecer e parabenizar a 
Taquigrafia, que é um dos serviços mais 
competentes que nós temos aqui na 
Assembleia.  

Nada mais havendo a tratar, dou por 
encerrados os trabalhos da Comissão de Saúde 
e Saneamento, convocando todos para a 
próxima, ordinária, que será no dia 03 de 
agosto.  

Muito obrigado. Bom dia a todos. Vamos 
em paz.  

 
(Está encerrada a reunião) 

 
_______________________________________ 

 
OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL, 

DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA 
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO 
CONTRIBUINTE, REALIZADA EM 12 DE JULHO 
DE 2021. 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Bom dia a todos, bom dia deputados 
Danilo Bahiense e Carlos Von; bom dia todos 
servidores da Casa; os que se fazem presentes; 
aos nossos convidados e ao público que nos 
assiste através da TV Assembleia ou das redes 
sociais. 

Tem alguém com microfone ligado. 
Gostaria que a organização da reunião pudesse 
ajudar a desligar os microfones ou as próprias 
pessoas que estão participando ficarem atentos 
com relação aos microfones ligados. 

Conforme art.75 do Regimento Interno 
da Assembleia Legislativa, Resolução n.° 2700, 
de 15 de julho de 2009, os trabalhos das 
comissões serão iniciados com a presença de 
pelo menos um terço dos seus membros, que é 
o que ocorre no momento e as deliberações 
serão tomadas desde que presente a maioria 
dos deputados. 

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

Passo, neste momento, (Inaudível) 
conforme art. 75 do Regimento desta Casa, 
Resolução n.º (Inaudível)  fica dispensada a 
leitura (Inaudível) disponível no site da Casa, 
para leitura. 

Em discussão a ata publicada. (Pausa) 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390038003500360033003A00540052004100, Documento assinado 

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



90 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 20 de julho de 2021 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

Como vota o deputado Danilo Bahiense? 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(Sem partido) - Pela aprovação, presidente. Pela 
aprovação. 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Como vota o deputado Carlos Von? 
 
O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - Pela 

aprovação, senhor presidente.  
O áudio está um pouco ruim. Não sei se 

é só para mim. 
 
O SR. (AUTOR NÃO IDENTIFICADO) - Eu 

também não estou conseguindo ouvir não! 
 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Não estão conseguindo ouvir o áudio? 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(Sem partido) - Vandinho, agora melhorou. 
 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Melhorou, né? 

Eu não sei, alguém colocou já umas 
fotos. Acho importante a gente deixar para a 
hora da reunião. Na hora que deliberar 
(Inaudível) voltar aí para reunião normal. 
(Inaudível) 

Gostaria, neste momento, de pedir ao 
secretário da comissão, o Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 
(Inaudível) 

 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) – Tiago, você repete a leitura para ver se 
está funcionando. Ok? 

Parece que está chovendo apesar de um 
sol intenso atrás aí, não estamos conseguindo te 
enxergar direito. Mas estou te ouvindo.  

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

Requerimento de Reclamação do senhor 
Paulo Sérgio Careri Muller, presidente da 

Associação de Moradores do bairro 
Grande Vitória, em Vitória, que os postes 
de madeira da EDP estão em risco de 
acidentes. 
 
Requerimento de Reclamação da 
senhora Giselle Nunes Will de Assis, 
moradora do bairro Vista da Serra I, 
Serra, que não está conseguindo fazer 
ligação/instalação de seu relógio e que a 
EDP está cobrando multa de dez mil, 
novecentos e oitenta e quatro reais e 
dois centavos.  
 
Requerimento de Reclamação do senhor 
Angelo Liuth de Oliveira, morador do 
bairro Vista da Serra, Serra, que o poste 
de madeira da EDP está com risco de 
queda e sem lâmpada. 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Tiago, falhou um pouco (Inaudível) 
entendido. Então, é importante você dar uma 
olhada no seu wi-fi, mas também tive 
dificuldade. 

Vocês também estão me ouvindo bem?  
 Vocês estão me ouvindo bem?  
 
 O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Agora 
sim, presidente. No início eu tive um pouco de 
dificuldade, mas agora melhorou.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Está bom.  

Ciente.  
Nós vamos deliberar sobre esses 

assuntos na Ordem do Dia.  
 Continuando a fala do secretário Tiago 
Martins.  

 
 O SR. SECRETÁRIO lê:  

 
Requerimento de Reclamação do senhor 
Wellington Santos Macario Lima, 
morador do bairro Costa Dourada, 
Jacaraipe. Alega que esta com 
dificuldades de retorno da EDP sobre 
solicitação de verificação de poste com 
suspeita que queda. 
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Requerimento de Reclamação do senhor 
Camilo Adolfo Bucher e outros, 
morador de Córrego das Flores - Zona 
Rural de Itaguaçu, que as comunidades 
de Paraju, Jacutinga, Itaçu, Baixo Itaçu e 
Santo Antônio de Itaçu estão sofrendo 
constantemente com quedas/picos de 
energia causando diversos prejuízos. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Ciente. À assessoria da comissão 
(Inaudível) sobre esses pontos e busque o 
entendimento para que a gente possa resolver 
essas demandas com a EDP.  
 Tiago, continuamos com o problema 
contigo aí. Nós estamos ouvindo, mas está 
falhando. Ok? (Pausa) 
 Tiago, nós não estamos te ouvindo. Ok? 
(Pausa) 
 Vou pedir ao Tiago para que ele possa 
continuar o requerimento do senhor Paulo 
Sérgio Careri Muller.  
 Eu vou falar eu mesmo. Nós estamos 
tendo problema com o Tiago.  
 

Requerimento de Reclamação do senhor 
Paulo Sérgio Careri Muller, presidente da 
Associação de Moradores do bairro 
Grande Vitória, em Vitória, que a rede de 
esgoto da Rua Ordalino Militão Machado 
esta obstruída e sendo lançada na rede 
de drenagem. Alega ainda que quando 
chove ocorrem vazamentos de esgoto na 
via. 
 
 Ciente. Vou pedir também à assessoria 
da comissão que alinhe esses pontos 
com a Cesan. (Inaudível) 
 
 PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  
Não houve no período.  
 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS:  
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA:  
Não houve no período.  
 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS:  

Não houve no período. 
 

 Passo agora para a Ordem do Dia. 
Gostaria de deliberar com os demais deputados 
a participação dos seguintes convidados: 
Orlando Sena, da EDP; Paulo 
Sérgio Careri Muller, presidente da Associação 
de Moradores do bairro Grande Vitória, em 
Vitória; Angelo Liuth de Oliveira, morador do 
bairro Vista da Serra, liderança daquela região; 
senhor Maurílio Sodré de Assis Júnior, são 
moradores do bairro Vista da Serra; 
Daniel Caulyt, gerente de Obras da Cesan; 
senhora Beatriz Cribari, da Divisão de Obras de 
Expansão, também da Cesan; senhor João 
Batista Santiago, presidente da Associação de 
Moradores do bairro Santa Rita de Cassia, na 
Serra. 

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

votação. 
Como vota o deputado Danilo Bahiense? 

 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Pela aprovação, presidente.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Como vota o deputado Carlos Von? 
 
 O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Pela 
aprovação, senhor presidente.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Senhor Angelo Liuth, lá de Vista da 
Serra. Angelo, você está me ouvindo bem? 
 
 O SR. ANGELO LIUTH DE OLIVEIRA – Boa 
tarde, deputado.  
 

 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Eu estou te ouvindo bem baixinho. Não 
sei se é... Se puder falar um pouquinho mais 
alto, Angelo. Um pouquinho mais perto do 
microfone.  
 

 O SR. ANGELO LIUTH DE OLIVEIRA – 
Melhorou? 
 

 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – O Angelo vai falar sobre a questão que 
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é relacionada à EDP no Bairro Vista da Serra. 
Depois vamos ouvir o senhor Orlando.  
 Mas, Angelo, fale de novo para ver se eu 
te ouço melhor.  
 
 O SR. ANGELO LIUTH DE OLIVEIRA – Boa 
tarde! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Nós estamos te ouvindo. Não sei se é o 
caso aqui, mas eu estou te ouvindo um pouco 
baixo. Mas estamos te ouvindo e gostaria de te 
passar a palavra 
  

O SR. ANGELO LIUTH DE OLIVEIRA – Se 
aproximar muito, eu vou assustar o pessoal aí 
com o meu rosto na tela.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 
PSDB) – Angelo, você está me ouvindo? 
 

O SR. ANGELO LIUTH DE OLIVEIRA - 
Estou ouvindo. O senhor está me ouvindo? 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 

PSDB) – Eu gostaria de te passar a palavra para 
que você possa falar um pouco sobre essa 
representação que você fez aqui na comissão 
com relação à EDP no bairro Vista da Serra. Eu 
gostaria de te passar a palavra, neste momento. 

 
O SR. ANGELO LIUTH DE OLIVEIRA  – 

Perfeitamente, deputado.  
Primeiramente, bom dia a todos, aos 

deputados presentes, a todos os convidados. 
Quero agradecer à EDP por abrir este canal com 
a gente, em especial ao presidente da Comissão 
de Defesa do Consumidor por atender ao nosso 
pedido, deputado Vandinho Leite, e ao amigo 
Tiago Martins, por ser solícito aos nossos 
pedidos aqui. Sempre está presente em Vista da 
Serra, de acordo com o que a gente necessita. 

Enfim, o problema que a gente enfrenta 
é um dos vários que ocorrem na cidade toda. 
Mais especificamente, esse problema na 
avenida Presidente Kennedy, em Vista da Serra 
I, é uma rua que já sofre com alguns problemas 
dos resquícios de obras que ficaram lá, desde a 
gestão passada.  

 (É exibido o vídeo 
simultaneamente ao pronunciamento) 
 
E esse poste, em específico, é um poste 

de madeira e está balançando, dando a 
entender que vai cair, trazendo um risco muito 
grande da queda, não só da queda, também 
pela falta de iluminação. A rua está um pouco 
abandonada e ela acaba se tornando local ermo.  
 Estão me ouvindo perfeitamente? 
(Pausa)  
 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(Sem partido) – Presidente, o Tiago está com o 
microfone aberto e está atrapalhando um 
pouquinho aí.  
 

O SR. ANGELO LIUTH DE OLIVEIRA – 
Conseguiram ouvir?  
 
 O SR. (AUTOR NÃO IDENTIFICADO) – 
Sim, Angelo, deu para ouvir perfeitamente. 
 
 O SR. (AUTOR NÃO IDENTIFICADO) – 
Pessoal, a internet caiu e o deputado Vandinho 
Leite está entrando novamente. (Pausa)  
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 
PSDB) – Vamos lá! 

Queria agradecer a participação. Eu perdi 
um pedacinho do final, mas eu conheço bem o 
problema de Vista da Serra com relação a essa 
questão do poste que foi colocado. 

O Orlando Sena, da EDP, está me 
ouvindo? 

 
O SR. ORLANDO SENA CAMPOS – Alto e 

bom som! 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 

PSDB) – Também estou te ouvindo muito bem 
aqui. 

Então, Orlando, o senhor ouviu a 
demanda do Angelo, que é de Vista da Serra, e 
aí eu gostaria de ouvir a EDP com relação a esse 
assunto. Ele trouxe, inclusive, vídeos mostrando 
o problema. Realmente, o problema é grave, e 
eu gostaria de ouvir a EDP sobre a busca de 
solução dessa reclamação da comunidade.  
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O SR. ORLANDO SENA CAMPOS – Claro, 
presidente. 

Primeiramente, bom dia a todos. Bom 
dia ao deputado Vandinho Leite, em quem 
cumprimento os demais deputados. Senhor 
Angelo, bom dia!  

Gostaríamos, inicialmente, de esclarecer 
que a EDP possui um detalhado plano de 
manutenção, que contempla a inspeção visual e 
termográfica de toda a rede de distribuição. 
Nessa inspeção, são levantadas todas as 
necessidades de manutenção da rede, desde a 
troca de poste até possíveis podas de árvores 
que estejam em contato com a rede. 

Com base nesse levantamento, essas 
manutenções são priorizadas e executadas 
conforme os critérios técnicos de capacidade e 
execução. A gente agradece o envio da 
informação, que o senhor nos passou, inclusive 
com vídeo, e nós programamos até o final desta 
semana os nossos técnicos irem a campo fazer 
uma vistoria para avaliar se há ou não 
necessidade de troca do poste, Angelo. Até o 
final desta semana, estaremos indo a campo, no 
local informado, para fazer essa vistoria. 
 

O SR. PRESIDENTE − (VANDINHO LEITE − 
PSDB) – Orlando, eu acho que as imagens são 
claras. O poste está trincado, a base está com 
defeito. Eu acho que as imagens são bem claras 
e é necessária, no meu entender, uma 
intervenção firme da EDP no sentido de fazer a 
vistoria o quanto antes, mas, claro, de resolver, 
também, o problema. 

 

O SR. ORLANDO SENA CAMPO – 
Exatamente, deputado. Nessa vistoria, nós 
vamos resolver essa demanda. 

 

O SR. PRESIDENTE − (VANDINHO LEITE − 
PSDB) – Então está bom. 

Então eu gostaria de passar para o 
secretário da comissão, o Tiago, para que ele 
comece (Inaudível) demanda, e o nosso querido 
Angelo para que ele possa nos manter 
informado sobre a solução dessa demanda, que, 
acredito eu, a EDP vai, sim, resolver, até porque 
tem resolvido as demandas desta comissão, e, 
com certeza, nós vamos acompanhar aqui de 
perto. Ok? 

Um abraço, Angelo. 
 
O SR. ANGELO LIUTH DE OLIVEIRA – 

Obrigado, Orlando; obrigado, deputado. Vamos 
aguardar e vamos torcer para dar tudo certo. 
Até o final desta semana, a gente dá um 
retorno. 

 
O SR. PRESIDENTE − (VANDINHO LEITE − 

PSDB) – Ok, então. 
Vamos para o segundo ponto. Eu 

gostaria de ouvir, neste momento, Paulo Sérgio, 
que é presidente da Associação de Moradores 
do Bairro Grande Vitória. Ele está presente na 
reunião.  

Paulo, bom dia! 
 
O SR. PAULO SÉRGIO CARERI MULLER – 

Bom dia, deputado! 
 
O SR. PRESIDENTE − (VANDINHO LEITE − 

PSDB) – Estou te ouvindo bem e gostaria que 
você falasse um pouco sobre, também, essas 
questões com relação à EDP, de postes na 
região. Você me citou, inclusive esteve comigo 
pessoalmente, questão de postes de madeira 
com dificuldade. Gostaria que você relatasse, 
como presidente da comunidade, sobre essa 
demanda. 

 
O SR. PAULO SÉRGIO CARERI MULLER – 

Então, bom dia para todos! 
Como eu falei com o senhor, deputado, 

tem postes de madeira muito antigos já dentro 
da comunidade e inclusive tem um poste que 
está próximo à casa de um morador, bem 
colado – e a maioria dos postes estão bem 
colados às casas dos moradores e são todos de 
madeira –, e um desses postes está bem 
deteriorada a base dele, trazendo risco para os 
moradores. 

Então, eu queria saber uma posição da 
EDP em relação a essas demandas aqui, que são 
postes em madeira muito antigos, entendeu?  A 
gente precisa de uma ajuda aqui na 
comunidade. 

 
O SR. PRESIDENTE − (VANDINHO LEITE − 

PSDB) – Obrigado pela fala, e, da mesma forma, 
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Orlando, mais uma demanda, agora da 
comunidade em um bairro de Vitória, que é o 
bairro Grande Vitória. O Paulo não colocou as 
fotos, mas a comissão e alguns servidores da 
comissão estiveram na comunidade. Eu vi as 
fotos e realmente é uma região que precisa da 
atenção da EDP, e gostaria ouvir o Orlando 
sobre esse assunto do bairro Grande Vitória 
também. 

 

O SR. ORLANDO SENA CAMPO – Senhor 
Paulo, bom dia!  

Realmente o senhor não encaminhou as 
fotos, mas encaminhou o endereço que nos 
possibilita fazer uma vistoria a contento, 
conforme foi informado ao senhor Angelo. Até o 
final desta semana, nós vamos até a localização 
que o senhor nos encaminhou para fazer essa 
vistoria e propor a resolução desse problema. 

 

O SR. PAULO SÉRGIO CARERI MULLER – 
Ok. Eu agradeço e aguardo aqui para poder 
estar mostrando a vocês. Vocês vão estar se 
certificando de que realmente precisa ser feito. 

 
O SR. PRESIDENTE − (VANDINHO LEITE − 

PSDB) – É, então, nessa mesma decisão da 
decisão anterior, eu gostaria de que o Paulo 
acompanhasse esse debate que foi feito neste 
momento, ou seja, que acompanhasse o que foi 
falado pela EDP e chegasse ao fim dessa 
demanda também com solução. É o nosso 
objetivo aqui da comissão. 

Então, a gente precisa (inaudível) que 
possa acompanhar essa demanda até o fim. E 
pedir à EDP que possa nos encaminhar essas 
vistorias, resultado dessas vistorias. Ok, 
Orlando? 
 
 O SR. ORLANDO SENA CAMPO – Ok, 
presidente. Estaremos aí comunicando 
formalmente sobre o resultado dessas vistorias. 
Se me permite, presidente, pela ordem! 
Acrescento também a demanda do senhor 
Wellington. Não sei se ele está presente. E 
também tem uma demanda semelhante ao do 
senhor Angelo e do senhor Paulo, a qual 
também, até o fim da semana, estaremos 
realizando essa vistoria para resolução do 
problema.  

 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Gostaria de te agradecer, até então a 
EDP antecipou. A gente ia colocar essa demanda 
para a próxima reunião, porque ela chegou mais 
recente. Mas aí a assessoria já te passou e, com 
certeza, é importante já resolver. Obrigado! 
Certo?  

E agora, mais uma questão da EDP. O 
Maurílio está me ouvindo bem?  

 
O SR. MAURÍLIO SODRÉ – Oi. Bom dia. 

Está me ouvindo, deputado?  
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Estou te ouvindo, Maurílio. Você está 
com uma dificuldade aí de religação. Não é isso?  

 
O SR. MAURÍLIO SODRÉ – Deixa ver se 

eu consigo botar o vídeo aqui. Está conseguindo 
me ver? 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Estamos te vendo e te ouvindo bem. 
 
O SR. MAURÍLIO SODRÉ – Maravilha. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Gostaria que você relatasse também 
sobre essa reclamação que você fez aqui na 
Comissão de Defesa do Consumidor. A EDP está 
presente para que a gente possa tentar 
encontrar, resolver, buscar resolver esse 
conflito ou essa reclamação aí.  

Concedo a palavra a você. Vai lá, 
Maurílio, está com a palavra. 

 
O SR. MAURÍLIO SODRÉ – Quero 

agradecer pela oportunidade, agradecer 
também ao Angelo Liuth, que fez essa conexão, 
e ao Tiago também, por essa força aí. Porque a 
gente, eu tenho uma dificuldade imensa de ter 
um acesso à EDP. Eu quero dizer que eu sou, 
meu nome é Maurílio Sodré, eu trabalho aqui na 
Câmara Municipal da Serra, e eu fiquei quatro 
anos fora do Brasil. E eu voltei agora, meu pai 
faleceu, e lá em casa são duas casas. A gente 
dividiu os quintais. O meu quintal agora é 
dividido da minha mãe; da minha mãe é a casa 
de baixo, a minha casa é a de cima. E eu decidi, 
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deputado, ter a minha energia sozinho. 
Entendeu? Independente. Então, o que eu fui 
fazer? Como eu sou leigo na situação... 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Seriam dois relógios. Não é isso? 
 
O SR. MAURÍLIO SODRÉ – Exatamente. 

Mas, como sou leigo na situação, eu fui à EDP e 
perguntei o que eu precisava fazer. Cheguei lá, a 
menina me atendeu, muito mal, diga-se de 
passagem. Inclusive eu deixei isso relatado. 
Entendeu? Fui muito mal atendido, recebido nas 
três vezes que eu fui à EDP. Lá a menina disse o 
seguinte: mesmo sendo os quintais separados, 
independentes, os relógios teriam que ser 
juntos. Eu falei: tudo bem.  

Juntei eu e minha mãe, juntamos o 
dinheiro, compramos os relógios, juntamos os 
aparelhos que foi muito caro e fizemos lá o 
reloginho, bonitinho. Tudo em um cantinho. Aí 
fomos à EDP, agendamos para o técnico ir lá e 
fazer a ligação. O técnico entrou em contato 
com a minha esposa e pediu a foto para 
adiantar o atendimento. No mesmo dia à tarde, 
ele mandou mensagem via WhatsApp que foi 
reprovado. Ou seja, o técnico nem sequer foi a 
minha casa ver o relógio que a gente teve um 
trabalho imenso para fazer. 

Mandou a foto como tinha que fazer 
novamente. A gente foi e quebrou tudo. Fez do 
jeitinho que foi pedido na foto. Falou que nem 
precisava agendar novamente. A gente não 
conseguiu fazer o agendamento via WhatsApp 
onde foi reprovado. A gente teve que agendar 
de novo. Fui na EDP novamente, mais uma vez 
muito mal atendido, inclusive não queria fazer o 
agendamento. Entendeu? Aí, consegui fazer o 
agendamento, mas a menina lá de dentro já 
falou: olha, eu vou fazer o agendamento, mas 
tem que ser separado.  

Eu falei: mas como que tem que ser 
separado se eu vim aqui e vocês falaram que 
tinha que ser junto? Aí a menina falou: olha, eu 
vou agendar, mas vai reprovar. Fiz o 
agendamento, marquei com o técnico. O técnico 
mais uma vez pediu as fotos via WhatsApp da 
minha esposa. Dessa vez a gente não mandou. A 
gente falou que a gente estaria em casa vinte e 

quatro horas esperando junto com o eletricista. 
A EDP não respondeu mais, passaram dois dias 
ela mandou mensagem via MSN, mensagem de 
texto, falando que estava se deslocando até a 
minha residência.  

Eu liguei para o eletricista, fiquei 
aguardando das duas da tarde até às dezenove 
horas. A EDP não veio na minha casa e mandou 
mensagem depois, falando que foi reprovada a 
minha instalação. E nisso falou que eu tinha que 
saber por que estava sendo reprovada.  
 Eu fui correr atrás do porquê. Aí eu 
descobri que a EDP deu uma multa a minha 
mãe. Minha mãe, uma pessoa de cinquenta e 
quatro anos, mora sozinha, porque meu pai 
faleceu. Descobri que a EDP está dando uma 
multa a minha mãe no valor de dez mil. 
Inclusive, está até aqui ó, o valor de dez mil 
novecentos e setenta e sete reais, porque o 
relógio estava amassado, num suposto gato.  
 Enfim, a minha mãe, uma senhora que 
está quase aposentada na prefeitura, eu acho 
que não tem necessidade de fazer um gato de 
energia. Mas eu não tenho acesso para saber 
onde eu tenho que recorrer, entendeu?   
 Então eu peço a sensibilidade aí do 
Orlando, de vocês. A gente não está 
conseguindo resolver. Eu só quero 
simplesmente ter a minha energia 
independente da minha mãe. Somente isso.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Sim, Maurílio, agradeço as suas palavras. 
Vamos buscar o diálogo para tentar resolver 
esse conflito. 
 E já gostaria de passar a palavra para o 
Orlando, que sempre preza muito pelo bom 
atendimento da EDP, e tenho certeza que ele vai 
tentar encontrar um caminho. 
  Orlando, contigo aí a palavra.  
 
 O SR. ORLANDO SENA CAMPO - 
Obrigado Presidente. Senhor Maurilio, bom dia!  
Realmente a norma técnica para ligação de 
padrão de energia, senhor Maurilio, não 
permite ter dois pontos de entrega na mesma 
instalação, por questão de segurança. Logo, 
para o caso, torna-se necessário que solicite 
uma mudança de local de medidor, tirando 
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aquela caixinha antiga, para o padrão agrupado, 
com os dois medidores e uma solicitação de 
ligação nova, que é justamente a vossa energia. 
Nesse caso a EDP tirar, desativar o ponto de 
entrega de metal, que existe lá, antigo, e 
transferir o medidor para o novo padrão, e 
instalando ao novo medidor a ligação do seu 
pedido.  
 Quanto à cobrança complementar, 
realmente, foi identificado que o medidor 
estava com os lacres violados e uma 
interferência no disco de medição, impedindo o 
correto registro da energia consumida. Mas a 
gente informa que os nossos atendentes irão 
entrar em contato com o senhor para tratar da 
solicitação da ligação, resolver, como também 
abrir negociação para o pagamento dessa 
cobrança complementar, nas melhores 
condições possíveis.  
  

O SR. MAURÍLIO SODRÉ - Entendi, 
Orlando. Então, realmente o relógio, eu 
coloquei duas caixas novas, uma para mim, que 
é a ligação nova, e uma para ligação antiga da 
minha mãe, para eliminar a caixa antiga. 
Exatamente isso que eu quero. Só isso que eu 
estou precisando. Entendeu? 
 Quanto à dívida, exatamente, eu quero 
saber por que... Inclusive, quando meu pai 
faleceu minha mãe nem ficava em casa. As duas 
casas foram alugadas. Então digo assim, eu 
quero saber, como que eu posso saber, 
exatamente, realmente, se foi violado. 
Entendeu? Eu não tenho conhecimento disso. E 
saber até onde poderia ser feito, como poderia 
ser feito nessa situação aí. Mas o maior 
interesse é ter minha energia independente. 
  

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Eu, pelo que eu entendi, então, Orlando, 
vai entrar em contato com o Maurílio um 
atendente? Não é isso?  
  

O SR. ORLANDO SENA CAMPO - 
Exatamente, presidente.  

  
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Sobre essa questão da multa em si, acho 
o seguinte: Se você não teve nenhum 

procedimento de furto de energia, Maurilio, te 
aconselho - como já aconselhei muitas outras 
pessoas -, a entrarem na justiça, nas pequenas 
causas. Ok? Agora, se teve algum problema no 
relógio, não foi de má-fé, te aconselho a entrar 
nas pequenas causas; se teve algum outro tipo 
de problema, aí também a EDP já se colocou à 
disposição para negociar. Ok? 
  Eu vou pedir aqui a assessoria da 
comissão... 
 
 O SR. MAURÍLIO SODRÉ – Obrigado, 
Deputado. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Maurílio, vou pedir à assessoria da 
comissão para entrar em contato contigo para 
explicar, exatamente, a parte técnica de como 
seria essa questão das pequenas causas. Ok? 

 
 O SR. MAURÍLIO SODRÉ - Ok. Muito 
obrigado aí, pela sensibilidade. Agradeço ao 
Tiago, mais uma vez, e ao advogado Angelo 
Liuth, pela força. Valeu! 

 
  O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Então, tá bom. 
 Orlando, eu acho que das questões de 
EDP, eu acho que nós terminamos aqui, e eu 
gostaria de te agradecer, Orlando, da EDP, mais 
uma vez, pela participação sempre, aqui, junto 
conosco. 

Orlando está aí ou saiu? (Pausa) 
 Saiu. 
 Gostaria, então, agora, de ouvir o senhor 
João Batista Santiago, presidente da Associação 
de Moradores do Bairro Santa Rita de Cássia, ele 
está com alguns problemas na comunidade, em 
relação a extensão de rede; e, em seguida, vou 
ouvir a senhora Beatriz Signorelli Cribari, da 
Divisão de Obras de Expansão da Cesan. 
 João Batista, você está me ouvindo? 
 

 O SR. JOÃO BATISTA SANTIAGO – Bom 
dia, deputado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Estamos te ouvindo bem, pode falar. 
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O SR. JOÃO BATISTA SANTIAGO – 
Obrigado pela força que tem nos dado, a você, 
ao Tiago Martins, e toda comissão, que se 
sensibiliza com o nosso problema aqui do nosso 
bairro, nós estamos com um problema aqui, que 
a Cesan deveria mostrar para nós se, realmente, 
a extensão de rede deles, cobre todas as ruas ou 
se se precisa fazer um ramal que cobrisse até o 
final dessas ruas, pois tem pessoas reclamando 
muito por falta de água; no verão quase não cai 
água nas nossas caixas. Então, nós 
precisaríamos da sensibilidade da Cesan para 
que esteja atendendo a gente; e, outra: já 
solicitei ao Tiago Martins e também ao 
deputado, que pudesse vir aqui com a comissão 
para poder a gente fazer o cadastro do povo, 
sobre relógios e rede de esgoto, que está sendo 
feito dentro do nosso bairro, se vai ser possível, 
se o presidente da Cesan pode responder isso 
para nós. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Então, vamos lá, João. A ideia seria 
extensão de rede, ou seja, novas casas que 
estão precisando ser interligadas a água, e 
também, esgoto; não é isto, está tendo obra de 
esgoto no bairro? É isso? 

Então, é extensão de rede para água e 
esgoto para parte do bairro que ainda não tem, 
não é isso? 

 
O SR. JOÃO BATISTA SANTIAGO – Não 

tem. Isso! 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – E aí, quando você falou sobre cadastro 
dessas casas, são famílias que têm interesse de 
que seja interligado água e esgoto em suas 
residências, não é isso? 

 
O SR. JOÃO BATISTA SANTIAGO – Sim! É 

isso sim, que precisa ser feito, não é deputado? 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Com certeza; eu conheço bem a região, 
até andei contigo aí recentemente. 

Agradeço a sua explanação. 
Beatriz, você está me ouvindo? (Pausa) 

Daniel, você está na reunião, Daniel, da 
Cesan? 

 
O SR. DANIEL CAULYT SANTOS DA SILVA 

– Estou sim, Vandinho. Eu estou ouvindo. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Eu acho que a Beatriz... 
 
O SR. DANIEL CAULYT SANTOS DA SILVA 

– A Beatriz está com problema no áudio. A 
gente tentou, deputado, entrar pelo 
computador da Cesan, mas deu um erro, eu 
estou até no celular, a conexão não está muito 
boa. Mas assim, sobre o bairro Santa Rita, na 
Serra, inclusive, foi realizada uma visita técnica, 
na semana passada, para a gente verificar se 
existe rede nas ruas, onde foi solicitado; esse 
levantamento já iniciou e, a próxima etapa, 
deputado Vandinho, vai ser o cadastramento 
dos clientes, para serem realizadas as ligações 
de água e esgoto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Antes de fazer o cadastramento, eu 
queria te orientar, Daniel, a fazer junto lá com 
os moradores, o João, ele conhece tudo lá e vai 
poder ser muito útil a vocês, e é importante 
você ter uma data, para o presidente da 
comunidade saber, mais ou menos, quando que 
vocês vão lá. 

 
O SR. DANIEL CAULYT SANTOS DA SILVA 

– Isso. A data, a gente pode colocar dia 30 desse 
mês, estar iniciando os trabalhos de 
cadastramento, porque são vários imóveis, e 
essa vistoria é imóvel por imóvel, conversa com 
os clientes, pegar os dados, aí é realizada uma 
matrícula por imóvel, para a Cesan, depois, 
poder fazer as ligações. 

Eu gostaria de pegar o contato do líder 
comunitário, para a gente poder fazer essa ação 
em conjunto.  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Eu queria, inclusive, até se você me 
permitir e os deputados Danilo e Von também, 
me ouvindo neste momento, eu queria que 
neste dia a gente pudesse fazer uma ação 
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integrada. Eu acho que no momento deste 
cadastramento, a gente deveria fazer a questão 
da tarifa social de água, para que as pessoas que 
têm direito a reduzir o valor das contas ... 

 
O SR. DANIEL CAULYT SANTOS DA SILVA 

– Sim! Sim! 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) –  (Inaudível) ... a ida ao bairro.  
A gente pode organizar isso via Procon 

da Assembleia. Caso tenha também os 
atendentes da Cesan, melhor ainda. Se não for 
possível, a gente pode fazer via Procon da 
Assembleia, porque a Cesan já fez uma parceria 
com os Procons do estado e também com o 
Procon da Assembleia, de ver os cadastros de 
tarifa social e organizar. 

 Eu acho que o João, que está me 
ouvindo, também, e é o presidente da 
comunidade... 

 
O SR. JOÃO BATISTA SANTIAGO - Sim! 

Estou ouvindo! 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) –  Faz esse trabalho de forma integrada 
no dia 30. Eu vou passar essa informação para a 
assessoria da comissão. 

 Se for o caso também, depois eu falo 
com o Orlando, a gente já poderia aproveitar no 
mesmo dia e fazer um grande movimento no 
bairro e também cadastrar as tarifas sociais de 
energia, deputado Danilo e deputado Von. É 
uma questão interessante que pode ser 
expandida também para outras comunidades.  

O que você acha disso, Daniel?  

 
O SR. DANIEL CAULYT SANTOS DA SILVA 

- Perfeito, deputado Vandinho. A gente pode 
fazer essa ação em conjunto. É até importante 
para ter um envolvimento maior dos 
moradores. E eu acho que até facilita a atividade 
de cadastro. Até facilita! 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Acho que facilita a atividade de 
cadastro e acho que quem já paga água, por 
exemplo, que a partir de agora com a ligação do 

esgoto vai ter que pagar a taxa de esgoto, se a 
pessoa faz o cadastro na tarifa social de água, 
não vai ter praticamente aumento na sua conta.  

É um bairro muito carente que as 
pessoas precisam realmente desse benefício. 
Então, eu vou passar para a comissão junto com 
a Associação de Moradores. E eu vou te passar o 
contato do presidente, mas vamos fazer essa 
interlocução para a gente fazer uma atividade 
em conjunto lá, no dia 30.  

Dia 30 vai cair que dia, mais ou menos? 
Eu acho até perfeito isso porque dia 30 vai ser 
um pouco mais para frente e dá para a gente se 
organizar com tempo. Sexta-feira da semana 
que vem, não é isso? 

 
O SR. DANIEL CAULYT SANTOS DA SILVA 

- Isso! Daqui a duas semanas. Vai ser quarta-
feira, daqui a duas semanas. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Daqui a duas semanas eu acho que a 
gente pode... Ah! Tá! Sexta... 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Dia 30 de julho é sexta-feira, 
presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – É! Sexta-feira, daqui a duas semanas. 
Pode ser que caia junto com outra blitz do 
consumidor. Mas aí a gente discute isso.  

 
O SR. DANIEL CAULYT SANTOS DA SILVA 

- A gente discute!  
Deputado Vandinho, se você me 

permite, a gente pode até antecipar essa 
reunião. 

 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Eu acho que vai ser interessante 
antecipar. Vou pedir ao Tiago Martins para 
entrar em contato contigo e mediar o acesso 
com os moradores.  

 

O SR. DANIEL CAULYT SANTOS DA SILVA 
- Isso! Perfeito! Estamos à disposição. 

 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Então está bom. Obrigado. 
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João ouviu, aí? 
 
O SR. JOÃO BATISTA SANTIAGO - Bom 

dia! Ei! Deputado Vandinho, será que não seria 
possível que eles viessem para fazer esse 
cadastro das pessoas em casa, porque se a 
gente marca pela Cesan, até quando nós vamos 
ficar com esse vai e vem aqui dentro da rua? 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Mas é isso mesmo. Nós vamos entrar 
(Inaudível). Tá bom? 

 
O SR. JOÃO BATISTA SANTIAGO - É isso 

mesmo que vão fazer, então? 
 
O SR. DANIEL CAULYT SANTOS DA SILVA 

– A Cesan vai de porta em porta conversar com 
os clientes.  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – A Cesan vai  de casa em casa mesmo, 
João. Tá bom? 

 
O SR. JOÃO BATISTA SANTIAGO - 

Obrigado! Deus abençoe, deputado! Você e o 
Tiago Martins, que está ajudando.  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Um abraço! Vamos falando. 
Obrigado, Daniel! 

 
O SR. DANIEL CAULYT SANTOS DA SILVA 

- De nada! Estamos à disposição. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB ) – Neste momento  eu gostaria de ouvir, e 
vamos falar contigo daqui a pouco de novo, 
Daniel, porque como a Beatriz não está, a 
próxima demanda é com você.  

E, neste momento, eu gostaria de ouvir o 
delegado e deputado Danilo Bahiense, porque 
ele tem uma demanda do bairro Ponta da Fruta, 
que é necessário a resposta da Cesan, e o 
Daniel, com certeza, vai poder falar, como 
responsável pela Divisão de Obras e Expansão 
da Cesan. É uma questão de vazamento de 
esgoto na Região de Ponta da Fruta, que nós já 

discutimos aqui nessa região, e o deputado 
Danilo está cobrando respostas, prazos.  

E eu concedo a palavra ao deputado 
Danilo Bahiense, neste momento. 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Pois não, presidente Vandinho! 
Bom dia para V. Ex.ª! Bom dia para o meu 
amigo, deputado Carlos Von; bom dia a todos 
que participam! 

Agradecer ao Orlando Sena pela atenção 
e agradecer também ao Daniel. 

Mas, o problema na Ponta da Fruta, 
presidente, é com relação ao esgoto que está 
sendo lançado em via pública. Não houve a 
ligação ainda na rede por parte dos moradores. 
A Cesan acho que não disponibilizou ainda e o 
esgoto está sendo lançado em via pública. Ele 
vem descendo aquela parte mais alta e todo 
esse esgoto é lançado na lagoa, aquela lagoa 
onde muitas pessoas ficam ali se banhando, nos 
finais de semana, crianças, adultos, velhos. 
Então, é uma sensação muito lamentável.   

Na reunião passada ficou acertado de 
fazerem contato aí com a presidente da 
associação, mas acho que teve algum problema. 
A gente gostaria de saber o prazo, porque, 
segundo consta, o pessoal da Cesan já esteve lá, 
mas, segundo consta, querem jogar o prazo 
para frente até que fique pronta a parte alta do 
lado direito do asfalto de quem vai para 
Guarapari. Mas o lado esquerdo, ali naquela 
parte de baixo da Ponta da Fruta, já está toda 
pronta a rede, só falta fazer a ligação para que o 
pessoal pare de lançar.  

Inclusive, deputado Vandinho, segundo 
eu fui informado lá, quando chega à noite, eles 
jogam uma bomba sapo e mandam os detritos 
todo para a rua, porque a fossa não dá 
vencimento. Ok, presidente? É isso aí. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) –  Deputado Danilo, pelo que eu estou 
entendendo, V. Ex.ª tem acompanhado essa 
demanda com mais detalhes, é  uma obra de 
esgotamento sanitário que está sendo feita. 
Essa obra não foi concluída ainda, tem alguns 
moradores que já fizeram a interligação na rede, 
é isso? Pelo fato de que a rede não está em 
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pleno funcionamento e interligada, esse esgoto 
está vazando nas ruas. É isso?  

 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Exatamente. Alguns estão 
vazando nas ruas do bairro, e outros, o pessoal 
está lançando o esgoto da fossa para a rua, 
porque ela não dá vencimento. Ela enche, 
então, eles jogam uma bomba sapo ali e jogam 
aquilo tudo para a rua. Passa, inclusive, na porta 
da escola, passa na porta do posto de saúde, e 
todos esses detritos estão indo para aquela 
lagoa ali da Ponta da Fruta.  

 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Daniel, o importante nessa demanda é 
prazo, né? 

 

O SR. DANIEL CAULYT SANTOS DA SILVA 
– É prazo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) –  Você ouviu bem os relatos do 
deputado e delegado Danilo Bahiense? Acho 
que é o prazo para término aí ou se é possível 
interligar a parte da rede antes de terminar a 
parte alta. Mas o importante é dar prazos aí 
para a resolução desse conflito, né?  

 
O SR. DANIEL CAULYT SANTOS DA SILVA 

– Perfeito, deputado.  
Foi realizada uma visita, umas duas 

semanas atrás, com a presença do deputado 
Danilo Bahiense, eu estive presente também. 
Realmente lá existe esse problema de dois 
moradores dessa rua, que interligaram antes da 
obra estar concluída. A Cesan fez um trabalho 
de conscientização, e a gente espera que o 
morador aguarde a Cesan terminar a obra para 
a gente poder interligar.  

Com relação aos prazos, deputado 
Vandinho, a Cesan está realizando uma nova 
licitação para poder concluir a obra. Porque a 
empresa que estava realizando as obras tanto 
em Ponta da Fruta como em Interlagos entrou 
em recuperação judicial e abandonou a  obra. A 
empresa praticamente quebrou e abandonou a 
obra.  

Essa empresa vai ser notificada, vai pagar 
as multas contratuais, mas, infelizmente, a 

gente vai ter que fazer uma nova licitação para 
concluir a obra de Interlagos e Ponta da Fruta.  

Essa licitação, a gente já está levantando 
os orçamentos para a gente estar publicando, 
no mais tardar, no mês de setembro, esse edital 
novo, para poder concluir as obras.  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) –  Então, esse problema é maior do que a 
gente imaginava. A empresa que estava 
executando quebrou. É isso?  

 
O SR. DANIEL CAULYT SANTOS DA SILVA 

– Isso. Ela abandonou a obra em varias cidades 
do Brasil. Era uma empresa de grande porte, 
mas, com a pandemia, ela não aguentou os 
custos, e acabou fechando as portas 
literalmente.  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) –  Mas não é possível dividir essa 
interligação? Quando o deputado Danilo fala em 
parte alta e parte baixa, não tem como ser 
separada essa interligação para que os 
moradores da parte que o esgotamento já está 
pronto já consigam ter os serviços?  

Foi isso que V. Ex.ª propôs, não é 
deputado Danilo?  

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) –  Sim, presidente. Será que 
aquela parte ali indo para a (Inaudível) à 
esquerda, da Rodovia do Sol, se já puder ligar, 
vai ser muito importante, porque os moradores 
estão sofrendo há muito tempo. Eu estive lá em 
2019, estive em 2020, e agora estivemos 
novamente. Então, eles estão sofrendo bastante 
e o pior é que esse esgoto todo está indo para 
dentro da lagoa, aquela lagoa onde as pessoas 
se banham. Então, as pessoas vão ter muito 
problema de saúde com relação a esse esgoto 
que está sendo lançado. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Como é que a gente faz para minorar 
esse problema? Não é possível avançar? 

 
O SR. DANIEL CAULYT SANTOS DA SILVA 

– Sim, é possível, sim. A Cesan vai fazer um 
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trabalho. Já realizou algumas abordagens para 
orientar os moradores para não ligarem na rede 
ainda, porque a rede não está funcionando. Em 
paralelo, a gente está encaminhando também 
aqueles caminhões limpa fossas para poder 
fazer o esgotamento da rede, para evitar esse 
transbordamento de esgoto, tanto em via 
pública, como na lagoa que o deputado Danilo 
Bahiense citou, para evitar esses transtornos 
para a comunidade. A Cesan já está atuando no 
local para evitar esses problemas. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – E sobre essa divisão? É possível parte 
alta e parte baixa, ou só tem como ligar de 
forma total? 
 

O SR. DANIEL CAULYT SANTOS DA SILVA 
– Só tem que ligar como forma total, porque 
esse esgoto é bombeado, deputado Vandinho, é 
tratado lá na ETE Ulisses Guimarães. O 
tratamento fica um pouco distante. Então, o 
sistema é todo interligado de uma forma só. 
Então, depende da conclusão da obra para o 
esgoto ser coletado e tratado. 
 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Senhor presidente, me parece 
que as elevatórias não estão todas funcionando 
ainda. Parece-me que é isso, porque esse esgoto 
vai ter que ser bombeado para muito longe, lá 
para o Ulisses Guimarães. 
 

O SR. DANIEL CAULYT SANTOS DA SILVA 
– Isso, isso. Perfeito. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – É isso que o Daniel está falando pelo 
que eu entendi, deputado Danilo. Essas 
estações também fazem parte desse contrato 
que essa empresa quebrou, Daniel? Elas não 
estão realmente prontas? 

 
O SR. DANIEL CAULYT SANTOS DA SILVA 

– Elas não estão prontas. É isso mesmo. São oito 
estações de bombeamento que têm em 
Interlagos e Ponta da Fruta, que coletam o 
esgoto e bombeiam lá para Ulisses Guimarães. É 
uma estação grande que a Cesan possui. 

 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Como a empresa não terminou as 
estações, por isso não dá para ligar a parte 
(Inaudível) não tem como bombear o esgoto. É 
isso? 
 

O SR. DANIEL CAULYT SANTOS DA SILVA 
– É isso. É isso. 
 É essa nova licitação, deputado 
Vandinho, que a Cesan está fazendo para 
concluir a obra como um todo. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Deputado Danilo, mais algum ponto? 
Mas, pelo que eu entendi, então, é isso. A 
empresa não tinha concluído as elevatórias para 
bombear o esgoto e (Inaudível), por ser uma 
empresa pública, a Cesan tem que esperar a 
licitação. Tem algum ponto, deputado Danilo, 
que V. Ex.ª gostaria de (Inaudível). 
 

 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Presidente, eu vou repassar 
para a comunidade essas informações. 
Realmente, a gente fica até sensível à Cesan 
porque nós tivemos problemas também com 
obras, por exemplo, de delegacias. Nós temos 
uma delegacia do Centro de Vila Velha. Ela 
começou a reforma em 2012, e duas empresas 
ou mais que entraram lá para fazer o serviço 
acabaram não terminando. Fecharam, pediram 
falência, recuperação judicial. Então, a coisa, 
realmente, ficou complicada, e as obras só 
foram concluídas agora de 2019 para 2020. 
Então, eu vou repassar isso para a comunidade 
e depois eu trago alguma informação nova para 
V. Ex.ª. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Pedir à Secretaria da comissão que 
acompanhe esse processo licitatório e todo o 
procedimento, até porque esse processo só se 
encerra na comissão depois da sua solução, 
mas, infelizmente, vamos ter que esperar a 
contratação da nova empresa. 
 Agradeço ao Daniel e à Cesan pelos 
esclarecimentos. Ok, Daniel? Bom dia e boa 
semana para você. 
 

O SR. DANIEL CAULYT SANTOS DA SILVA 
– Ok. Eu que agradeço a oportunidade de estar 
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aqui na comissão participando, explicando as 
situações, os problemas que ocorrem. Eu me 
coloco à disposição, deputado Danilo Bahiense e 
deputado Vandinho. Caso tenha algum 
transbordamento em via pública, pode estar 
ligando para o meu telefone. A gente faz a 
interação entre as áreas da Cesan (Inaudível) 
mais rápido. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Essa região quem está atendendo no 
dia a dia é o deputado Danilo. É importante 
você trocar telefone com ele, porque, durante 
esse período, com certeza, vão ter emergências 
em que será necessária a intervenção da Cesan. 
Não é, deputado Danilo? Troque telefone com o 
Daniel. 
 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Presidente, (Inaudível) ao vivo 
o telefone para o Daniel. Depois ele me manda 
no privado. O meu telefone, Daniel, é o 27-
999690988. Está a sua disposição, como 
também de toda a população capixaba.  
 

O SR. DANIEL CAULYT SANTOS DA SILVA 
- Está perfeito, está ótimo. Está anotado. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) –   Ok! 
 Obrigado ao Daniel! 

E, neste momento, está aberto, tanto 
para os deputados Carlos Von e Danilo 
Bahiense, se chegou alguma reclamação ao 
gabinete de V. Ex.as, se tem mais algum ponto 
para a gente tratar nas próximas reuniões da 
Comissão de Defesa do Consumidor. Está aberta 
a palavra para que a gente possa estar dando as 
demandas que chegam também a todos os 
parlamentares desta comissão, que, na verdade, 
são três. Então, está aberta aí a palavra para V. 
Ex.as. 

 Deputado Von, primeiro? 
 

 O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Senhor 
presidente, bom dia! Bom dia, deputado 
Delegado Danilo Bahiense e a todos os 
presentes na reunião. 
 Conheço bem a situação lá da Lagoa 
Grande, na ponta da fruta, que é um cartão 

postal do Espírito Santo, local com grande 
potencial turístico, frequentado por centenas, 
se não milhares de pessoas, todos os finais de 
semanas. Então, é importante que se chegue a 
uma resolução o quanto antes ali, porque é 
questão de saúde pública, o esgoto sendo 
jorrado ali no meio da rua, como foi relatado 
pelo deputado Delegado Danilo Bahiense. 
 E no mais, presidente, acredito que nós 
estamos conseguindo atingir o nosso objetivo, 
que é proteger e defender o cidadão espírito-
santense; parabenizá-lo, sempre faço questão 
de fazer isso, parabenizá-lo pelo dinamismo 
como V. Ex.ª conduz a nossa reunião. 
 Eu tenho certeza que a população 
capixaba está bastante satisfeita com o trabalho 
realizado por esta comissão. Forte abraço, 
deputado Vandinho e a todos os presentes na 
reunião. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) –   Obrigado, deputado Von. Deus te 
abençoe sempre. Von, que participa 
assiduamente aqui das reuniões da Comissão de 
Defesa do Consumidor e de todos os trabalhos 
da Assembleia como um jovem promissor da 
nossa política capixaba. 
 Deputado Danilo Bahiense? 

 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Eu gostaria de agradecer a V. 
Ex.ª e parabenizar pelo trabalho que vem 
realizando à frente desta importante comissão. 
O deputado Carlos Von conhece muito bem a 
situação ali da Ponta da Fruta, até mesmo 
porque atuou na Prefeitura de Vila Velha 
durante um bom tempo. Então, ele conhece 
muito bem aquela realidade.  

Mas, no mais, eu quero agradecer ao 
Daniel, que deu essa atenção especial 
(Inaudível) e também se colocou à disposição da 
população. E, no mais, agradecer aos demais, às 
demais pessoas que participaram dessa reunião. 
 E nos colocamos aqui à disposição de 
todos. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) –   Muito obrigado, deputado Danilo, que 
é um exemplo para todos nós aqui no Espírito 
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Santo, no seu trabalho, na segurança pública e, 
é claro, também, em todas as comissões que 
participa ativamente aqui da Assembleia. 
 Muito obrigado a todos os servidores da 
Casa, a todos os convidados que participaram da 
reunião hoje. Boa semana para todos nós. Que 
Deus abençoe a cada um. 
 E, agradecendo mais uma vez, nada mais 
havendo a tratar, declaro encerrados os 
trabalhos desta comissão e convido os senhores 
membros para a próxima reunião, ordinária, 
virtual, no dia 9 de agosto, às 11 horas. 
 Bom dia e boa semana a todos! 
 
  (Está encerrada a reunião) 
 
_______________________________________ 
 

DÉCIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA 
VIRTUAL, DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, REALIZADA EM 
13 DE JULHO DE 2021.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Boa tarde a todos. 
Havendo quorum, nos termos do art. 75, 

do Regimento Interno, declaro abertos os 
trabalhos da décima oitava reunião ordinária 
virtual, da terceira sessão legislativa, da 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 
Público e Redação, realizada nos termos do art. 
114-A, inciso III, do Regimento Interno. 

Eu vou dispensar de ofício a leitura da 
ata da reunião anterior, bem como a leitura do 
Expediente. No entanto, eu vou colocar em 
votação a aprovação das atas que foram lidas e 
disponibilizadas para os deputados até o 
momento. 

Os deputados que concordam com a 
aprovação das atas anteriores à data de hoje 
serem aprovadas permaneçam como estão. 
(Pausa) 

Aprovadas as atas das sessões 
anteriores. 

Vamos diretamente à Ordem do Dia.  
Boa tarde aos deputados, aos servidores, 

deputada Janete, deputado Marcos Garcia, 

deputado Emílio, deputado Dr. Rafael Favatto e 
deputado Marcelo Santos. 

Nós vamos iniciar com a votação, 
conforme está na pauta, nós fizemos uma 
proposta de preferência do Projeto de Lei n.º 
300/2021, é um projeto de lei terminativo. Eu 
vou fazer com que esse projeto seja votado 
junto com outros terminativos, que é o Projeto 
de Lei n.º 34/2021, o n.º 578/2020 e o n.º 
11/2021. Vou ler um por um aqui. 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– Presidente, pela ordem! Na verdade, é o 
Projeto n.º 300/2021 e o n.º 307/2021, que 
versam sobre o mesmo assunto. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – O n.º 307 também? 
 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– É, porque o n.º 307 versa o mesmo assunto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Eu vou fazer o seguinte, então, 
são vários projetos terminativos, eu vou fazer a 
leitura de todos eles e vou passar a relatoria ao 
deputado Marcelo Santos posteriormente, mas 
eu vou fazer a leitura de um por um aqui.  

Projeto de Lei n.º 11/2021, do deputado 
Marcos Mansur, que acrescenta item ao Anexo 
Único da Lei n.º 11.212, de 29 de outubro de 
2020, instituindo a Semana Desportiva Dedicada 
ao Idoso, a ser comemorada, anualmente, na 
primeira semana do mês de outubro.  

Projeto de Lei n.º 578/2020, do 
deputado Adilson Espindula, que acrescenta 
item ao Anexo Único da Lei n.º 11.212, de 29 de 
outubro de 2020, instituindo o Dia da Juventude 
Rural, a ser comemorado, anualmente, no dia 
26 de abril. 

Projeto de Lei n.º 34/2021, da deputada 
Iriny Lopes, que declara de utilidade pública a 
Associação Cultura Capixaba, com sede no 
município de Vitória, acrescentando mais um 
item ao Anexo Único da Lei n.º 10.976. 

O projeto que foi pedido preferência, 
que o deputado Marcelo Santos solicitou, é o 
n.º 300/2021, que também é terminativo, do 
deputado Dr. Rafael Favatto, que acrescenta ao 
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Anexo Único da Lei n.º 11.212, de 29 de outubro 
2020, instituindo o Dia do Aniversário do 
Município de Viana, a ser celebrado, 
anualmente, no dia 23 de julho, incluindo no 
Calendário Oficial do Estado do Espírito Santo.  

Esse projeto tem, em anexo, o Projeto 
n.º 307/2021. De quem é a autoria?  

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Minha. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Do deputado Marcelo Santos.  
 Eu vou só pedir, então, como o do 
deputado Rafael Favatto é anterior, que a gente 
faça a votação baseada no do deputado Rafael 
Favatto, até para eu poder passar a relatoria 
para V. Ex.ª, deputado Marcelo Santos.  
 Deputado Marcelo Santos vai relatar 
todos os projetos de forma única. 
 

 O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Senhor presidente, então, relato, neste caso, 
todos os projetos terminativos pela 
constitucionalidade, legalidade e boa técnica 
legislativa, sugerindo aos meus colegas 
deputados que acompanhem o parecer, 
lembrando que o PL n.º 300/2021 é de igual 
teor ao Projeto n.º 307/2021, que eu 
apresentei, tendo em vista a solicitação feita 
pelo prefeito Anderson Bueno e pelo presidente 
da Câmara Municipal, para que pudesse 
transferir a capital, simbolicamente, do estado 
para o município de Viana, porque eles 
gostaram muito do evento, deputada Janete, 
que nós participamos em Cariacica. E, na 
verdade, é mais um simbolismo você colocar lá, 
o Governo vai, prestigia. 
 Realmente, assim como Cariacica – no 
caso, Viana há mais tempo, Cariacica, agora, a 
partir do prefeito Euclério –, Viana é uma cidade 
que realmente vem se destacando, e esse 
projeto vai simbolizar a importância das cidades 
na data da sua emancipação. 
 É meu parecer, senhor presidente. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – A matéria pode ser discutida. 
(Pausa) 
 Não tendo quem queira discutir, eu vou 
colher os votos. 

 Como vota a deputada Janete de Sá? 
(Pausa)  
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Com o 
relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Agora sim! Deputado Marcos 
Garcia? 
 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Com o 
relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Dr. Emílio Mameri? 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Acompanho o relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Dr. Rafael Favatto? 

 
 O DR. RAFAEL FAVATTO – (PATRIOTA) – 
Vou agradecer as (Inaudível) do deputado 
Marcelo Santos, também, na aprovação do 
projeto e dizer que realmente é um dia 
importante para cada município e Vila Velha já 
tem isso, deputado Gandini, há muito tempo; 
Vitória, também; Cariacica, a partir dali, 
deputado Marcelo Santos; e Viana vai ter a 
partir de agora, da nossa Lei 300/2021, que está 
sendo aprovada agora na Comissão de Justiça. 
 Obrigado e voto com o relator. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Obrigado. Também vou 
acompanhar o entendimento do relator, 
deputado Marcelo Santos. 
 Matéria aprovada e vai a Plenário para 
prosseguir na deliberação do Plenário. 
 Apesar de ser terminativa, ela vai para 
anuência de todos os deputados do Plenário. 
 Vamos ao item 1 da pauta, Projeto n.º 
546. O deputado Vandinho não está presente. 
 Então, vamos ao item 23 da pauta, do 
deputado Capitão Assumção. É o Projeto de Lei 
n.º 118/2020, que está em análise técnica, do 
Capitão Assumção, que obriga os 
supermercados, hipermercados e 
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estabelecimentos congêneres a discriminar, no 
âmbito do estado do Espírito Santo, os preços 
em braile nas etiquetas. 
  A Procuradoria da nossa Casa deu pela 
constitucionalidade, legalidade e boa técnica 
legislativa, e nós seguimos o entendimento da 
Procuradoria e acompanhamos esse parecer. 
Portanto, eu quero colocar o parecer em 
discussão. (Pausa) 
 Não tendo quem queira discutir, eu vou 
colher os votos. 
 Como vota a deputada Janete Sá?  
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 
(Inaudível) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputada Janete, não ouvimos. 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Com o 
relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Marcos Garcia? 
 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Também 
voto com o relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Dr. Emílio Mameri?  
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Acompanho o relator.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Dr. Rafael Favatto? 
(Pausa)  
 Deputado Marcelo Santos? 

 
 O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Acompanho o relator, senhor presidente. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Aprovado. 
 Na realidade, vai às seguintes comissões 
pertinentes. 
 Projeto de Resolução n.º 12/2020, de 
autoria do deputado Bruno Lamas, que cria a 
Comissão Permanente de Combate à Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher, alterando 
os dispositivos do Regimento Interno, aprovado 
pela Resolução n.º 2.700, de 15/07/2009. 
 O parecer da Procuradoria foi pela 
constitucionalidade. Nós também entendemos 
da mesma forma, então, coloco o parecer em 
discussão. (Pausa) 
 Não tendo quem queira discutir, vou 
colher os votos.  
 Como vota a deputada Janete de Sá? 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Com o 
relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Como vota o deputado Marcos 
Garcia? 
  
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Com o 
relator. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Dr. Emílio Mameri? 
 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Acompanho o relator. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Dr. Rafael Favatto? 
(Pausa) 

Deputado Marcelo Santos? 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– Acompanho o relator. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Aprovado na Comissão de 
Justiça. 

Segue para as demais comissões, para 
prosseguir a análise. 

Vamos ao item 25, que é o projeto de lei 
da deputada Janete de Sá, que está em análise 
técnica, onde ela obriga às empresas 
prestadoras de serviço a informar aos 
consumidores (Inaudível) os funcionários que 
irão às residências ou sedes executar os 
serviços. O parecer da Procuradoria também foi 
pela constitucionalidade, legalidade, tratando 
de matéria do consumidor, e ela propôs a 
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adoção de emenda. Deixe-me verificar quais são 
as emendas. A propositura objetiva obrigar às 
empresas... Deixe-me verificar! Um minutinho! 
(Pausa) 

A emenda está aqui, abaixo. Emenda... O 
art. 1º passa a ser escrito da seguinte forma: 
 

Art. 1º As empresas prestadoras 
de serviços, quando forem 
realizar qualquer reparo  ou 
prestação de serviço nas 
residências ou sedes de seus 
consumidores, ficam  
 obrigadas a, em um prazo 
de pelo menos 30 (trinta) minutos 
antes do horário  
 agendado para a 
realização do serviço, enviar 
mensagem de celular ao cliente, 
informando, no mínimo, o (s) 
nome (s) e o (s) número (s) do 
Documento de  
 Identidade (RG) da (s) 
pessoa (s) que realizara (ão) o 
serviço, acompanhados de  foto, 
 sempre que possível. 

 
§ 1º No contato entre e 
consumidor e o prestador do 
serviço, o prestador deverá 
 requerer um número de 
celular, através do qual a 
mensagem será enviada e,  no 
 caso  de o consumidor 
declarar que não possui celular, 
deverá o aviso, contendo os 
 dados  descritos no caput, 
ser enviado por e-mail, 
igualmente informado pelo  
 cliente. 

 
§ 2º Caso o cliente não forneça e-
mail para envio das informações, 
tal circunstância  deve ser 
documentada pela empresa 
prestadora de serviços em seus 
registros,   devendo, 
ainda, informar "palavra chave" 
ao cliente, a qual será informada 

também  ao  (s) 
funcionário (s) enviado (s) pela 
empresa, para confirmação 
 comparecer (em) no local 
da prestação do serviço. 
 
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor 
após decorridos 180 (cento e 
oitenta dias) de  sua 
 publicação oficial. 
 

Então, essa foi a emenda de redação 
feita pela Procuradoria. Acabou que acho que li 
o projeto todo, mas foi a emenda a redação do 
§ 1.º, do Art. 1.º e parágrafos seguintes. 

Vou colocar a matéria em discussão. 
(Pausa) 

Não tendo quem queira discutir, eu vou 
colher os votos. 

Como vota o deputado Marcos Garcia? 
 

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Voto 
com o relator. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Dr. Emílio Mameri? 
 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Acompanho o relator. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Marcelo Santos? 
 

O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Com o relator. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Dr. Rafael Favatto? 
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Acompanho o relatório de V. Ex.ª. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputada Janete? 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 
Acompanho o relatório. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – (Inaudível) 
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A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 
Deputado, pela ordem! 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – De Justiça, com a emenda 
proposta. 

Ok! Pela ordem, deputada! 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 
Deputado, tem um Projeto de Lei n.º 401/2020, 
que é de minha autoria. Ele está para relatoria 
do deputado Vandinho Leite. Ele é o item 12 da 
pauta. Eu vou pedir para baixar de pauta, 
porque, desde o ano passado, desde julho do 
ano passado, eu pedi um pedido de urgência 
para essa matéria, fiz algumas mudanças, 
inclusive apresentei algumas emendas. Fiz uma 
que suprimia essa obrigação aos 
supermercados, restringindo-a às farmácias. Por 
conta de ter farmácia em todos os lugares e 
também pelo número de rede de farmácias, tirei 
os supermercados. 

Mas isso nunca foi lido no plenário, esse 
regime de urgência, o que me causou... o que 
está causando até estranheza aqui! Então, por 
isso, eu vou pedir para baixar de pauta, para ver 
o que houve e ver se entraram as minhas 
emendas, inclusive essa que suprimi a palavra 
supermercado, para poder trazer de novo. Era 
para estar em regime de urgência no Plenário e 
não aqui na Comissão de Justiça. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Ok. Então vou pedir para retirar e 
enviar ao gabinete de V. Ex.ª, pode ser? 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Agradeço. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Ok. Então vou retirar de pauta o 
item 12 da pauta. 

Deixa eu só fazer, só para confirmar aqui 
para a assessoria, é o que institui o recebimento 
de denúncia de violência doméstica familiar 
contra mulheres, idosos, crianças, adolescentes 
em farmácias e supermercados no estado do 
Espírito Santo e dá outras providências. 

Então, assessoria, por favor, enviar ao 
gabinete da deputada Janete. Pedir, solicitar. 

Está com deputado Vandinho. Solicitar, 
encaminhar ao gabinete da deputada. 

Vamos ao item… eu não tinha 
terminado. Vou encaminhar então, esse projeto 
com emenda para as demais comissões. 

Vamos ao item 26 agora, que é de 
autoria do deputado Adilson Espindula, o n.º 
365/2019, que acrescenta parágrafo único ao 
art. 9.º da Lei Estadual n.º 9.999/2013, que 
instituiu o programa estadual de transporte 
escolar e dá outras providências. 

A deputada Janete de Sá é a relatora 
dessa matéria. 

Passo a palavra à deputada. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Obrigada, 

deputado Gandini! 
Passo a relatar o Projeto de Lei n.º 

365/2019. Esse projeto pretende alterar a Lei 
Estadual de n.º 9.999/2013, que instituiu o 
programa estadual do transporte escolar. 

A justificativa do autor é que a Secretaria 
de Estado de Educação, Sedu, regulamentou a 
aplicação dessa lei, no que se refere aos 
recursos financeiros disponibilizados pelo 
Estado para operacionalizar o transporte 
escolar. 

E que a regulamentação estabelecida 
pela Portaria n.º 027, de fevereiro de 2019, no 
seu art. 6.º, inciso I, exclui um grande número 
de alunos que se sentem desestimulados a 
estudar, porque são obrigados a caminhar por 
três a quatro quilômetros de ida e até três 
quilômetros de volta para ir até a escola. 

Essa matéria, ela é uma matéria que é 
clara, que ela é de incumbência do Poder 
Executivo, que trata da organização do 
transporte escolar, e nesse sentido, eu vou 
manter o despacho denegatório. 

Mas eu oriento ao deputado Adilson - 
realmente esse problema existe e tem muitos 
jovens e crianças que estão sendo penalizadas - 
para que faça uma indicação ao Governo, e eu 
ajudo também a discutir essa questão junto à 
Secretaria de Educação. Peço também sua 
ajuda, Gandini, você também tem um 
relacionamento bom lá, para que a gente 
consiga resolver esse problema. É um problema 
grave, é um problema que muitas crianças 
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foram diretamente atingidas em seus 
municípios, por conta desta medida. 

Então, nesse sentido, eu vou estar 
mantendo o despacho denegatório, porque ela 
é claramente inconstitucional, ela trata da 
organização da Secretaria de Educação, nessa 
matéria. E é claramente que isso é da alçada 
deles. Eles que sabem onde estão as escolas, 
eles que sabem o número de alunos, eles que 
sabem o redimensionamento, toda essa 
questão. 

Mas, no entanto, vou contribuir - 
querendo o deputado Adilson - nesse debate 
com o Governo, para buscar uma solução dessa 
situação. 

Mantenho o despacho denegatório. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Ok. Então o voto é pelo despacho 
denegatório. 

Vamos colocar a matéria em discussão. 
(Pausa) 

Não tendo quem queira discutir, como 
vota o deputado Marcos Garcia? 
 

O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Voto com 
a relatora. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Deputado Dr. Emílio Mameri? 
(Pausa) 

Deputado Mameri, não ouvi. 
 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 
Acompanho a relatora. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Ok. Deputado Marcelo Santos? 
 

O SR. MARCELO SANTOS - (PODEMOS) - 
Com a relatora. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Deputado Dr. Rafael Favatto? 
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Acompanho a relatora. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Ok. Também vou acompanhar o 
entendimento da relatora. 

Matéria fica prejudicada e vai ao Plenário 
para receber recurso. Entrar em fase de recurso, 
na realidade. 

Item 27 da pauta. Projeto de Lei n.º 
756/2019, que recebeu também despacho 
denegatório da Mesa Diretora, de autoria do 
deputado Capitão Assumção, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de as instituições de ensino 
incluírem medidas de conscientização, 
prevenção e combate à erotização infantil e à 
sexualização precoce, no âmbito do estado do 
Espírito Santo. 

O deputado relator, o deputado Dr. 
Emílio Mameri. 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Considerando a função desta comissão de 
análise da constitucionalidade das propostas, 
bem como considerando que temos a 
oportunidade de falar com um público imenso 
por esse canal, é válido explicar que as funções 
administrativas foram conferidas ao chefe do 
Executivo, enquanto que as funções Legislativas 
são de competência do Poder Legislativo.  

Entenda-se que administrar significa 
aplicar a lei ao caso concreto. Assim, no 
exercício das suas funções, o chefe do 
Executivo, no caso o governador do Estado, é 
obrigado a observar as normas gerais e 
abstratas editadas pela Assembleia Legislativa 
em atenção ao princípio da legalidade a que 
está pautada toda a atuação administrativa.  

No entanto, em que pese o espírito mais 
altruístico da norma proposta, as imposições à 
administração do PL n.º 756/2019 traduzem 
irremediável ofensa aos princípios da harmonia 
e independência dos Poderes, pois delineia 
conduta concreta que afeta só a administração. 

O vício de iniciativa é insuperável. Dessa 
forma, o voto deste relator é pela 
inconstitucionalidade ao Projeto de Lei n.º 
756/2019, 

Voto pela inconstitucionalidade.  
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - 

CIDADANIA) – A matéria pode ser discutida. 
(Pausa) 

Não tendo quem queira discutir, vou 
colher os votos.  
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Como vota a deputada Janete de Sá? 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 

Acompanho o relator.  
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - 

CIDADANIA) – Deputado Marcos Garcia? 
 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Também 

acompanho o relator.  
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - 

CIDADANIA) – Deputado Marcelo Santos?  
 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– Voto com o relator.  
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - 

CIDADANIA) – Deputado Dr. Rafael Favatto?  
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Acompanho o relatório do 
deputado Emílio.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - 

CIDADANIA) – A matéria fica prejudicada. Ela vai 
à Plenário para receber fase de recurso.  

Projeto de Lei n.º 382/2020, de autoria 
do deputado Sergio Majeski, que está em 
análise técnica, estabelece que escolas 
estaduais do Estado do Espírito Santo só serão 
reabertas após a pandemia ser controlada e 
garante o cumprimento dos critérios da OMS 
para a posterior reabertura. 

O relator é o deputado Emílio Mameri. 
(Pausa) 

Deputado Emílio, não estamos te 
ouvindo. 

Desculpa! Agora que vi que V. Ex.ª estava 
fechado.  

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Desculpa! 

 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - 
CIDADANIA) – Janete, o seu microfone está 
aberto.  

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Vou falar de novo. 

O projeto de lei trata de saúde pública, 
matéria pela qual manifestamos total 
sensibilidade após mais de quarenta e quatro 
anos vivendo na área da Saúde em diferentes 
funções e espaços, como estudante, médico, 
pesquisador, professor e diretor de hospital. É 
claro que, por vivermos em tempo de 
pandemia, o tema ganha evidência.  

A propositura em questão objetiva 
estabelecer que as escolas da rede pública 
estadual de ensino do Estado do Espírito Santo 
só serão reabertas após a pandemia ser 
controlada e garante o cumprimento dos 
critérios estabelecidos pela Organização 
Mundial da Saúde para a posterior reabertura. 

Visualizo que esse é o objetivo do Estado 
e que a propositura ressalta, sim, a ênfase que o 
Poder Legislativo quer dar ao tema. E a 
competência dos entes é concorrente para 
adotar medidas de política sanitária, como o 
isolamento social, quarentena, restrição de 
locomoção e definição de atividades essenciais 
em razão da pandemia da Covid-19.  

Nos termos do procurador-geral, a 
propositura tem por finalidade estabelecer as 
diretrizes básicas de medidas sanitárias com o 
objetivo de fortalecer as ações que estão 
sendo desenvolvidas para assegurar maior 
segurança e proteção no contexto situação de 
pandemia que afeta a saúde; no contexto do 
funcionamento do estabelecimento escolar de 
rede estadual no meio da situação de 
pandemia que afeta a saúde pública.  

Nesses termos, o voto deste relator é 
pela constitucionalidade, sendo adotada a 
emenda supressiva indicada. 

Emenda supressiva n.º 1 ao projeto de 
Lei n.º 382/2020: 

 
- Fica suprimido o art. 3º do 
Projeto de Lei n.º 382/2020, 
renumerando-se os demais. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - 

CIDADANIA) – A matéria pode ser discutida. 
(Pausa) 
 Não tendo quem queira discutir, como 
vota a deputada Janete de Sá? 
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 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Com o 
relator.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - 
CIDADANIA) – Deputado Marcos Garcia?  
 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – 
Acompanho o parecer do relator.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - 
CIDADANIA) – Deputado Marcelo Santos? 
(Pausa) 
  Deputado Dr. Rafael Favatto?  
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Acompanho o parecer do relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Também vou acompanhar o 
entendimento do relator. 
 A matéria é aprovada e segue para as 
demais comissões. 
 Vamos ao item 29 da pauta, o Projeto de 
Lei n.º 250/2020, que recebeu despacho 
denegatório da Mesa Diretora, do deputado 
Torino Marques, que dispõe sobre a inclusão de 
máscaras, álcool em gel, sabonete, água 
sanitária como itens da cesta básica e sua 
distribuição durante o estado de calamidade 
provocado pela Covid-19. 
 O deputado Dr. Emílio Mameri é o 
relator desta matéria. 

 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – É 
fato que a pandemia do coronavírus nos trouxe 
novos desafios e necessidades. E as questões 
sanitárias e de educação quanto aos cuidados 
coletivos em busca da proteção individual da 
saúde são fundamentais. 
 No entanto, há ações que podem ser 
tratadas pelo Legislativo e colaboram com as 
melhorias nas condições de enfrentamento e 
preservação da vida e outras não.  
 O projeto de lei, ao tratar sobre a 
inclusão de máscaras, álcool em gel, sabonete e 
água sanitária como itens da cesta básica, 
coloca o Poder Legislativo como autor que 
administra. Nesse caso, propõe e a edição de lei 
que equivale à prática de atos de administração, 

o que é competência exclusiva do Poder 
Executivo, o que viola a harmonia e a 
independência que devem existir entre os 
poderes e estatais. 
 Pelas razões acima tratadas, 
recomendamos aos nobres deputados desta 
comissão a adoção do parecer pela 
inconstitucionalidade. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – A matéria pode ser discutida. 
(Pausa) 
 Não tendo quem queira discutir, vou 
colher os votos. 
 Como vota a deputada Janete de Sá? 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Com o 
relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Marcos Garcia? 
 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Também 
com o relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Marcelo Santos? 
(Pausa) 
 Deputado Dr. Rafael Favatto? 

 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Com o relatório. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Também vou acompanhar o 
entendimento do relator. 
 A matéria, então, fica rejeitada. Vai a 
plenário para a fase de recurso. 
 Vamos ao item 30 da pauta, o Projeto de 
Lei n.º 412/2020, de autoria do deputado 
Vandinho Leite, que está em análise técnica, 
que institui normas para promover a 
manutenção da ordem disciplinar escolar, a 
segurança, a prevenção e a proteção aos 
profissionais de ensino, e normatiza a proteção 
e o ressarcimento do equipamento público, no 
âmbito da educação. 
 O deputado Dr. Emílio Mameri também é 
o relator desta matéria. 
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 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – É 
preciso ressaltar que o projeto tem alta carga de 
relevância social, mas, ao pretender tratar da 
matéria de prevenção e combate à violência 
contra profissionais do ensino, dispõe sobre a 
organização administrativa e da administração 
do Poder Executivo.  
 Conforme estudo na Procuradoria da 
Casa, ressalta-se que matéria semelhante já foi 
apresentada no PL n.º 226/2019, que foi 
arquivada e teve manifestação da Procuradoria-
Geral, do subprocurador designado e do 
subcoordenador da setorial legislativa pela 
inconstitucionalidade formal. 
 Nota-se que o teor do projeto vai muito 
além do que a simples disposição de prevenção 
e combate à violência contra profissionais do 
ensino no estado, o que é de extrema atenção 
por toda a sociedade. Mas, além da prevenção e 
combate à violência, o presente projeto 
disciplina normas e sanções disciplinares aos 
educandos que violarem os atos infracionais ali 
criados. 
 E por ter o presente projeto cunho 
administrativo sancionatório muito marcante, 
regulando a forma e o procedimento da 
instauração do procedimento administrativo do 
educando que praticar ato ofensivo, entre 
outras coisas, o voto deste relator é pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 
412/2020. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – A matéria pode ser discutida. 
(Pausa) 
 Não tendo quem queira discutir, vou 
colher os votos. 
 Como vota o deputado Marcos Garcia? 
 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Senhor 
presidente, vou acompanhar o relator. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputada Janete de Sá? 
 

 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Com o 
relator. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Dr. Rafael Favatto? 

 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Com o relator. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Marcelo Santos? 
(Pausa) 
 Também vou acompanhar o 
entendimento do relator. 
 A matéria fica prejudicada e passa a 
receber a possibilidade de recurso no Plenário. 
 Item 31 da pauta, Projeto de Lei n.º 
71/2021, que está em análise técnica, deputada 
Janete de Sá, que dispõe sobre a inclusão de 
Direito dos Animais e Proteção Animal dentre os 
conteúdos transversais no Programa Curricular 
das Escolas Públicas Estaduais e dá outras 
providências. 
 O relator é o deputado Dr. Emílio 
Mameri. 
 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – O 
parecer da Procuradoria é pela 
inconstitucionalidade e o procurador-geral é 
pela inconstitucionalidade formal. 

Resumo da leitura: apesar de considerar 
a temática de extrema importância, uma vez 
que busca orientar o comportamento da 
sociedade de uma forma mais humana e 
racional com relação ao direito dos animais e 
proteção animal, tem-se que, ao legislar sobre o 
assunto, extrapola-se a competência do Poder 
Legislativo. 

Nos termos da Procuradoria da Casa, é 
oportuno reprisar que a competência para 
elaboração dos currículos escolares para a rede 
estadual de educação é da Secretaria Estadual 
de Educação, com a participação do Conselho 
Estadual de Educação, nos termos que prevê a 
Lei Complementar n.º 390/07 e a Lei 
Complementar n.º 401/07. 

Além disso, a grade curricular estadual é 
elaborada com base na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Brasileira, Lei Federal n.º 9.394/96, 
e no Plano Estadual da Educação, Lei n.º 
10.382/15, ressaltando-se ser dispensável a sua 
formalização por meio de lei. A posição é 
também pacificada pelos tribunais superiores.  

Sendo o vício insanável, o voto deste 
relator é pela inconstitucionalidade do Projeto 
de Lei n.º 71/2021. 
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O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Ok. 

A matéria pode ser discutida. (Pausa) 
Não tendo quem queira discutir na 

comissão, como vota a deputada Janete de Sá? 
(Pausa) 

Como vota o deputado Marcos Garcia?  
 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – 

Acompanho o relatório do deputado Emílio 
Mameri. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputada Janete? 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Eu vou 

votar contra o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputado Dr. Rafael Favatto? 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Acompanho o relatório. 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Eu vou 
apresentar de novo ele. Pedi até para poder 
essa questão seguir por conta do problema que 
a matéria traz, mas eu compreendo a relatoria 
do meu colega. Vou dar uma reformulada e 
apresento novamente. E obrigada! 

 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Marcelo Santos? 
(Pausa) 
 Eu vou também acompanhar o 
entendimento da deputada Janete, para a gente 
ficar três a dois, mas realmente a matéria carece 
de melhores informações, mas pela causa. 
 Então, a matéria fica prejudicada e vai a 
Plenário para a fase de recurso. 
 Vamos para o item n.º 33. O 32 já foi 
votado na fase inicial. 
 Projeto de Lei n.º 624/2019, que está em 
análise técnica, da deputada Iriny Lopes, que 
dispõe sobre a reserva de vagas de empregos 
nas empresas prestadoras de serviço ao Estado 
do Espírito Santo às mulheres vítimas de 
violência doméstica e familiar. 
 O deputado Dr. Emílio Mameri também é 
o relator desta matéria. 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Vale ressaltar que o parecer da Procuradoria é 
pela manutenção do despacho denegatório; do 
procurador-geral, inconstitucionalidade; do 
relator Quintino também pela 
inconstitucionalidade. 

Resumo da leitura: vale destacar que, 
diante do mérito, o projeto apresenta-se apto e 
atende aos anseios de interesse social. As 
mulheres vítimas de violência doméstica e 
familiar necessitam de nossa máxima atenção. 

É legítimo que o Poder Legislativo, no 
exercício do controle externo da administração 
pública, implementar medidas de 
aprimoramento, de fiscalização e controle, 
desde que respeitada a Constituição.  

No entendo, a propositura, nos termos 
da Procuradoria da Casa, viola a competência 
legislativa privada da União para legislar sobre 
normas gerais de licitação e contratação, nos 
termos do art. 22, inciso XXVII da Constituição 
Federal. 

O projeto de lei dispõe sobre novas 
condições e procedimentos administrativos para 
contratações e licitações públicas. Isso porque 
passa a exigir das empresas contratadas, como 
requisito de habilitação nas licitações públicas, a 
implementação e manutenção do sistema de 
reserva de vagas para as mulheres vítimas de 
violência doméstica e familiar. Além disso, a 
possibilidade de regulamentação das condições 
de participação no certame e demais nuances 
relativas ao procedimento licitatório não podem 
representar a criação de novo requisito à 
habilitação e/ou contratação de empresa.  

Por fim, ainda é possível registrar que a 
matéria ora analisada não se encontra 
pacificada no âmbito da jurisprudência dos 
tribunais superiores, não tendo o Supremo 
Tribunal Federal firmado entendimento acerca 
da imposição de reserva de vagas às empresas 
particulares contratadas pelo poder público. 
Nesses temos, sugerimos aos nossos ilustres 
pares desta douta comissão a adoção do 
parecer pela inconstitucionalidade.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – A matéria pode ser discutida. 
(Pausa)  
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Não tendo quem queira discutir, vou 
colher os votos. Como vota a deputada Janete 
de Sá? 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Contra o 
relator. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Marcos Garcia? 
 

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – 
Acompanho o relator. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Dr. Rafael Favatto? 
(Pausa)  

Deputado Marcelo Santos? 
 

O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Com o relator. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Também vou votar contrário ao 
entendimento do relator, até porque o 
deputado colocou que ainda existe discussão 
sobre o assunto. E como aqui trata 
especificamente de prestadora de serviço ao 
Estado do Espírito Santo, acho que o Estado 
poderia dar essa contribuição. É claro que ainda 
tem a discussão da competência para legislar 
sobre o assunto por parte da Assembleia, mas, 
como é um tema de grande interesse, também 
vou votar contrário ao relator.  
 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Eu 
queria fazer uma pergunta, Gandini, enquanto 
está na matéria. 
 

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

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Essa 
matéria está ferindo os contratos já firmados? 
Ou é para os próximos? 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Não, ela cria uma regra. 
Reservando cinco por cento. Mas assim... 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – É que o 
próprio Governo... 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – O próprio relator colocou... 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – ... está 
tratando disso. De trabalhar essa questão na 
inclusão das mulheres. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – É. O próprio relator botou que 
tem divergência de entendimento. Ainda não 
está consolidado o entendimento... 
 

O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Presidente! 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – A Assembleia eu não tenho 
certeza.  

Deputado Marcelo. 
 

O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Pela ordem! Como V. Ex.ª não finalizou a 
votação, eu quero alterar o meu voto e voto 
conforme V. Ex.ª votou. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Ok. Deputado Dr. Rafael Favatto? 
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Voto agora conforme o voto do 
meu presidente da Comissão de Constituição e 
Justiça. 
 

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

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Senhor 
presidente, também gostaria de mudar meu 
voto, também vou votar com V. Ex.ª. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Ok. Na realidade, então, não sei 
se o deputado Emílio gostaria de tratar do 
assunto novamente ou... 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Não, eu acho que a matéria é muito importante 
do ponto de vista social, o mérito da matéria, eu 
sou favorável ao mérito, mas, analisando a parte 
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jurídica, é minha função aqui, como membro da 
Comissão de Constituição e Justiça, analisar os 
termos jurídicos e, baseando nos termos 
jurídicos, infelizmente nós não temos ainda 
condições de votar pela constitucionalidade. 
Mas eu acho importante o tema seguir sendo 
discutido e, como eu falei anteriormente, com 
relação ao mérito da matéria eu sou favorável. 
Mas vou manter meu voto. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Ok. Então, ficou o voto em 
separado, eu vou apresentar o voto em 
separado e, com adesão de alguns dos 
deputados, fica então a matéria aprovada. 
Como ela estava em análise técnica, ela vai para 
as demais comissões já. Ok?  

Então, vamos passar ao item 34. Projeto 
de Lei n.º 475/2019, que está em análise 
técnica, de minha autoria. Eu vou passar a 
presidência ao deputado Dr. Emílio Mameri, 
tendo em vista que o Vandinho, que é o vice-
presidente, não está, e tendo em vista que ele já 
é o relator da matéria, para fazer a condução 
nesse projeto, por ser de minha autoria.  
 

O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 
MAMERI – PSDB) – Senhor presidente, nobres 
deputados, vale ressaltar que nós temos nessa 
matéria, a Procuradoria relatou pela 
inconstitucionalidade, o procurador-geral 
também pela inconstitucionalidade.  
   O PL n.º 475/2019, de iniciativa 
parlamentar, delineou conduta concreta, afeta 
só administração cuja legitimidade só é afeta ao 
Poder Executivo, ferindo o princípio da 
separação dos poderes. Esse mecanismo de 
repartição de funções, incorporado ao nosso 
ordenamento constitucional, impede a 
concentração de poderes em um único órgão ou 
agente, sendo vedado ao Poder Legislativo 
interferir na prática de atos que são de 
competência privativa do governador do Estado, 
assim como a recíproca é verdadeira. 
 Nesses termos, o voto desse relator é 
pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 
475/2019. 
 
   O SR. GANDINI - (CIDADANIA) - Vou 
pedir a V. Ex.ª para continuar a condução, 

porque como eu sou presidente, não posso fazê-
lo neste momento. 
 

  O SR. PRESIDENTE - (DR. EMÍLIO 
MAMERI - PSDB) - Vou colocar a matéria 
discussão. 
 

  O SR. GANDINI - (CIDADANIA) - Eu vou 
querer discutir rapidamente, deputado Emílio. 
 Eu compreendi em parte, porque assim, 
se eu tivesse - no meu entendimento - nesse 
caso específico legislando sobre o ressarcimento 
do IPVA, de fato, eu concordo que a separação 
dos poderes, seria afetada claramente. Até 
porque estava incluindo, inclusive, em receita. 
No entanto, aqui a gente pede apenas para 
colocar uma placa informando um direito que já 
existe. É afixar um cartaz, um direito que já 
existe, que é o ressarcimento no caso de roubo 
ou furto. 
 Então, assim, eu fiquei na dúvida se o 
entendimento da douta Procuradoria quanto da 
assessoria foi esse, ou se o projeto ficou dúbio 
em relação se eu estava querendo influir em 
relação ao IPVA, mas o direito já existe pelo que 
me consta aqui. E a gente só queria que nas 
delegacias que é onde a pessoa denuncia, que 
ela tivesse acesso a essa informação, até pelo 
princípio da publicidade. Isso não geraria 
nenhum custo exagerado a outro poder. 
  E a gente tem feito, por diversas vezes 
aqui, a colocação desses avisos até em bares, 
uma série de outros estabelecimentos, 
farmácias, da política reversa. Enfim, a gente 
tem feito isso. Eu lembro quando eu era 
vereador também; e, também, aqui na 
Assembleia. Então, fiquei na dúvida se houve 
esse entendimento ou se há o entendimento 
por parte da nossa Procuradoria e do relator de 
que a gente não pode fazer essa indicação de 
colocar esse direito à informação das pessoas. 
Enfim, essa é a minha única dúvida.  
 Eu gostaria de pedir que a gente pudesse 
ir no caminho contrário, para que as pessoas 
que tenham o carro roubado, que já estão num 
momento muito difícil,  possam pelo menos ter 
acesso à informação, de que elas têm direito a 
ter o ressarcimento do IPVA.  Enfim, era isso a 
minha consideração, em discussão. Me permita 
divergir neste caso. 
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  O SR. MARCELO SANTOS - (PODEMOS) - 
Tá mudo seu áudio, Emílio. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DR. EMÍLIO 
MAMERI - PSDB) – Senhor presidente, talvez 
nós precisássemos dar uma relida na escrita da 
lei, porque tanto os procuradores como nós, 
baseado no que está escrito, tivemos o 
entendimento. Eu entendo a sua colocação. Eu 
até acho que é muito pertinente essa colocação. 
Mas, talvez,... 
 
  O SR. GANDINI - (CIDADANIA) - Aí, se V. 
Ex.ª puder então, a gente tiraria de pauta para 
uma reanálise, de vocês mesmo. Eu vi que a 
Procuradoria meio que colocou um parecer 
meio padrão aqui. Parece que não analisou, 
parece que achou que era, de fato, a mesma 
coisa que eu estava dando desconto de IPVA, e 
não é, de fato já existe a... 
 
 O SR. MARCELO SANTOS - (PODEMOS) - 
Pode fazer a leitura do projeto aí? 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DR. EMÍLIO 
MAMERI - PSDB) - Eu sugiro que a gente, 
realmente, retire, para a gente fazer uma 
análise melhor. Porque é adiantado da hora e a 
gente volta com o projeto. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS - (PODEMOS) - 
Eu queria antes de retirar, até para a gente 
sanar uma dúvida. 
  Emílio, você está com o projeto aí na 
mão? 
 
  O SR. PRESIDENTE - (DR. EMÍLIO 
MAMERI - PSDB) - Não. Não estou com o 
projeto, deputado. Não estou.  
 
 O SR. MARCELO SANTOS - (PODEMOS) - 
Você tem ele aí, Gandini? 

 
 O SR. GANDINI - (CIDADANIA) - Estou 
abrindo aqui. 

 
 O SR. MARCELO SANTOS - (PODEMOS) - 
Você pode fazer a leitura dele, só para a gente 
poder tirar uma dúvida aqui? 

O SR. GANDINI – (CIDADANIA) –  
 

Art. 1o As delegacias de 
polícia, responsáveis pelo registro 
dos Boletins de Ocorrências de 
roubo ou furto de veículo 
automotor terrestre, ficam 
obrigadas a fixarem, em suas 
dependências, placa informativa 
que explicite o direito de 
ressarcimento proporcional ao 
IPVA pago pelo contribuinte.  

 
Aí fala da placa: A placa deverá ser fixada 

próximo ao local de ocorrência, para que 
possibilite a visualização, obedecendo as 
seguintes especificações: 

Você queria a especificação da placa? 
Falando o tamanho, a letra, de quarenta 
centímetros; é coisa só para dar visibilidade. 
Então, não tem nada, e pede também para 
colocar na página do Detran. 

São três artigos, que informa de como 
vai ser essa exposição do direito, que já existe 
de uma lei. É isso. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– A única coisa que eu teria dúvida na lei, é com 
relação a você fazer a obrigação de fazer do 
Estado, de uma placa, medindo isso e aquilo, 
que ele pode, naturalmente, colocar isso lá, sem 
ter. 
 Eu sugeriria ao relator, se ele entender, 
só retirar essa obrigação de fazer do Estado, 
dizendo que o Estado deve fixar em local visível 
e legível, e aí, a atribuição (Inaudível).  

É minha sugestão, porque, 
inconstitucional, a matéria não é não. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 
MAMERI – PSDB) - Esse projeto foi avaliado por 
muita gente, e todos eram disseram que era 
inconstitucional. Então, eu avaliei, talvez, o 
entendimento sobre o ressarcimento, talvez, 
tenha o entendimento errôneo com relação a 
isso. Eu acho que é mais prudente, presidente, 
seria nós retirarmos, acertarmos isso aí, e a 
gente apresentar novamente. Ok? 
 

O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Ok. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390038003500360033003A00540052004100, Documento assinado 

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



116 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 20 de julho de 2021 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Combinado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Então, vamos ao Item n.º 35. 
Esse eu devolvo ao relator. 

Projeto de Lei n.º 516/2020, do ex-
deputado Lorenzo Pazolini, que dispõe sobre a 
cessão de passagens, a policiais e bombeiros 
militares e policiais civis no sistema de 
transporte coletivo intermunicipal de 
passageiros no Estado do Espírito Santo. 

O deputado Marcos Garcia é o relator 
dessa matéria. 

 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Ok, 
senhor presidente. 

Projeto de Lei n.º 516/2020 é de autoria 
do ex-deputado estadual Lorenzo Pazolini, que 
dispõe sobre a cessão de passagens a policiais e 
bombeiros militares e policiais civis no sistema 
de transporte coletivo intermunicipal de 
passageiros no estado do Espírito Santo. 
 Embora, meritória a matéria, entendo 
que se trata de inconstitucionalidade material, 
uma vez que as hipóteses de concessão de 
gratuidade de passagens são expressamente 
previstas na Constituição Estadual, da mesma 
forma que proíbe a inclusão de novas 
modalidades de benefícios. Isso está no art. 229, 
§ 2.º, da Constituição Estadual. 
 Além do mais, a proposição cria 
atribuição à Secretaria de Governo, 
descumprindo, também, o que prevê no art. 63, 
parágrafo único, da Constituição Estadual. 
 Dessa forma, a mencionada proposição 
legislativa padece de vício insanável de 
constitucionalidade material e formal, por se 
tratar de concessão e benefício, expressamente 
vedado pela Constituição Estadual. 
 Portanto, senhor presidente, o meu 
parecer é pela inconstitucionalidade dessa 
matéria. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Ok. 
A matéria pode ser discutida. (Pausa) 
Não tendo quem queira discutir, como 

vota o deputado Dr. Emílio Mameri? 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Voto com o relator. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputado Marcelo Santos? 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Acompanho o brilhante relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Dr. Rafael Favatto? 
(Pausa) 
 Eu também vou acompanhar o relator da 
matéria. 

Então, a matéria fica prejudicada. Vai a 
plenário para fase de recurso. 
 Item 36. Projeto de Lei n.º 487/2020, de 
autoria do deputado Luciano Machado, que 
autoriza o Poder Executivo a implementar o 
atendimento humanizado e imediato, com a 
triagem e acolhida feito por psicólogos, às 
mulheres vítimas de violência doméstica e 
sexual nas delegacias de Polícia Civil do Estado 
do Espírito Santo. 

A matéria é relatada pelo deputado 
Marcos Garcia.  

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Deputado Gandini, só registrar o 
meu voto no projeto anterior, com o relator, 
Coronel Marcos Garcia. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Ok! 
Peço à Assessoria para registrar no 

anterior. 
Deputado Marcos Garcia, com a palavra. 

 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Projeto 

de Lei n.º 487/2020, de autoria do deputado 
Luciano Machado, autoriza o Poder Executivo a 
implementar o atendimento humanizado e 
imediato, com triagem e acolhida feita por 
psicólogos, às mulheres vítimas de violência 
doméstica e/ou sexual nas delegacias de Polícia 
Civil do Estado do Espírito Santo. 

O projeto de lei em análise encontra 
obstáculos para tramitar normalmente por 
conter vícios de inconstitucionalidade formal. A 
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presente propositura invade a esfera privativa 
do Governo do Estado do Espírito Santo, 
prevista no art. 63, § único, inciso III e VI, da 
Constituição do Estado do Espírito Santo. 
Ademais, ainda que o projeto meramente 
autoriza o chefe do Poder Executivo a dispor 
sobre a matéria. O legislador vincula a 
competência institucional do Poder Executivo 
para a sua aplicação em manutenção, tendo em 
vista que, mesmo de forma tácita, porém lógica, 
o legislador prevê diversas atividades que 
dependem de recursos e de ações articuladas 
entre os Poderes, órgãos públicos e secretarias 
de Estado. 

Então, meu presidente, eu vou relatar 
pela inconstitucionalidade desta matéria. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Ok! 
Matéria pode ser discutida. (Pausa) 
Não havendo quem queira, como vota o 

deputado Dr. Emílio Mameri? 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Acompanho o relator. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputado Marcelo Santos? 
(Pausa) 
 Deputado Dr. Rafael Favatto? 

 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Com o relator.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Eu também vou acompanhar o 
entendimento do relator. 

A matéria fica prejudicada. 
Vai a plenário para a fase de recursos. 
Nós vamos entrar, então, na fase das 

Comunicações. 
Algum deputado gostaria de fazer uso da 

palavra? (Pausa) 
Não havendo, nada mais havendo a 

tratar, declaro encerrados os trabalhos desta 
comissão, convocando os pares para a próxima 
reunião ordinária, virtual, que será realizada dia 
03 de agosto, temos esse recesso da semana 

que vem, às 13h30min, nessa mesma 
plataforma virtual. 

Obrigado a todos! Boa tarde! 
 

(Está encerrada a reunião) 
 
_______________________________________ 

 
TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

VIRTUAL, DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, REALIZADA EM 
12 DE JULHO DE 2021.  
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Bom dia a todos.  

Havendo quorum, declarar, nos termos 
do art.75 do Regimento Interno, aberto os 
trabalhos da terceira reunião extraordinária 
virtual, da terceira sessão legislativa da 
Comissão de Constituição, Justiça, Serviço 
Público e Redação, que é realizada nos termos 
do art. 114 A, inciso III do nosso Regimento 
Interno. 

Vou dispensar, de ofício, a leitura da ata 
da reunião anterior, bem como a leitura do 
Expediente, nos termos do art. 97, parágrafo 4.º 
do Regimento Interno da nossa Casa. 

Nós vamos deixar aqui a Ordem do Dia, 
tendo em vista que nós temos inúmeros 
projetos, para a reunião ordinária que será 
amanhã, às 13h30min, e passar diretamente à 
fase das Comunicações, que a gente solicitou 
autorização dos deputados para a realização 
desta audiência pública. 

Então, a reunião extraordinária é 
realizada na forma de audiência pública, nos 
termos do arts. 271 e 272 da Resolução n.° 
2700, de 15 de junho de 2009, que é o 
Regimento da Assembleia e tem por objetivo 
debater o Projeto de Lei n.° 11/2021, oriundo da 
Mensagem Governamental n.° 104/2021, que 
institui a microrregião de águas e esgoto no 
estado do Espírito Santo e sua respectiva 
estrutura de governança, cujos Requerimentos 
de Urgência n.° 139 e 140, do deputado Dary 
Pagung, líder do Governo; e do deputado 
Gandini, líder do Cidadania que foram 
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aprovados na sexagésima primeira sessão 
ordinária híbrida, virtual e presencial, da décima 
nona legislatura do dia 07/07/2021. 

Nós temos aqui um grupo de pessoas 
que vai fazer, inicialmente, apresentações. Nós 
teremos o Guimarães, representando o Governo 
do Estado, subsecretário de Estado de 
Habitação e Gestão Integrada de projeto da 
Sedurb; pela Amunes, o prefeito Alessandro 
Broedel, é quem vai fazer o uso da palavra; 
temos também aqui o Sindicato dos 
Trabalhadores de Água, Esgoto e Meio 
Ambiente - eu não sei se confirma, mas João 
Batista Ramos - se já está presente, acredito que 
está.  
 

O SR. JOÃO BATISTA RAMOS – 
Confirmado, presidente! 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Ok. Temos também a 
participação do diretor da Companhia Espírito-
Santense de Saneamento, o Cael; e temos 
diversas outras representações. 

 Não sei se tem representação da 
senadora Rose de Freitas, que nos pediu 
participação; Associação dos Servidores em 
Saneamento e Meio Ambiente; a Procuradoria 
do Estado também se faz presente; o diretor-
presidente da Agência de Regulação de Serviços 
Públicos - ARSP; a diretoria de saneamento 
básico e infraestrutura que é área da Agência 
Reguladora de Serviços Públicos; o presidente 
da Federação Nacional dos Urbanitários 
também nos pediu a palavra hoje; secretário de 
Meio Ambiente do município de Cachoeiro de 
Itapemirim, que é uma experiência diferente, é 
única experiência privada no estado do Espírito 
Santo; secretário da Agência Nacional de 
Regulação dos Serviços Públicos, delegado de 
Cachoeiro de Itapemirim também; e doutor 
Marlon, que representa a Associação Nacional 
dos Serviços Municipais de Saneamento, a 
Assemae; e assessor jurídico do Consórcio 
Intermunicipal de Saneamento Básico no 
Espírito Santo, Cisabes. 

Ok? São essas as representações. 
Vou passar inicialmente e rapidamente 

para uma apresentação que a gente definiu, 

como o proponente é o Estado, uma 
apresentação maior, no prazo de trinta minutos, 
e quem vai fazer é o Guimarães, da Sedurb. 
Então vou passar a palavra diretamente a ele, 
agradecer.  

Temos diversos deputados presentes, 
vou tentar citar aqui os que estou vendo: 
deputado Torino Marques, deputado Luciano 
Machado, deputado Marcos Garcia, deputado 
Majeski, deputado Marcos Madureira, são os 
que estou vendo neste momento. Alexandre 
Quintino também; Dary Pagung, também eu vi 
que estava presente. E vou relatando aqui, 
quando estiver vendo os deputados. Deixa eu 
ver se tem mais algum aqui. Se tiver, pode fazer 
uso da palavra. (Pausa) 

Ok. Acho que são esses, até o momento. 
Vou pedir então, até para a gente 

otimizar o tempo, nós pedimos à Sedurb para 
fazer a sua apresentação inicial. Como é 
audiência pública, eu vou pedir paciência dos 
deputados para gente ouvir o máximo de 
pessoas, e a gente passar a palavra aos 
deputados logo depois. 

Guimarães, por favor, para fazer uso da 
palavra. (Pausa) 

Guimarães, não estamos te ouvindo. 
 

O SR. CARLOS CERQUEIRA GUIMARÃES 
– Bom dia, deputado Gandini, ouvindo agora? 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Agora sim! 
 

O SR. CARLOS CERQUEIRA GUIMARÃES 
– Cumprimentar o deputado; cumprimentar a 
todos os deputados que estão participando; 
representantes da Amunes, prefeito Alessandro; 
e todos os demais participantes, representantes 
de diversos órgãos afins ao saneamento. 

Nós estamos propondo, conforme nos é 
requerido pela legislação federal, a 
regionalização do saneamento no Espírito 
Santo. Nós estamos tratando de água e esgoto 
neste fórum aqui hoje, nesta audiência pública, 
mas nós também estamos fazendo a de resíduos 
sólidos, mas nós não vamos tratar disso aqui, 
neste fórum. 

E nós vamos fazer aqui uma 
apresentação para mostrar para todos vocês o 
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que é a proposta de regionalização que o 
Governo do Estado está fazendo em 
atendimento à legislação que é conhecida como 
o Marco Regulatório do Saneamento Básico, 
que é a Lei n.° 14.026/2020. 

Pode colocar na tela. 
 

(São exibidas imagens 
simultaneamente ao 
pronunciamento) 

 
Estão todos vendo aí a nossa tela de 

apresentação? Sim? (Pausa) Ok. 
Então é a proposta de regionalização do 

saneamento, água e esgoto no Espírito Santo, 
com base na Lei n.° 11.445/2007, que foi 
alterada pela Lei n.° 14.026/2020, de 15 de julho 
de 2020. 

Principais pontos desse novo Marco 
Regulatório do Saneamento, que é a Lei n.° 
14.026: 

 Estabelece a prestação regionalizada 
pelos serviços de saneamento e cria novas 
entidades jurídicas para a governança que 
poderá ser estruturada de três formas: duas 
delas pelo Estado, e uma pela União. Mais à 
frente, nós vamos falar dessas três formas 
individualmente. 

Estabelece critérios para recebimento de 
recursos federais. Caso o Estado não institua 
uma regionalização no prazo de um ano da Lei 
n.° 14.026/2020, que vence agora, no dia 15 de 
julho - esta semana-, não terão acesso aos 
recursos públicos federais e financiamentos com 
recursos da União, nem os estados e municípios 
que são vinculados ao Estado, receberão esses 
recursos. 

Estabelece metas de universalização: 
atendimento de noventa e nove por cento da 
população com água potável; e noventa por 
cento com coleta e tratamento de esgoto, até 
2033. Em condições especiais, até 2040. 
 Os princípios fundamentais dessa lei: 
universalização do acesso e efetiva prestação do 
serviço; abastecimento de água, esgoto 
sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos realizados de forma adequada à saúde 
pública, à conservação dos recursos naturais e à 
proteção do meio ambiente; eficiência e 

sustentabilidade econômica; prestação 
regionalizada dos serviços – mais uma vez 
aparecendo aí – com vista à geração de ganhos 
de escala e à garantia da universalização e da 
viabilidade técnica e econômico-financeira dos 
serviços; e prestação concomitante dos serviços 
de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário.  
 Objetivos do novo marco: maior 
segurança jurídica para a prestação dos serviços, 
de forma direta, por contrato de programas 
vigentes e contratos de concessão; 
universalização das regras de regulação da 
prestação dos serviços de saneamento básico, 
conforme normas que serão emanadas da 
Agência Nacional das Águas, a ANA.  
 Pilares de sustentabilidade: gestão 
eficiente dos prestadores de serviços, 
modicidade tarifária, subsídios cruzados; 
entidade reguladora forte, obediência aos 
planos de saneamento básico, ampliar a oferta 
dos serviços de saneamento e acelerar o alcance 
das metas definidas na lei.  
 O que é prestação regionalizada? É 
modalidade de prestação de serviços públicos 
de saneamento básico em determinada região, 
cujo território abranja mais de um município, 
podendo ser estruturadas da seguinte forma: a 
primeira forma, Região Metropolitana, 
aglomeração urbana ou microrregião. 

Microrregião é a proposta que fazemos 
para o estado do Espírito Santo. O que é isso? 
Unidade instituída pelos estados mediante lei 
complementar, de acordo com o parágrafo 3.º, 
do art. 25, da Constituição Federal, composta de 
agrupamentos de municípios limítrofes e 
instituída nos termos do Estatuto da Metrópole, 
Lei 13.089. 
 Segunda, unidade regional de saneamento 
básico. Unidade instituída pelos estados, mediante 
lei ordinária, constituída pelo agrupamento de 
municípios, não necessariamente limítrofes, para 
atender adequadamente às exigências de higiene 
e saúde pública.  

 Essas duas formas são as formas que 
podem ser e devem ser instituídas pelos 
estados.  
 A terceira forma, bloco de referência: 
agrupamento de municípios, não 
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necessariamente limítrofes, estabelecidos pela 
União Federal, nos termos do parágrafo 3.º, do 
art. 52, da Lei n.º 11.445/2007, e formalmente 
criado por meio de gestão associada voluntária 
dos titulares.  
 Então, essas são as três formas previstas 
no novo Marco Regulatório de Saneamento para 
a criação da regionalização nos estados, 
conforme o novo Marco de Saneamento.  
 Dever de casa para os estados. A Lei n.º 
14.026 deu prazo de um ano para que os 
estados fizessem a sua regionalização. Então, 
eles têm até o dia 15 de julho agora, esta 
semana, para publicarem suas leis de 
regionalização. Caso não cumpram esse prazo, a 
União estabelecerá, de forma subsidiária, os 
blocos de referência para a prestação de 
regionalizada dos serviços públicos de 
saneamento básico.  
 Sobre esse assunto, já está publicado 
pelo Ministério do Desenvolvimento Regional 
um edital para a contratação de uma empresa 
que vai fazer a modelagem dos blocos de 
referência. Essa notícia saiu agora no final da 
semana passada.  
 Como as regras e os parâmetros a serem 
adotados pela União na definição dos blocos em 
cada estado ainda não são conhecidos, essa 
hipótese poderá conter pressupostos que 
eventualmente não atendam aos interesses dos 
estados. Nesse cenário, a definição da 
regionalização pelos estados até o dia 15 de 
julho de 2021 torna-se tarefa providencial. 
 Agora nós vamos passar aqui a situação 
atual do saneamento água e esgoto no estado 
do Espírito Santo. Esses dados que vamos 
mostrar são dados extraídos do Sistema 
Nacional do Saneamento, SNIS, na sua última 
atualização, que é de 2019. 
 Então, em termos de atendimento de 
água no Espírito Santo, nós estamos acima de 
noventa e cinco por cento.  

Em termos de atendimento de esgoto, 
nós estamos no Espírito Santo com a seguinte 
posição: os municípios atendidos pela Cesan, 
com 65,1% de esgoto tratado em relação ao 
volume de água consumida; nas unidades que 
são administradas por serviços municipais, nós 
temos trinta e dois por cento do esgoto tratado 

também em relação à quantidade de água 
consumida; no município de Cachoeiro de 
Itapemirim, onde nós temos um serviço privado, 
concedido, nós temos um percentual de 
tratamento de esgoto de 91,3%; e no estado do 
Espírito Santo o total, considerando as três 
operadoras, nós estamos com um percentual de 
58,6% de esgoto tratado em relação à 
quantidade de água tratada consumida.  
 Neste mapa à direita, nós temos aqui a 
situação de atuação. Na cor azul mais escuro, 
são os cinquenta e dois municípios que são 
atendidos pela Cesan, pela Companhia Estadual 
de Saneamento. Nós temos o município de 
Aracruz, que tem uma particularidade, ele é 
branco e azul. Por quê? A parte litorânea do 
município de Aracruz é operada hoje pela 
Cesan. No azul um pouco mais claro, que tem os 
municípios lá do Norte e alguns aqui do Sul, nós 
temos sete municípios, em que a Companhia 
Estadual de Saneamento atua, mas ela está 
atuando sem contrato regular no momento. Nos 
outros quarenta e cinco municípios, ela atua 
com contrato (Inaudível) vigente; nesses outros 
sete municípios, os contratos já foram vencidos 
e não foram renovados. Aqui nos brancos é 
atuação dos Saaes. Boa parte aqui na região do 
Rio Doce e o restante lá no Sul do estado. Aqui 
na cor cinza, o município de Cachoeiro de 
Itapemirim, que é administrado por uma 
empresa privada.  
 Então, esse é o panorama do tratamento 
de água e esgoto hoje, no Espírito Santo, por 
operador e por percentuais que já foram 
atingidos de tratamento de esgoto.  
 Aqui, são os números. Na primeira linha, 
nós temos o operador BRK, do município de 
Cachoeiro de Itapemirim. Um município. Um 
município representa 1,3% de todos os 
municípios do estado. Nós temos lá uma 
população de duzentos e dez mil e quinhentos 
habitantes, que representa 5,2% da população 
total do estado. 
 O percentual de esgoto tratado é de 
91,3%, isso é quanto que a operadora trata para 
cento e noventa e dois mil habitantes do 
município. 
 Em relação à meta do novo Marco 
Regulatório de noventa por cento, a situação do 
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município de Cachoeiro de Itapemirim já 
superou a meta em 1,3%, portanto, o deficit que 
ele tem para cumprir a meta já é negativo. Ele já 
está caminhando, quem sabe, para a 
universalização, que é cem por cento. 
 No caso da Companhia de Saneamento 
Estadual, que está em cinquenta e dois 
municípios, que representam sessenta e sete 
por cento dos setenta e oito municípios 
capixabas, com uma população de dois milhões, 
oitocentos e oitenta e cinco mil habitantes, que 
representam setenta e um por cento da 
população do estado. 
 A Companhia de Saneamento Estadual 
trata 65,1% do esgoto e, portanto, atende uma 
população de um milhão, oitocentos e setenta e 
oito mil habitantes. Ela tem um deficit para 
cumprimento da meta de noventa por cento de 
vinte e cinco por cento, que corresponde a uma 
população de setecentos e dezoito mil 
habitantes. 
 Os Serviços Autônomos Municipais estão 
em vinte e cinco municípios capixabas, o que 
representa trinta e dois por cento do total de 
municípios, numa população total de 
novecentos e sessenta e oito mil habitantes, o 
que representa vinte e quatro por cento do total 
da população capixaba. 
 Os Serviços Autônomos têm o índice de 
trinta e dois por cento de esgoto tratado. Isso 
representa que, das novecentas e sessenta e 
oito mil pessoas que eles atendem, trezentos e 
nove mil têm esgoto tratado. Ainda falta 
atender quinhentos e sessenta e um mil 
habitantes, com um deficit para cumprimento 
da meta de noventa por cento de cinquenta e 
oito por cento. 
 A última linha é o total do Espírito Santo, 
que hoje nós temos um percentual de 
tratamento de 58,6%, 31,4% de deficit para o 
cumprimento da meta de noventa e cinco por 
cento, que levará esgoto a ainda um milhão, 
duzentos e setenta e sete mil pessoas que não o 
têm. 
 Aqui é um comparativo em relação ao 
Brasil. Situação do Espírito Santo: o Espírito 
Santo tem 58,6% de esgoto tratado; a Região 
Centro-Oeste, 56,8 – está em ordem 
decrescente –; a Região Sudeste, que é a região 

mais rica do país, 55,5%; a média-Brasil é 49,1%; 
a Região Sul, quarenta e sete por cento; a 
Região Nordeste, 33,7%; e a Região Norte do 
país, vinte e dois por cento Esses dados também 
são dos SNIS, de 2019. 
 Proposta para regionalização no estado 
do Espírito Santo, lei complementar para a 
instituição da microrregião de águas e esgoto do 
estado do Espírito Santo e sua respectiva 
estrutura de governança, composta pelo estado 
e pelos seus setenta e oito municípios. Então, 
essa é a proposta de lei que o Estado 
encaminhou à Assembleia Legislativa. 

 Quais as premissas para essa 
regionalização? A meta de abastecimento de 
água potável está próxima de ser alcançada: o 
Espírito Santo já tem noventa e cinco por 
cento e a meta é de noventa e nove por cento. 
Em esgoto, apesar do índice de esgoto tratado 
no estado estar superior à média do país, 
conforme a tela anterior, há ainda um deficit 
desafiador para o alcance da meta definida 
pelo marco regulatório. Faltam trinta e um por 
cento para os noventa por cento. E para a 
universalização, que é cem por cento, faltam 
40,1%. Então, realmente, é um grande desafio 
este item esgoto tratado. 
 Outra premissa: trata-se de um estado 
de pequenas dimensões, com apenas setenta 
e oito municípios. Ele é o vigésimo dos vinte e 
seis estados em quantidade de município.  

Outra premissa: cinquenta por cento 
da população do estado do Espírito Santo 
estão concentrados na Região Metropolitana 
da Grande Vitória. 
 Mais uma premissa: a divisão do estado 
em mais de uma região não é viável, em razão 
do desequilíbrio que é criado pela Região 
Metropolitana, porque o § 2.º, do art. 8 da Lei 
11.445, obriga, quando da criação de unidades 
regionais de saneamento, que a Região 
Metropolitana tem que fazer parte de uma das 
regionais. Como metade da população está na 
Região Metropolitana, qualquer divisão do 
estado torna a região que não contiver a Região 
Metropolitana uma região muito fraca. Então, 
esse equilíbrio é considerável aqui na nossa 
proposta de regionalização. 
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 Outra premissa: respeito aos contratos 
vigentes e sistemas em operação no estado. 
Como nós já falamos, nós temos uma 
companhia estadual em cinquenta e dois 
municípios, vinte e cinco serviços municipais e 
um município atendido por um operador 
privado. 
 No § 3.º, do art. 13 do projeto de lei 
complementar que nós apresentamos, é onde 
se resguarda esse respeito aos contratos. Eu vou 
mostrar o artigo, que dispõe o seguinte: 
 
  Art. 13 (...) 
 

(...) § 3.º. A unificação dos 
serviços em Municípios que 
possuem entidade ou órgão 
prestador de serviços públicos de 
abastecimento de água ou de 
esgotamento sanitário há pelo 
menos dez anos dependerá da 
aquiescência expressa do 
Município, por meio de 
manifestação inequívoca de seu 
representante no Colegiado. 

 

 Então, qualquer unificação que se pensar 
do serviço de saneamento no estado do Espírito 
Santo vai depender da aquiescência dos 
municípios. Se ele der, vai para frente; se ele 
não der, não tem condições de ir para frente. 
 Outra premissa: instituição de um 
sistema de governança para microrregião, que 
será o grande fórum estadual para discussão do 
saneamento e sua melhoria, composto por 
todos os municípios, o Governo do Estado e a 
sociedade civil. 
 Então, pela primeira vez, nós temos essa 
oportunidade de ter aqui um grande fórum para 
a gente discutir o saneamento, em nível 
estadual, visando à sua melhoria, e envolvendo 
o Estado e a sociedade civil para participarem 
desse fórum.  
 Qual é essa estrutura de governança que 
está proposta? Ela tem um colegiado 
microrregional composto de representante de 
cada município, cada prefeito, e um 
representante do Estado do Espírito Santo. 
 A proposta de lei que nós estamos 
encaminhando divide o percentual de votos da 

seguinte forma: quarenta por cento dos votos 
para o estado do Espírito Santo e sessenta por 
cento dos votos, a maioria, para os municípios. 
Presidirá o Colegiado Microrregional por 
governador do estado do Espírito Santo. Então, 
a estrutura máxima do Colegiado Microrregional 
e a sua estrutura de representatividade é essa 
aqui. 

 O Comitê Técnico é composto por três 
representantes do estado do Espírito Santo, 
oito representantes dos municípios e um 
representante docente de universidade 
federal ou estadual com sede no estado do 
Espírito Santo. 
 O Comitê Técnico tem também à sua 
disposição Câmaras Temáticas Provisórias. Uma 
câmara para prestação regionalizada e uma 
câmara para a prestação local. Os municípios 
que (Inaudível) próprios de prestação do serviço 
terá sua câmara exclusiva. 
 Participação da sociedade, Conselho 
Participativo: três representantes da sociedade 
civil, escolhidos pela Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo, seis representantes da 
sociedade civil, escolhidos pelo Colegiado 
Microrregional, um representante dos 
trabalhadores nas atividades afins à água e 
esgoto, e um representante dos usuários 
indicado pela Associação de Movimentos 
Populares, a Famopes.  

Então, esses são os três níveis de 
governança que se propõe no nosso projeto de 
lei complementar.  

Como nós fizemos esse projeto e a 
publicidade dele se deu da seguinte forma: 
consulta pública, que foi realizada de 1 a 15 de 
junho, divulgada em parceria com a Amunes e 
publicada no Diário Oficial da União. Nessa 
consulta pública, foram recebidas diversas 
contribuições e várias foram acolhidas e 
integradas ao texto do projeto de lei 
complementar. O resultado da consulta pública 
está disponível no site da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano, Sedurb. 
 Foi realizada uma reunião virtual no dia 
11/06/2021, em parceria também com a 
Amunes, que contou com cento e um 
participantes, representando prefeituras, 
movimentos populares, serviços autônomos, 
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Cesan, enfim, várias pessoas ligadas, afins ao 
assunto água e esgoto. 
 Bom, nós estamos num momento, a 
gente tem acompanhado isso, que em todos os 
estados se tem um movimento para ter as suas 
regionalizações. E a nossa visão é que os Estados 
querem fazer as suas regionalizações e vão 
aguardar a regionalização que será proposta 
pela União, os blocos de referência. Então, nós 
estamos fazendo aqui um comparativo da nossa 
lei com algumas outras leis, que a gente, 
durante o período de trabalho, fez consultas.  

Então, nós temos aqui, primeiramente, 
a lei da Bahia, que é a Lei Complementar n.º 
48/2019. A lei da Bahia, que criou 
microrregiões na Bahia, ela foi feita antes do 
marco regulatório, lá em 2019, e ela prevê, na 
sua governança, participação dos votos de 
cinquenta por cento do estado da Bahia e 
cinquenta por cento dos municípios. 

 O Estado do Ceará, Lei Complementar 
n.º 247/2021, que possui a estrutura de 
quarenta por cento de votos para o Governo 
do Estado e sessenta para os seus municípios. 
 Na Paraíba, a mesma situação, através 
da Lei Complementar n.º 168/2021, quarenta 
e sessenta. 
 No Paraná, o projeto de lei 
complementar estava, na última sexta-feira, 
ainda em consulta pública, e a proposta é 
também quarenta por cento para o Estado e 
sessenta para os Municípios. 
 Minas Gerais, uma situação diferente: 
um projeto de lei ordinária, onde o Estado tem 
vinte por cento dos votos e os Municípios 
oitenta. Nós conversamos também com o 
pessoal de Minas. A situação de Minas para o 
projeto que eles apresentaram tem a ver com a 
situação fiscal do Estado, que é de público 
conhecimento que não é boa, e também da sua 
companhia estadual, que também não tem uma 
situação financeira boa, e a ordem do 
governador Zema é para que o Estado privatize 
o sistema de saneamento no âmbito do Estado 
de Minas Gerais, por isso eles propuseram no 
projeto de lei ordinária o Estado participando de 
forma pequena na governança dessa 
regionalização. 

 Caso a nossa lei venha a ser aprovada 
pela Assembleia Legislativa no dia de hoje – é o 
que nós esperamos –, os próximos passos que 
nós teremos: elaborar e aprovar o regimento 
interno da autarquia intergovernamental. O 
texto da lei proposta prevê um regimento 
transitório, feito por decreto, até a instalação da 
governança, e, então, o regimento definitivo 
aprovado com toda a sua estrutura de 
governança.  

A estruturação dessa autarquia é um 
passo que também tem que ser dado; a 
regulamentação da lei complementar de 
regionalização, naquilo que couber 
regulamentação, fica a cargo do Governo do 
Estado; a revisão completa da Lei n.º 
9.096/2008, que é a Política Estadual de 
Saneamento Básico, que, em virtude do marco 
regulatório de saneamento, se tornou 
desatualizada e precisa de ser atualizada; e a 
elaboração do Plano Microrregional de Água e 
Esgoto, que ficará a cargo da autarquia 
intergovernamental que regerá, então, todo o 
sistema de saneamento de água e esgoto no 
estado pelos próximos anos. 
 Então, as informações da Sedurb em 
relação ao projeto que está proposto é o que 
nós estamos mostrando para vocês através 
dessa apresentação. Nós agradecemos a 
oportunidade de ter participado e voltamos a 
palavra para o nosso anfitrião, deputado 
Gandini. 
 

 O SR. PRESIDENTE − (GANDINI − 
CIDADANIA) − Obrigado, Guimarães. 
 Nós vamos pedir, registrando a presença 
do deputado Freitas, registrando, também, 
Bárbara Salles, da Semae, do Espírito Santo; 
Clóvis Caliman, de Marilândia; deputado 
Quintino eu já falei; Marcos Montenegro, do 
Observatório Nacional dos Direitos da Água e do 
Saneamento, a Ondas, que pediu, também, já a 
inscrição; Luiz Loss, coordenador da Comissão 
Pró (Inaudível) do Saae, de Baixo Guandu; Paula 
Zanotti, engenheira da Secretaria de Serviço, de 
Santa Maria de Jetibá; Luana Fonseca, Secretaria 
de Meio Ambiente, de Cachoeiro de Itapemirim; 
Ilciney, Saae de Mimoso do Sul; Fábio Giori, 
secretário-geral da Federação Nacional dos 
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Urbanitários; Alan, Saae de Mimoso do Sul, 
deputada Iriny também está aqui conosco. 
 Eu vou continuar registrando. Eu pedi, 
para quem entrou agora, para fazerem uso do 
chat para a gente ir registrando as presenças. 
Vou passar, rapidamente, até para a gente dar o 
máximo de abertura para as discussões 
posteriores. Vamos ao Alessandro Broedel, que 
é o prefeito de Sooretama e que está 
representando, neste momento, a Amunes. 
Seria importante, é importante a gente ouvir a 
fala da representação da Amunes, que é o 
prefeito de Sooretama, neste momento, 
Alessandro Broedel.  
 
 O SR. ALESSANDRO BROEDEL – Bom dia 
a todos. Estão me ouvindo?  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Estamos sim, Alessandro. 

 
 O SR. ALESSANDRO BROEDEL – É um 
prazer estar aqui nesta manhã representando a 
Amunes. Pensar em conjunto sobre o que é 
melhor para o nosso estado é o anseio de toda a 
população. Acredito que esse projeto de lei é de 
extrema importância para o desenvolvimento 
dos municípios, principalmente municípios 
pequenos igual ao meu. Eu mesmo, na primeira 
gestão minha, de 17 a 20, eu aportei mais de 
sete milhões de reais da prefeitura, dinheiro que 
seria aplicado em educação e saúde e em obras, 
para custear um sistema arcaico de água no 
meu município, que é o Saae.  
 Eu, recentemente, agora, na última 
segunda-feira, aprovei um projeto de lei na 
Câmara, já estou fazendo a concessão 
municipal, porque não dá para brincar de fazer 
saneamento, não dá para brincar de não ter 
água para a população. Ah, é um pouquinho 
mais caro? É sim, mas é (inaudível) relevante à 
tabela Cesan. O preço é tabela Cesan. O que é 
caro para a população é o cara trabalhar o dia 
todinho e abrir a torneirinha dele para tomar 
uma água, tomar um banho, e não ter água. O 
que é caro para a população é o cara precisar ir 
ao banheiro, dar descarga, e aquele esgoto 
voltar para dentro do banheiro pelo ralo do 
banheiro. Então, aquilo que é caro.  

E eu sou a favor de concessão. Estou 
falando aqui em nome do meu município. 
Acredito que nós só vamos ter um município 
desenvolvido, uma região desenvolvida, quando 
a gente sair dessa mesmice. Não dá para brincar 
de fazer saneamento, não dá para brincar de 
levar água para a população.  

E esse projeto, eu vejo ele com muita 
alegria, com muita felicidade de quem passou 
quatro anos no município aportando recurso 
público num sistema arcaico de Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto, que é o Saae.  
 Só para vocês terem uma ideia, em 2012, 
a ex-prefeita do meu município tentou fazer a 
concessão da Cesan, e a Câmara covardemente 
negou o projeto. Quem pagou caro foi a 
população, que ficou mais de um ano 
carregando água nas costas, água em balde para 
poder ter a sua água em casa.  

Então, senhores deputados, não estou 
aqui falando em nome da Amunes. Estou aqui 
falando em nome do meu município. Esse 
projeto de lei é de extrema importância para o 
nosso estado, é de extrema importância para 
os municípios. 
 O que aconteceu em São Mateus no 
ano passado? Toda Câmara que reprovou o 
projeto de concessão, lá ninguém se reelegeu. 
Então, vocês têm na mão de vocês um projeto 
importante, um projeto que vai trazer 
desenvolvimento para o estado e vai tirar da 
responsabilidade, tirar dos cofres públicos 
municipais um custo muito grande.  
 Então, esse é meu apelo. É o meu apelo, 
e, assim, dentro de Sooretama, a concessão já 
está a todo vapor. Se Deus quiser, nos próximos 
noventa dias, nós já iremos assinar contrato 
com a empresa vencedora que irá tocar o 
sistema de água e esgoto igual mesmo àquele lá 
que é referência, que é o de Cachoeiro de 
Itapemirim. Que é uma referência para a gente, 
um sistema que funciona. Então, essa é a minha 
fala. E a Amunes está lá de portas abertas para 
acolher esses projetos e debater com vocês o 
que for de melhor para o nosso estado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Obrigado, prefeito.  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390038003500360033003A00540052004100, Documento assinado 

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



Vitória-ES, terça-feira, 20 de julho de 2021 Diário do Poder Legislativo - 125 

Agora, eu vou fazer uma proposta aqui. 
Eu estou com dificuldade só tentando identificar 
a representação que vai falar pelos Saaes. Eu 
vou passar pelos três sistemas que existem no 
Espírito Santo. Vou começar com a Cesan, 
depois vou passar por uma representação de 
Cachoeiro de Itapemirim, que é um sistema 
privado, que o prefeito até citou, e eu precisava 
de uma representação inicial para falar pelos 
Saaes. Nós estamos tentando identificar aqui, 
mas, até o momento, a gente não conseguiu um 
retorno. Mas eu vou começar com a Cesan. 
Enquanto isso, eu vou passar para a Cesan, e a 
gente define aí, em acordo com o grupo, para 
falar inicialmente pelos Saaes.  

Vamos lá, Cesan, Cael. Cael está aqui 
conosco, acho que ele está no mesmo link da 
Sedurb. 

 
O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS – Sim. 

Bom dia a todos. Bom dia, deputado Gandini, 
cumprimento os demais deputados, 
cumprimentando o deputado Gandini. Quero 
agradecer a oportunidade de estar participando 
desta audiência pública. Quero parabenizar a 
Sedurb pela condução desse processo evolutivo, 
que veio desde o ano de 2019 sendo discutido 
com a MP n.º 868, e, depois, como projeto de 
lei.  

E nós estamos, agora, cumprindo mais 
uma etapa de diversas etapas que ainda 
teremos que cumprir nesse processo. O Espírito 
Santo hoje está muito bem, aparentemente 
muito bem estruturado na ótica do 
saneamento. O novo marco nos dá a condição 
de avançar de forma significativa, direta e 
objetiva na busca da universalização do serviço 
de água e esgoto, dentro do que está proposto 
no novo marco legal de saneamento.  

Então, assim, a nossa expectativa é 
muito positiva. A Cesan hoje está com cinquenta 
e três municípios na sua base, contando com o 
litoral de Aracruz. Nós temos os vinte e quatro 
Saaes e temos Cachoeiro de Itapemirim com 
uma estrutura privada em funcionamento. 

A nossa expectativa é que a gente 
consiga cumprir mais essa etapa até o dia 15 
agora para que a gente possa criar as condições 
básicas e elementares para que a gente 

mantenha a estrutura que está hoje aqui no 
estado do Espírito Santo em funcionamento.  

O Guimarães da Sedurb colocou muito 
claramente que os números do Espírito Santo 
estão um pouco acima da média nacional, ou 
seja, são números extremamente positivos, 
quando a gente faz uma análise comparativa. 
Ainda temos muito a fazer dentro de casa, aqui 
no Espírito Santo, mas são números 
extremamente positivos, quando nós fazemos 
uma análise comparativa.  

E a nossa expectativa é que a gente 
possa, a partir da criação dessa estrutura, que 
vai fazer a gestão e a governança do 
saneamento do Espírito Santo, que a gente 
possa manter de forma clara e objetiva - e o 
Guimarães citou muito bem aqui -, dentro da 
proposta da nova lei, no art. 13, § terceiro, que 
fica extremamente preservado, de forma 
inequívoca, o direito de o município escolher o 
que ele quer. O direito de cada um dos 
municípios escolher o que ele quer. Ou seja, 
aparentemente, parece-nos, nós, como parte do 
processo, Cesan, que o Governo do Estado do 
Espírito Santo via Sedurb estruturou uma 
proposta de projeto de lei que prevê, que prevê 
o respeito ao que está estabelecido hoje, ou 
seja, respeitar os Saaes, respeitar a companhia 
estadual e respeitar o contrato privado que 
existe em Cachoeiro de Itapemirim. E as 
discussões a partir daí são feitas dentro de um 
colegiado, com representatividade bastante 
democrática, proporcional à população do 
estado do Espírito Santo.  
 Então, nós, da Cesan, entendemos que 
esse período, esse respeito à condição de 
continuar mantendo e preservando os contratos 
que hoje existem e as parcerias estabelecidas, 
eu acho que é um fator preponderante e 
determinante para que a gente possa fechar 
esta etapa agora, até o dia 15, e ir para as 
demais etapas, que nós temos grandes desafios 
pela frente. 
  No mais, eu quero agradecer ao Gandini, 
dizer que nós, da Cesan, estamos de forma 
técnica, com parceria e ajuda técnicas. Nós 
somos demandados pela Sedurb, participamos 
desse processo como parceiros na ajuda técnica, 
fornecendo dados e algumas informações, 
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fomos demandados, e acho que, pelo o que eu 
acompanhei, nós fomos em três servidores da 
Cesan, nós fizemos uma comissão, que 
acompanhou de perto esse processo.  

Inclusive, eu queria, Gandini, pedir sua 
autorização para doutor Mateus, que é o 
coordenador jurídico, chefe do jurídico da 
Cesan, se ele quiser fazer alguma 
complementação específica, que ele possa, 
agora, fazer, ainda na fala da Cesan, fazer 
alguma observação que ele entenda importante 
e necessária neste momento.  
 
 O SR. MATEUS RODRIGUES CASOTTI – 
Deputado, com sua permissão. Bom dia, Cael. 

Basicamente, é uma complementação, 
na verdade, é só um reforço bem rápido. A 
apresentação do Guimarães foi completa e bem 
elucidativa. 
 Como o Cael citou, a Cesan vem dando a 
sua contribuição técnica, conforme é 
possibilitado a ela. Ela está no grupo criado por 
meio de decreto do Estado, em março, para 
propor e contribuir tecnicamente com as 
propostas sobre o novo Marco Legal de 
Saneamento.  
 E, como o Cael bem destacou, no caso da 
Cesan, especificamente, o que está em 
discussão hoje é o importante passo que nós 
temos alguns outros desafios de apostos que, 
basicamente, são exclusivos da companhia, 
como o Decreto Federal n.º 10.710, que é o 
Decreto da viabilidade econômico-financeira, 
que é voltado para empresas estaduais de 
saneamento, e não para os outros prestadores, 
e é, de fato, um caminho, um caminho curto 
para todos que estão no saneamento e, 
basicamente, para as empresas estaduais, um 
pouco mais complexo também. Nós estamos 
com uma convicção muito grande de que vamos 
conseguir cumprir e acelerar os investimentos, 
certamente, nos municípios que nós atendemos 
atualmente.  

Essa é uma expectativa muito grande, e 
temos uma convicção, também, de que o 
projeto de lei garante o respeito aos nossos 
contratos, assim como garante também as 
prestações que já existem em outros 
municípios. E, por conta disso, nós não temos, 

vamos dizer, dúvidas - né, Cael? -, de que o 
projeto, certamente, vai contribuir para o 
desenvolvimento do saneamento no estado.  

Basicamente não tenho outros 
apontamentos a fazer neste momento, 
deputado. Muito obrigado. 

 
  O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Obrigado, então, a fala da Cesan, 
a gente está dando 10min... 
 
 O SR. CARLOS AURÉLIO LINHALIS – 
Deputado Gandini, é o Cael. Só queria trazer 
uma observação antes, que acho extremamente 
importante, já que é a fala da Cesan, é o 
número. Nós mostramos aqui o número de 
65.1%, que é o percentual de esgoto que a 
gente coleta e trata hoje nos cinquenta e três 
municípios que nós estamos presentes. Mas nós 
temos, sob a ótica do volume que falta ainda, 
porque toda vez que agente fala do volume que 
falta, a gente pensa em obras que a gente tem 
que fazer, recurso que a gente tem que ter 
(Inaudível)  
 Então, assim, só lembrando que a Cesan 
hoje já está em torno de oito por cento acima 
desse número, em termos de disponibilidade de 
rede. Ou seja, na verdade, em termos de obra e 
investimento, nos cinquenta e três municípios, 
nós temos em torno de setenta e três por cento 
de cobertura de rede. Ou seja, porque nós 
temos ainda alguns milhares de imóveis que 
ainda não estão conectados, interligados às 
redes de coleta de esgoto.  

Então, nós temos um volume muito 
grande obras que serão feitas, principalmente 
na Região Metropolitana e em alguns 
municípios do interior do estado, que a gente 
avança na extensão de redes, coleta e expansão 
da estação de tratamento de esgoto, mas hoje 
nós temos um gap, um volume grande de 
residências a serem interligadas às redes já 
executadas, que elevariam esse volume de 
tratamento para em torno de setenta e três por 
cento.  
 Então, em termos de investimento e 
obras, a Cesan está entre dezoito e vinte por 
cento de gap. Ok? Investimento e obras. Só para 
a gente ter em paralelo, uma noção desses 
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números aí, que eu acho extremamente 
importante nós esclarecermos.  
 Obrigado. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Ok. Ficou dentro dos dez minutos 
que a gente está definindo aqui.  
 Vou fazer mais alguns registros: 
deputado Emílio Mameri entrou aí na nossa 
reunião; vereador Edmar Preto; vereador Igor 
do Salão, de Sooretama; prefeito Christiano 
Spadetto; vereador de Linhares, Juarez 
Donatelli; deputado Favatto também está 
conosco aqui; Valdinei, do Saae de Linhares; 
Vinícius, subsecretário de Meio Ambiente de 
Sooretama; Jadir Alves, do Saae de São Mateus; 
e Tonico, Saae de São Mateus também. 
 Vamos ao próximo. 
 Vou passar, então, ao Marlon, 
representando aqui o Saae, no primeiro 
momento, se a gente tiver outra participação, 
pelo tempo de dez minutos. 

Marlon, falar pelo Saae. 
 

 O SR. MARLON BARBOSA – Muito 
obrigado, deputado Gandini.  

Está me ouvindo perfeitamente?  
  

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

O SR. MARLON BARBOSA – Obrigado.  
 O debate na questão da regionalização 
no estado do Espírito Santo também ocorre no 
resto do Brasil, e a gente tem que fazer algumas 
pontuações agora envolvendo os nossos 
Serviços Autônomos de Água e Esgoto.  
 A primeira pergunta que a gente faz e 
que a gente lança é aquela pergunta tradicional: 
se nos dessem, se nós tivéssemos as tarifas 
praticadas pelo estadual ou pelo setor privado, 
como estaria o saneamento hoje nos nossos 
Saaes? Essa é a grande pergunta. 
 Nós tivemos ao longo dos anos, isso não 
é culpa de ninguém, é um processo histórico, 
uma defasagem tarifária muito natural nos 
Saaes, já que havia um grande apoio do 
Governo Federal em relação às obras que eram 
realizadas nas autarquias municipais, muitas 

delas, com mais de trinta, quarenta anos de 
existência e que prestam serviços muito 
particularizados nos seus municípios, de uma 
forma muito intensa; e, nós tivemos um aporte 
muito grande de recursos do Governo Federal, 
que depois de existir, isso levou ao 
sucateamento das tarifas. 
 Então, é muito complicado hoje a gente 
dizer que a capacidade de investimento está no 
setor privado, porque nós estamos agora, de 
2007 para frente, com a Lei do Saneamento, que 
é de 2007, começando a recuperar essa 
capacidade de investimento. Então, 
infelizmente, o processo histórico que tivemos 
pernicioso, a gente perdeu capacidade de 
investimento, nós estamos trabalhando nisso; o 
consórcio se congrega aí, como foi falado, quase 
um milhão de pessoas, que estão nos seus 
Saaes, trabalha forte para que os municípios 
recuperem suas tarifas e seu grau de 
investimento também. Então, por exemplo, está 
em pleno andamento agora, atualmente, 
reestruturação tarifária em Linhares, 
reestruturação tarifária em Colatina, 
reestruturação tarifária que teve em São 
Mateus, no começo do ano; isso vai trazer, 
paulatinamente, investimento novamente para 
o setor, que está hoje com o Saae. 
 E, nessa linha de que o Governo Federal 
vem defendendo, que é a linha de fazer 
concessões, uma linha claramente privatista do 
Governo Federal, não é segredo para ninguém, 
é um fato, dizer que o recurso está no setor 
privado é muito tranquilo, não é? E o setor 
público, como ficaria se tivesse uma gestão mais 
adequada, uma tarifa mais adequada? Sem 
contar também, que o mundo caminha no 
sentido oposto; o mundo está reestatizando os 
serviços de saneamento e, nós, estamos 
privatizando.  
 Essa é a tônica geral, o panorama que 
nós temos aí. E, dizer que nós temos acesso a 
recursos federais, por conta de fazemos parte 
de um processo de regionalização, o secretário 
nacional de saneamento básico, Pedro 
Maranhão, em suas falas Brasil afora, está 
gravado isso, é categórico: Não há recurso 
federal para saneamento! O Governo Federal 
diz que o recurso está no setor privado, e ponto 
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final. Então, nós teremos que mandar o 
saneamento para o setor privado para termos 
os recursos? Nós sabemos, mas se comparar 
tarifa de Saae, que não é das melhores, diga-se 
de passagem, não é das melhores, precisamos 
aumentar tarifas, sem dúvida, tarifa do Saae, 
Cesan e BRK. Vamos comparar as tarifas. BRK 
presta um bom trabalho? Sem dúvida alguma, 
não tem a menor dúvida disso; mas, a que custo 
que o setor privado presta um bom serviço? Nós 
temos um elemento novo na remuneração, 
temos o custo, o investimento e a remuneração 
do capital, como temos no setor privado; a 
conta é muito simples. Nos Saaes nós temos o 
custo e o investimento, não temos a 
remuneração do setor privado. Então, 
naturalmente, em geral, as tarifas do setor 
privado são maiores. Então, essas reflexões têm 
que passar por nós também.  
 Mas, essa é uma questão que cada 
município, dentro da sua ótica, da sua visão, 
tem que levar para os seus vereadores, tem que 
levar para suas populações, no sentido de 
decidir republicanamente, qual é a melhor saída 
para o seu saneamento. Não é verdade? Se a 
melhor opção for privatizar, tudo bem, desde 
que seja uma opção consciente de que, então, 
nós vamos ter uma tarifa mais cara, nós vamos 
ter uma questão mais cara. 
 Nós podemos também, enquanto Saaes, 
enquanto autarquias, fazer com que as metas 
de universalização sejam alcançadas, com a 
reestruturação tarifária adequada; então, é uma 
opção que se tem. E, para preservar essa opção, 
para deixar mais clara essa opção, que dá na 
mesma para chegarmos à regionalização, 
porque o Decreto n.º 10.588/2020, editado ano 
passado, que regulamenta parcialmente o novo 
marco regulatório, ele é categórico: Considera-
se a prestação regionalizada com atendimento 
aos seguintes requisitos: ou microrregião, ou 
unidade regional de saneamento básico. O que 
nós estamos, enquanto Saaes, enquanto 
Assemae-ES, defendendo a bandeira é de que 
seja alterado o PL, em lugar de ser microrregião, 
que seja unidade regional de saneamento 
básico, dá na mesma; preserva a autonomia dos 
municípios, dá na mesma e, também, faz com 
que se acesse os recursos federais que existem, 

caso os municípios, assim, o desejem, mas 
enquanto unidade regional de saneamento 
básico; porque se deixar como microrregião, 
haverá uma participação, que nós entendemos, 
muito intensa do Governo Federal, interferindo 
diretamente na autonomia dos municípios; na 
microrregião é assim, há um colegiado, há uma 
função pública de interesse comum, que é o 
saneamento, o Estado vai interferir 
diretamente. Ora, se o Estado, está sendo 
demonstrado no próprio PL, que foi conduzido 
pela Sedurb muito bem, se o Estado quer 
preservar a autonomia dos municípios, então, 
não tem problema nenhum, façamos Unidade 
Regional de Saneamento Básico, que é o meio 
mais tranquilo para deixar possível que, aqueles 
que assim o desejem, façam parte dessa 
regionalização. 
 Então, essa é a nossa bandeira que nós 
defendemos. E, para finalizar, deputado 
Vandinho, veja só, se nós formos por esse 
caminho de fazermos a microrregião, e de 
repente, no futuro, tendemos a uma 
privatização desses sistemas no nosso estado do 
Espírito Santo, como ficarão os servidores, os 
mais de mil servidores dos Saaes? Como ficarão 
essas prefeituras? Porque as receitas dos Saaes, 
(Inaudível) processo (Inaudível), ela sai da 
receita corrente líquida do município, certo? O 
índice de pessoal aumenta; o índice já está alto, 
pode aumentar ainda mais; os servidores do 
Saae têm que ser relocados para algum lugar, 
porque eles são concursados, quer dizer, vão 
continuar trabalhando na prefeitura sem o 
dinheiro do Saae, o que é pior; a receita 
corrente líquida vai baixar, o índice vai 
aumentar, e nós teremos que, de repente, 
mandar embora servidores, que é mecanismo 
que nós temos para reduzir o índice? Como 
ficarão esses mil e cinquenta servidores?  
 Mais adiante ainda, pensando até no 
futuro, se haverá licitação para esses serviços 
que nós temos de saneamento, será que a 
Cesan irá vencer um dia esses procedimentos 
licitatórios no futuro? E como ficarão os 
servidores da Cesan também no futuro, se não 
tivermos contratos vencidos pela Cesan? Se não 
tivermos licitações vencidas pela Cesan? Como 
ficaríamos em relação a isso? 
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 Então, eu faço essas reflexões para 
chegarmos ao seguinte: nós defendemos a 
bandeira da Unidade Regional de Saneamento 
Básico, em lugar da Microrregião, que vai dar na 
mesma, do mesmo jeito, com a vontade do 
município, só que de uma maneira que preserva 
muito mais a sua titularidade e a sua 
autonomia, defendendo a autonomia dos 
nossos Saaes e, sim, tem uma segurança jurídica 
muito grande, são autarquias consolidadas há 
muito tempo e, que sim, têm condições de fazer 
com que suas tarifas sejam devidamente 
colocadas num patamar adequado para 
chegarmos à universalização dos serviços 
também. 
 Então, são essas ponderações que deixo 
para os senhores. 
 Muito obrigado, deputado, pela 
oportunidade.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Obrigado, Marlon. 
 Registrar a presença aqui também do 
André Toscano, que é diretor executivo do 
Cisabes, ele está fazendo algumas falas aqui no 
chat, eu verifiquei que ele estava presente. 
 Eu queria ouvir, se fosse possível, não 
consegui também a confirmação de quem vai 
falar pelo sistema de Cachoeiro, que o único do 
Espírito Santo que é privado. 
Se tiver alguém que possa falar.  

Elias Sartório! Está com a gente aqui? 
Elias Sartório? Então vou passar ao João! 
(Pausa)  

Eu vou passar para o senhor João Batista 
Ramos, que é o presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio 
Ambiente do Estado do Espírito Santo. 

 
 O SR. JOÃO BATISTA RAMOS – Bom dia 
a todos! Bom dia, deputado! Bom dia, na pessoa 
do deputado, às demais lideranças políticas e 
sociais presentes; bom dia aos demais 
participantes, trabalhadores de todas as 
empresas de saneamento, Saae, Cesan, empresa 
privada. 

Bem, a minha fala vai ser bem rápida, 
bem objetiva, até porque esse tema vem se 
arrastando já há vários anos e já estivemos, 

inclusive, na própria Assembleia Legislativa, 
fazendo a apresentação, na época, do Projeto 
de Lei 3261. 

A gente está aqui debatendo essa lei 
especificamente, quando na verdade o 
problema maior nasceu no marco do 
saneamento. É lá que mora o verdadeiro 
monstro, que foi criado e tá forçando a 
privatização de todo o setor. Que isso fique bem 
claro! 

O que nós estamos fazendo aqui com 
esse projeto de lei, claro que ainda tem pontos 
que necessitam de melhorias, nós estamos até 
(Inaudível) do limite estabelecido pelo marco de 
saneamento e pelo decreto do Governo Federal, 
que se não for aprovado aqui, o Governo 
Federal assume esta ação e eu não tenho dúvida 
de que fará da pior maneira possível, como nós 
temos visto em outros temas como, por 
exemplo, a vacina.  

E aí sem querer me politizar, mas o 
Governo Federal é um desastre, quando se 
pensa em gestão. E nós não podemos deixar o 
saneamento básico ser (Inaudível) lá de Brasília 
aqui no Espírito Santo. Se as autarquias estão 
preocupadas com a gestão interfederativa em 
que o município participe e o estado também 
em conjunto, imagina sendo ditado regras lá de 
Brasília! 

 Então eu acho que nós não podemos 
perder a oportunidade, é claro, com as 
melhorias necessárias, que esse projeto de lei 
precisa ser colocado aí em pauta, para ser 
colocado e votado, mas nós não podemos 
perder espaço. 

Eu gostaria de deixar duas observações 
extremamente relevantes aqui, não só para os 
trabalhadores, mas também para toda a 
população que por ventura esteja participando 
e venha assistir depois no YouTube, caso seja 
disponibilizado. A primeira delas é em relação à 
tarifa. Na época do PL do saneamento, nós 
fizemos um levantamento de tarifas para 
acompanhar as tarifas do Saaes, e aí pegamos 
na época Linhares, do Espírito Santo, que é um 
dos Saaes mais bem estruturados do Espírito 
Santo, pegamos a referência da tarifa da Cesan 
e fomos em busca de referência das tarifas 
privadas.  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390038003500360033003A00540052004100, Documento assinado 

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



130 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 20 de julho de 2021 

E aí sim, deputados, prefeitos, é onde eu 
coloco o ponto de preocupação, porque nós 
estamos vendo uma população extremamente 
empobrecida, extremamente endividada, e que 
numa lógica privatista vai tirar, do projeto de lei 
oriundo lá do saneamento, do marco do 
saneamento, vai tirar da população o acesso à 
água, porque uma vez privada a tarifa é 
extremamente alta e a população não pagando 
sua conta de água é cortada. O cidadão lá da 
ponta, pobre, indefeso, vai ficar sem água. Hoje 
muitos já ficam sem energia quando não pagam 
porque a EDP vai lá e corta. 

Só para vocês terem conhecimento. Fiz 
um levantamento aqui, agora. A tarifa de água 
(Inaudível) a luz, que foi a referência que nós 
encontramos a ponta da tarifa mais cara. Hoje, 
dez metros cúbicos de água, que é o valor 
mínimo, muitos Saaes cobram catorze reais, 
vinte. Eu entendo que esse valor está muito 
abaixo e, de fato, prejudica as condições de 
investimento dos Saaes. Isso é fato! Aí eu vou 
ser muito taxativo aqui, talvez contrapondo até 
o doutor Marlon. Muitos prefeitos fizeram 
politicagem com a tarifa ao longo da história. E 
o resultado é esse. Isso é fato! E aí voltando aqui 
que enquanto os Saaes estão cobrando catorze, 
quinze reais, vinte reais por dez metros cúbicos 
de água, a tarifa da água lá no Rio de Janeiro é 
cento e catorze reais e setenta centavos a tarifa 
mínima de dez metros cúbicos. Quando você 
acrescenta o esgoto ela pula para duzentos e 
seis reais.  

E aí raciocinem os senhores, aqueles que 
ainda pensam pela ótica privatista, a pessoa 
pagar duzentos reais de água, duzentos de 
energia, cem reais no gás, metade do salário 
mínimo já foi embora.  

Então, vou ser bem claro e objetivo, o 
projeto de lei que está sendo colocado aqui, nós 
estamos com a necessidade que seja aprovado, 
não permitir que (Inaudível) venha fazer 
referência de uma coisa que ele não conhece, 
em locais distantes, onde ele não atua.  

Segundo, o modelo que está proposto 
ainda que tenha divergências, coloca todos eles 
para discutir em conjunto as propostas, 
mudanças, projetos, governanças. Eu acho que é 
uma oportunidade, inclusive, para que se 

consiga transferir conhecimento. Neste caso 
aqui, sendo claro, da Cesan para os municípios, 
porque tem muitos municípios que não têm 
nem um engenheiro, mas a Cesan tem dezenas.  

Então eu acho que é uma oportunidade 
para troca de experiência, para haver troca de 
conhecimento, para que haja avanço no 
saneamento, mas que não haja a privatização 
nem da Cesan e nem dos Saaes.  

Outro ponto que foi colocado pelo 
sindicato, como proposta, e foi parcialmente 
aceito na consulta pública, que a Agência 
Reguladora de Serviços Públicos possa fazer a 
fiscalização e a definição das tarifas para todo o 
estado, porque assim não fica na mão de 
prefeito fazer politicagem com tarifas. É 
extremamente relevante isso para que as tarifas 
sejam adequadas para que o saneamento 
avance.  

Então, eu acho que nós estamos diante 
de uma oportunidade de avançar, mas sempre 
com a preocupação de que não pode seguir com 
a autonomia municipal e nem sonhar em fazer 
privatização seja o município, seja a companhia 
estadual. 

Muito obrigado! 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Obrigado, João! 
Vamos passar agora ao Pedro Blois, que 

é o presidente da Federação Nacional dos 
Urbanitários. Ele está nos ouvindo? (Pausa) 
Pedro Blois, presidente da Federação Nacional 
dos Urbanitários está inscrito aqui com a gente 
para fazer uso da palavra. (Pausa) 

Ok! Não está nos ouvindo. 
Vou passar, então, ao Marcos 

Montenegro, que é do Observatório Nacional 
dos Direitos à Água e ao Saneamento.  

Marcos está nos ouvindo?  
 

O SR. MARCOS MONTENEGRO – Sim.  
Bom dia a todos! Bom dia, deputado! 

Queria saudar todos os participantes, em 
especial os parlamentares que aqui participam, 
os prefeitos, os vereadores, os trabalhadores 
dos serviços de água e esgoto da Companhia 
Estadual, dos Serviços Municipais, e 
eventualmente da BRK presente.  
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É muito importante esta oportunidade 
que nós estamos tendo diante da votação, 
conversarmos e verificarmos o que pode ser 
aperfeiçoado ainda nesse projeto de lei.  

Eu queria parabenizar o Governo do 
Espírito Santo pela iniciativa de adequar a 
gestão do saneamento básico no Espírito Santo 
às diretrizes do Governo Federal.  

Não vejo, a princípio, que o projeto 
tenha uma inspiração privatista, mas é preciso 
ficar claro que essa é uma ameaça concreta, 
tendo em vista as orientações que o Governo 
Federal tem colocado, é explícito que a 
orientação do Governo Federal é no sentido de 
uma regionalização que abra - o que eles 
chamam -, o mercado da água para as empresas 
privadas. E, portanto, isso não corresponde, de 
fato, a uma expectativa que nós possamos ter. 
Aqueles que ainda não têm o seu direito á água 
e ao saneamento realizado, sejam priorizados. 
Eu me refiro, em particular, aos moradores de 
assentamentos informais, aos moradores dos 
distritos e das zonas rurais.  

Porque, quando se fala de 
universalização, nós não falamos apenas de 
universalização àqueles que estão em áreas 
normais ou estão morando nas áreas urbanas. 
Nós falamos de todos. Quando nós falamos de 
universalização, nós não falamos apenas 
daqueles que vão ter suas necessidades 
atendidas por redes coletoras de esgoto e 
tratamento centralizado, mas também daqueles 
que moram de modo isolado.  

Eu gostaria, em particular, tentar essa 
perspectiva de uma melhoria, do 
aperfeiçoamento do atual projeto de lei, e 
chamar a atenção sobre um ponto em 
particular que é a necessidade de um maior 
equilíbrio entre o estado e os municípios no 
colegiado regional.  

Veja: o colegiado regional vai ser, daqui 
para frente, o órgão máximo de saneamento do 
estado do Espírito Santo. Nenhum município vai 
poder tomar decisão isolada a respeito de como 
gerir o serviço público de saneamento básico no 
estado. Tudo vai passar pelo colegiado. Isso é 
preciso ficar claro.  

O prefeito de São Mateus falou da 
hipótese, da intenção dele de conceder o 

serviço de São Mateus. A partir do momento em 
que essa lei entra em vigor, quem vai decidir 
sobre eventual concessão ou não de um serviço 
de água e esgoto no município não é mais o 
prefeito de São Mateus ou a Câmara de São 
Mateus, é o colegiado regional.  

Então, é preciso ter clareza do poder que 
o colegiado regional tem, e da necessidade de 
nós termos um equilíbrio maior nas decisões 
tomadas dentro desse conselho regional. Isso 
interessa tanto aos prefeitos, que têm serviços 
municipais, quanto aos prefeitos que têm seus 
serviços concedidos à empresa privada, como é 
o caso de Cachoeiro de Itapemirim; ou que têm 
os seus serviços contratados por meio de 
contrato de programa com a companhia de 
saneamento estadual.  

Vou pedir licença e vou projetar uma 
única tela. Vou ver aqui se consigo. É esta aí.  

 

(É exibida uma imagem 
simultaneamente ao 
pronunciamento) 

 

Nesta tela vocês encontram, aqui, o 
conjunto dos setenta e oito municípios do 
Espírito Santo. O município que tem menor 
população, segundo estimativa de 2020 do 
IBGE, é o município de Divino de São Lourenço: 
quatro mil e trezentos e quatro. Como o projeto 
de lei assegura a representação no colegiado 
regional de todos os municípios, o município de 
Divino de São Lourenço terá um voto nesse 
colegiado. E, daí por diante, os votos serão 
proporcionais. Por exemplo, o município de Boa 
Esperança, com quinze mil habitantes, 
aproximadamente, terá quatro votos. Já o 
município de Serra, com quinhentos e vinte e 
sete mil habitantes, terá um peso de cento e 
vinte e três votos; o de Vila Velha, cento e 
dezesseis. Os vinte e seis municípios com menor 
população, terão, no total, sessenta e três votos. 
Os vinte e seis municípios intermediários terão 
cento e vinte e dois votos. 

 Quer dizer, nós temos os municípios de 
Anchieta com vinte e nove mil, quase trinta mil 
habitantes, e Irupi com treze mil habitantes, os 
municípios que estão entre esses dois terão 
menos peso de votos do que o município de 
Serra que tem cento e vinte e três.  
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Então, veja qual é a situação: o total dos 
votos dos municípios dá novecentos e quarenta 
e três votos. É o que está aqui embaixo, 
mostrado na parte de baixo desta tela que estou 
apresentando para vocês. Se esses novecentos e 
quarenta e três votos corresponderem a 
sessenta por cento da população, sessenta por 
cento dos votos totais no colegiado regional, 
conforme o projeto de lei coloca, o Estado terá 
quarenta por cento e terá seiscentos e vinte e 
nove votos. Com seiscentos e vinte e nove 
votos, para que uma posição defendida pelo 
Estado seja majoritária, ele precisa de cento e 
cinquenta e oito votos dos municípios. Para isso, 
um município grande e um médio.  

Então, aparentemente, sessenta por 
quarenta é uma proporção absolutamente 
razoável. Aparentemente. No entanto, é uma 
posição. Nós estamos numa situação em que o 
estado com dois municípios, dependendo do 
tamanho dele, já tem a possibilidade de decidir 
pelo conjunto dos setenta e oito municípios. 
Nós não achamos isso razoável. Nós estamos 
apoiando uma emenda que está apresentada e 
que os municípios venham a ter um peso de 
oitenta por cento e o Estado um peso de vinte 
por cento. Nessa situação, os municípios 
continuariam com os novecentos e quarenta e 
três votos, e os votos do Estado pesariam 
duzentos e trinta e seis, e, para que nós 
pudéssemos ter uma oposição majoritária, nós 
teríamos que ter trezentos e cinquenta e quatro 
votos municipais, ou seja, de fato, ter uma visão 
de que a maioria dos municípios estivesse de 
acordo com a proposta do Estado. Então, um 
equilíbrio maior, representado por uma 
proporção 80/20 pode significar, de fato, uma 
gestão mais democrática da gestão municipal. 
  
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Marcos, um minuto. 

 
 O SR. MARCOS MONTENEGRO – Para 
terminar, eu queria chamar a atenção para mais 
uma emenda que foi apresentada, uma emenda 
importante do ponto de vista de que a 
privatização não seja utilizada, na verdade, para 
retirar dinheiro do saneamento. Que seja feita 
uma sedução, digamos, com o recurso de 

outorga, como aconteceu recentemente e de 
modo muito prejudicial no Estado de Alagoas, 
onde a concessão do serviço de água e de 
esgoto da Região Metropolitana de Alagoas 
gerou uma sobrecarga para a tarifa de dois 
bilhões de reais, que vão ser retirados daqueles 
que pagam tarifa.  
 Para terminar, então, eu chamo a 
atenção para esta proposta de vedar cobrança 
de outorga pela concessão do serviço de água e 
de esgoto. Isso é fundamental para que o 
serviço de água e de esgoto não seja vendido. 
Portanto, são essas as considerações. 
 Chamo a atenção também para uma 
última questão. Nós deveríamos ter uma 
previsão de que os representantes da sociedade 
civil no Conselho Participativo fossem 
escolhidos por quem eles representam, e, não, 
pelos participantes do Colegiado Regional.  
 Então, existe uma proposta de que os 
membros do Colegiado Regional sejam 
escolhidos por uma conferência regional de 
saneamento. Isso é absolutamente razoável e 
dará maior representatividade, maior 
democracia. 
 Muito obrigado! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Obrigado, Marcos, pelas 
contribuições. Vamos dar a oportunidade de 
novo a Pedro Blois, presidente da Federação 
Nacional dos Urbanitários. Não sei se ele 
conseguiu a conexão. (Pausa)  
  
 O SR. FÁBIO GIORI – Gandini, se o Pedro 
não estiver na sala, meu nome é Fábio Giori. Sou 
secretário Nacional de Saneamento da 
Federação Nacional dos Urbanitários. Se você 
me permitir, eu poderia fazer a fala pela 
Federação. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Claro. Na realidade, estava aqui o 
nome dele, mas é ótimo que você possa fazer a 
fala.  
 Vou passar, então, ao Fábio, pelo tempo 
de dez minutos, também. 
 

 O SR. FÁBIO GIORI – Muito obrigado, 
Gandini. Dizer que também sou capixaba. Sou 
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aqui da nossa terra. Sou secretário de 
Saneamento da Federação Nacional dos 
Urbanitários, Federação que representa os 
trabalhadores e as trabalhadoras de 
saneamento de todo o Brasil.  
 A gente tem acompanhado todo este 
debate do novo Marco Regulatório do 
Saneamento, que a gente nem gosta de chamar 
assim, porque para a gente o Marco é a 
11.445/2007. Nós acompanhamos todo esse 
tramite no Congresso Nacional, a forma 
açodada com que o Governo tentou privatizar o 
setor através de duas medidas provisórias, que, 
com muita pressão da sociedade civil, nós 
conseguimos evitar que fossem votadas, e 
depois, infelizmente, a última MP, a 868, foi 
transformada nesse PL, que gerou essa lei 
14.026, que é uma lei que vai justamente ao 
contrário do escopo ao qual ela foi justificada 
para ser aprovada, porque, na verdade, ela não 
permite a privatização. A privatização do setor é 
uma realidade. A gente tem essa prova aqui no 
Espírito Santo, como é o caso de Cachoeiro de 
Itapemirim com a BRK, e temos inúmeros outros 
casos Brasil afora. 
 O que essa legislação fez, na verdade, foi 
tirar o poder do poder público, quer seja ele 
estadual ou municipal, e da sociedade civil 
organizada, de ter a opção, ou de celebrar os 
contratos de programa, que seriam uma 
parceria público-público que a gente fala, entre 
Estados e municípios, ou que o próprio 
município pudesse fazer a gestão dos seus 
serviços de saneamento, quer via autarquia, 
quer via empresa pública municipal. 
 Outra coisa que é uma falácia também 
nessa nova legislação é dizer que ela permite a 
prestação de serviços pelas companhias 
estaduais ou pelos Saaes de serviços do tipo de 
coleta de resíduos sólidos, de limpeza urbana, 
de drenagem. Essa, na verdade, já era uma 
previsão também da legislação. A gente pode 
provar isso através, por exemplo, do nosso Saae 
aqui também, da Sanear, de Colatina, que não 
tem o nome de Saae, mas é uma autarquia 
municipal que presta serviço nos quatro vetores 
de saneamento. 
 Outra questão diz respeito à gestão 
consorciada entre municípios.  A gente tem 

outro exemplo aqui no Estado do Espírito Santo, 
que são os municípios de Itapemirim e de 
Marataízes, um Saae só que presta serviço para 
esses dois municípios. 
 Acho que o João fez, na fala dele, uma 
observação importante. Essa legislação não veio 
para poder inovar o setor de saneamento. Ela 
veio para tentar impor uma metodologia de 
privatização do setor, tirando a autonomia dos 
gestores estaduais e municipais. Feitas essas 
observações, a gente tem que considerar em 
relação ao PLC n.º 11/2021, que está aí na Casa 
dos senhores deputados para aprovarem, 
justamente esses pontos que o Marcos Heleno 
Montenegro pontua aqui com muita sabedoria.  
 Nós precisamos ter um equilíbrio dessa 
gestão, dessa autarquia interfederativa entre 
estado e município. Eu acho que a proposta é 
democrática porque ela prevê a participação do 
estado e de todos os municípios que compõem 
a microrregião de saneamento, mas ela pode 
ser aprimorada justamente nesse peso, porque 
a gente tem que entender uma coisa: a priori, 
um exemplo, a Cesan tem um valor de mercado 
que se dá não pelos ativos que a empresa tem, 
mas sim pelas tarifas que ela cobra. E ela só 
pode cobrar essas tarifas porque ela tem um 
contrato de programa com os municípios. 
Então, de forma indireta, quem coloca mais 
recursos no setor de saneamento são os 
municípios através de tarifas.  
 Infelizmente essa é uma realidade do 
saneamento brasileiro. O país investe menos de 
0,2% do PIB em saneamento. E, infelizmente, os 
serviços normalmente são mantidos pelas 
tarifas que são pagas pelos munícipes. Então, a 
gente tem que respeitar o peso e o tamanho 
que os municípios têm, apesar de que também 
são, através da Constituição, os titulares desse 
serviço. Por mais que sejam feitas concessões 
públicas ou privadas, a titularidade dos serviços 
de saneamento é indelegável, ela é dos 
municípios.  
 Então, por todos esses fatores que foram 
colocados existe uma necessidade de 
reestruturação do setor, existe uma necessidade 
de aprimoração legislativa, a gente sabe disso, 
mas a gente também entende que essa 
proposta de privatizar o saneamento a todo 
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custo, tem um custo muito elevado, 
principalmente para a sociedade e para os 
trabalhadores de saneamento. 
 Outra questão importante que o 
Montenegro também fala, de uma forma mais 
superficial, é essa questão do controle social, 
Gandini. A sociedade civil precisa ter autonomia 
para poder escolher os seus representantes no 
conselho participativo. Não dá para essa 
indicação ser feita pela Assembleia Legislativa 
ou pelos municípios que compõem a autarquia 
interfederativa. Essa autonomia do movimento 
popular é fundamental para que haja 
transparência e controle social. A gente precisa 
que esse conselho tenha um escopo, a 
legislação prevê que o conselho participativo vai 
discutir os assuntos relevantes. Aí eu faço a 
seguinte provocação: o que é assunto 
relevante? É um termo muito vago, a gente 
precisa contemplar nessa legislação o escopo 
desse conselho, seus objetivos, a sua missão, 
para que a gente tenha uma coisa muito bem 
delineada e depois a gente não tenha uma 
participação e um controle social fictício. A 
gente precisa ter uma participação e controle 
social real, até porque isso está previsto na 
Constituição, isso está previsto na legislação 
nacional de saneamento. E, infelizmente, no 
PLC, da forma como está escrito, não contempla 
a sociedade civil em diversos aspectos. 
 Primeiro, essas indicações feitas pelo 
Legislativo ou pelo Executivo. A gente entende 
que o Legislativo e o Executivo podem e devem 
ter assento no Conselho Participativo, mas a 
gente precisa ter paridade de forças entre poder 
público e sociedade civil organizada. Precisamos 
definir o caráter desse conselho, que eu 
entendo que alguns aspectos podem ser 
consultivos e em outros aspectos ele deve ser 
deliberativo, e a gente precisava definir esses 
temas. Eu acho que o Montenegro apresenta 
uma solução extremamente interessante, a 
realização das conferências de saneamento. E 
eu acho que a gente pode fazer um debate 
muito profundo com a participação do poder 
público e da sociedade civil nessas conferências.  
 Então, no mais, é agradecer a 
oportunidade, dizer que esse marco regulatório 
não traz inovação para o setor de saneamento, 

infelizmente, o que ele faz é impor, e foi 
aprovado, inclusive, no meio de uma pandemia.  
 E aí queria fazer o meu registro de 
valorização das trabalhadoras e dos 
trabalhadores do saneamento, porque, quer 
seja na greve da Polícia Militar, que teve aqui no 
Espírito Santo há alguns anos atrás, quer seja 
agora neste momento de pandemia, tem 
garantido a continuidade de prestação de 
serviço a toda a sociedade, mesmo que isso 
signifique colocar em risco as suas vidas. Eu sei 
que é uma obrigação nossa, até para os nossos 
contratos de trabalho, mas é preciso ressaltar 
que esses trabalhadores e essas trabalhadoras 
estão na linha de frente de combate à 
pandemia, até porque o saneamento é um 
serviço público essencial. E é, ao mesmo tempo, 
o principal vetor de combate à pandemia, pelo 
uso da água, o acesso ao saneamento, e 
também pelo fato de que... (Pausa) 
 Só para finalizar, dizer que esses 
trabalhadores estão na linha de frente do 
combate à pandemia, sendo que o saneamento 
ao mesmo tempo que é um vetor de combate à 
pandemia, proliferação do vírus, é também 
através do esgoto, como já existem estudos que 
apontam no Brasil e no mundo afora, um vetor 
também de contágio da Covid-19. 
 Então, parabenizar os trabalhadores do 
setor, agradecer ao Governo do Estado, que está 
promovendo esta discussão, agradecer aos nobres 
deputados, por estarem permitindo que aconteça 
esta audiência pública. Acho que é extremamente 
importante! Mas, pedir muito humildemente, uma 
atenção especial a todas as emendas que foram 
propostas a esse PLC, porque a gente entende que 
é uma oportunidade de a gente avançar na 
melhoria dos serviços de saneamento no estado 
do Espírito Santo, mas também na participação e 
no controle social. A sociedade civil está à 
disposição do poder público para poder colaborar 
neste debate. 

 Obrigado, Gandini. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Obrigado, Fábio, pelas 
contribuições. 
 Nós vamos ouvir aqui a Kátia Côco, que é 
diretora de Saneamento Básico e Infraestrutura 
da Agência Reguladora, da Arsp. E, na fala dela, 
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eu queria pedir que quem quiser se inscrever 
faça pelo chat, pela discussão aí, neste período 
da fala da Kátia, que vai demorar dez minutos. 
Então, pedir que todos possam fazer as 
inscrições neste momento. Nós vamos ter fala 
dos deputados. Eu vou propor que a gente faça 
um deputado e depois se ouve algumas pessoas, 
outro deputado, para a gente ter uma 
participação de todos, mas que seja dentro da 
construção da nossa audiência. 
 Então, na fala da Kátia, peço até aos 
deputados que mandem também para mim 
quem quiser falar – se tiver algum que não 
queira também – dar essa oportunidade, 
coloque também no chat. A gente vai 
organizando aqui.  
 Então, Kátia, por favor. Está com a 
palavra a Arsp.   
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 
Gandini? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Um minuto, Kátia. Deputado 
Majeski.  
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – É para 
os deputados se inscreverem no chat também? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Não, não. Só quem não quiser 
falar, eu preciso saber quem. Nós temos doze 
deputados, já, então, pode ser que alguém não 
queira. É para otimizar, só para eu saber quem 
vai querer falar. Está bom? Pode mandar para 
mim. 
 Vou passar para a Kátia e a gente vai 
organizando aqui. (Pausa) 

 Não, deputado, eu falo com vocês no 
zap, com vocês que estão presentes. Está bom? 
A gente combina aqui. 
 Kátia, por favor, dez minutos.   
 
 A SR.ª KÁTIA MUNIZ CÔCO – Bom dia, 
deputado Gandini.  

Que felicidade estar aqui com onze 
deputados discutindo uma política, uma 
atualização da Política Estadual de Saneamento, 
e com representantes. Eu acho que se o objetivo 

era contribuir e obter participação social, a 
gente conseguiu hoje, aqui, com este evento. 
Temos os representantes do Governo do Estado, 
a Sedurb, temos representantes dos 
prestadores de serviço, tanto os representantes 
do Saae, quanto a Cesan, quanto representante 
também da iniciativa privada, que atua no setor 
de saneamento, temos aqui a PGE, 
representantes dos sindicatos, dos municípios. 
Parabéns pela organização deste evento. 

A Arsp esteve reunida com a Sedurb, 
com a PGE para discutir esta política que a gente 
está propondo aqui hoje, para valorizar também 
a regulação. O novo Marco do Saneamento, 
desde 2007, ele já trouxe a obrigatoriedade dos 
municípios definirem uma agência reguladora 
independente para definir as tarifas dos serviços 
de água e esgoto, e também para fiscalizar os 
serviços que são prestados, independente de 
qual seja o prestador, seja ele público, estadual, 
privado ou municipal. 

Então nós temos que fortalecer a 
regulação e fazer com que a regulação seja cada 
vez mais presente, porque eu estou vendo que 
grande parte da discussão que está sendo aqui 
hoje é um comparativo de tarifas. A gente não 
deve só fazer um comparativo de tarifas, 
entendeu? As tarifas são definidas pela agência 
reguladora e são características do tipo de 
serviço que tá sendo prestado. Hoje, as tarifas 
definidas pela Arsp para a Cesan, elas têm 
embutida no cálculo tarifário um fator de 
produtividade, um fator de qualidade. Isso 
garante que a remuneração que o prestador de 
serviço vai ter vai estar relacionada com a 
qualidade do serviço que ele presta.  

E a gente tem hoje aqui tarifas definidas 
pela Arsp que estão dentro da capacidade de 
pagamento do usuário. Hoje as tarifas de água e 
esgoto definidas pela agência e praticadas pela 
Cesan elas representam menos que um por 
cento da renda do trabalhador. E mais do que 
isso, para aqueles trabalhadores, para aquela 
população que ela está em situação de 
vulnerabilidade, nós temos a tarifa social, ela 
tem um desconto de sessenta por cento das 
tarifas de água e esgoto. E agora, a gente 
trabalhou numa consulta pública e está 
possibilitando, também, está criando uma nova 
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faixa de tarifas com desconto de setenta e cinco 
por cento, para quem está na faixa 1 e na faixa 2 
do CadÚnico. Então, todo mundo que tá no 
CadÚnico e que têm renda de até menos do que 
meio salário mínimo per capita ele vai ter direito 
a um desconto tarifário. Então, aquela 
população que realmente precisa ela vai ter um 
desconto. E aquela população que tem 
condições de pagar sua conta também vai ter 
condições para isso, sem comprometer a sua 
renda. 

E não só isso que são hoje as tarifas 
definidas pela Arsp. Elas incluem também um 
plano de investimentos, porque nós só vamos 
conseguir atender as metas da política federal e 
estadual de saneamento, se a gente conseguir 
unir forças para trazer investimentos para o 
setor de saneamento. Nós temos a meta de 
universalizar esgoto até 2033. Só vamos 
conseguir isso se a gente conseguir unir forças e 
captar recursos nas diversas fontes que são 
possíveis, não somente via tarifa. Nós 
precisamos de recursos do Governo do Estado, 
precisamos de recursos federais, precisamos de 
recursos também municipais para isso. 

Então, assim, eu vou chamar a atenção 
de vocês para que cada uma dessas 
possibilidades de prestadores de serviços que a 
política hoje de saneamento nos permite, 
privado, ou estadual ou municipal, elas são 
capazes de ser eficientes desde que a gente 
tenha agência reguladora forte, independente, 
acompanhando o serviço, definindo tarifas 
justas e exigindo qualidade, e exigindo que as 
metas de universalização sejam cumpridas.  

E, assim, só um pouco para também 
finalizar a minha fala, eu gostaria de parabenizar 
a Sedurb pela democracia na qual ela conduziu a 
elaboração desse projeto de lei. A todo o 
momento, ela dialogou com todas as partes 
interessadas e com a Arsp também. A gente, em 
determinados momentos, viu a necessidade de 
discutir alguns pontos específicos relacionados à 
regulação e ela, imediatamente, atendeu a 
agência. A PGE também, imediatamente, 
atendeu a Arsp. E ela trouxe aqui para que essa 
política de saneamento, ela tivesse uma 
obrigatoriedade de ter a regulação. E eu vou 
sempre reforçar isso porque a minha bandeira é 

de causa, defender a regulação, mas eu vou 
sempre reforçar isso porque a gente precisa ter 
a universalização do saneamento, precisa ter 
água e esgoto pra todos, e isso a gente só 
consegue se tiver agência reguladora.  

Então, não dá mais pra gente ficar numa 
definição de que: Ah, a gente não tem no meu 
município um serviço de saneamento de 
qualidade porque a gente não tem tarifa. A 
gente precisa ter tudo! E ter uma tarifa que 
esteja dentro da capacidade de pagamento dos 
usuários.  
 Então, eu gostaria de deixar a Arsp à 
disposição dos municípios que hoje ainda não 
têm convênio com a regulação. A partir do 
momento também que essa lei entrar em vigor 
a Arsp vai iniciar a atualização dos outros 
municípios que ainda não definiram quais são 
suas agências reguladores.  

Eu falei do processo democrático, e o 
processo democrático que a construção dessa 
legislação trouxe ela foi também para regulação, 
porque ela preserva também a regulação que 
hoje já existe e já está posta, seja ela por meio 
da Arsp, seja ela pela Agência Municipal, de 
Cachoeiro de Itapemirim. Cachoeiro de 
Itapemirim tem uma agência municipal e foi a 
primeira agência municipal do país. Olha como é 
que Cachoeiro de Itapemirim foi à frente. E 
temos também a regulação por meio dos 
consórcios (Inaudível).  
 Então, essa nova legislação, ela foi tão 
democrática que preservou os diversos 
prestadores de serviços que têm e preservou 
também as diversas características regulatórias.  

Então, nós não temos aqui que trabalhar 
para mostrar qual é pior do que o outro. Nós 
precisamos unir forças para termos serviços de 
qualidade e fazer com que água e esgoto 
cheguem a todos e chegue com tarifas justas, 
com tarifas módicas, com o menor preço 
possível. 

Deputado Gandini, minha fala ela foi 
nesse sentido. E gostaria de cumprimentar 
também meu colega Montenegro, porque tem 
muito tempo que a gente não se encontra, não 
é, Montenegro? Acho que a pandemia não 
facilitou com que isso acontecesse, mas a 
possibilidade desses eventos virtuais faz com 
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que a gente se encontre, também. Um abraço 
para você. 

 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Obrigado, Kátia. 

Eu só vou dar agora, como a gente vai 
proceder. Uma ideia, se todos concordarem, é 
que a gente use o tempo de mais ou menos três 
minutos, com tolerância, mais três minutos; um 
deputado, e uma participação de quem quiser 
se inscrever aqui. Podemos proceder assim? 
(Pausa) 

Tem alguém com o microfone aberto, 
vou pedir para tomar o cuidado aí. 

Vou iniciar com o deputado Sergio 
Majeski. A gente tem aqui, foi enviado no 
particular também.   

Temos ainda algum microfone aberto. 
Acredito que seja do Luciano Machado. 

 

O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Pela 
ordem! Se eu puder falar antes do Sergio 
Majeski, eu gostaria muito. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputado Sergio Majeski. 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Bom dia 

a todos! Meus cumprimentos ao deputado 
Gandini, aos demais participantes dessa 
audiência pública.  

Eu ouvi atentamente todas as falas até 
aqui e essa audiência pública, na verdade, só 
está ocorrendo porque na quarta-feira passada 
nós levantamos essa questão de um projeto de 
lei que chegou à Assembleia sem o rito legal de 
ter realizado uma audiência pública antes. 

Isso foi dito aqui (Inaudível) não são 
mecanismos similares, portanto um não 
substitui o outro e não havia motivo para não 
ser feito.  

A questão aqui não é de comparativo de 
tarifa, mas há uma série de questões.  

Há um ano, a gente sabia que precisaria 
regulamentar nos estados e por que o Governo 
do Estado deixou isso para cima da hora? Quer 
dizer, nós estamos realizando uma audiência 
pública faltando três dias para o encerramento 
do prazo para a aprovação da lei, da 
regulamentação. 

Então, como eu disse, na semana 
passada. Isso parece, às vezes, proposital, para 
não dar tempo para que a sociedade realmente 
debata o assunto, porque é importante que 
aqueles diretamente envolvidos, as agências, 
Cesan ou Saaes entendam, mas que a população 
entenda. 

Ninguém está contra a regulamentação, 
todo mundo sabe que ela precisa ser feita e é 
importante que a lei seja aprovada. Mas tão 
importante quanto era ter cumprido os 
requisitos legais e dado oportunidade 
(Inaudível). 

Mais uma coisa eu digo: só está 
ocorrendo essa audiência pública, porque, na 
semana passada, eu levantei essa questão na 
Assembleia, acompanhado depois por outros 
deputados e o deputado Gandini, então, sugeriu 
essa audiência pública. Do contrário, o projeto 
ia ser votado sem nada e a audiência tinha que 
ter sido feita há muito mais tempo para que 
realmente as questões que estão sendo 
levantadas e as sugestões aqui fossem 
analisadas e debatidas por um grupo maior de 
pessoas. 

Eu concordo muito com o que o Marcos 
Montenegro levantou. Parabéns por esses 
posicionamentos! Algumas dessas questões nós 
já tínhamos falado na Assembleia na semana 
passada, sobretudo essa questão do colegiado e 
do desequilíbrio que pode haver caso se 
mantenha quarenta por cento para o Estado e 
apenas sessenta por cento para os municípios.  

É muito importante, porque o marco 
legal que foi aprovado pelo Congresso Nacional 
tem problemas, eu concordo. Agora, acho que o 
grande avanço é o estabelecimento de uma data 
para que haja a quase universalização do 
saneamento básico, porque esse é o serviço que 
menos cresce. Você imagina que quinhentos e 
vinte e um anos de história do Brasil nós temos 
apenas uma média de cinquenta por cento de 
saneamento atendida em nível de país. Quer 
dizer, será que precisaríamos de mais cinquenta 
anos para os outros cinquenta por cento? 

Então essa data é muito importante, que 
se estabeleçam metas claras. Agora, tão 
importante quanto isso, obviamente, é a gente 
debater muito mais amplamente. 
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Eu vi uma questão comparando, de certa 
forma, os Saaes com a Cesan, mas a Cesan passa 
longe também. Eu concordo com os esforços 
que têm sido feitos, mas a Cesan passa longe de 
ser uma empresa altamente eficiente. O 
prefeito que falou disse assim: Ah, porque lá na 
minha cidade faltou água, as pessoas carregam 
água e tal. Eu sou de Santa Maria de Jetibá. O 
município relativamente (Inaudível) mais de 
quarenta mil habitantes e falta água quando 
chove muito e falta água quando seca. Agora 
que foi feito um edital para reformular o 
sistema de lá. 

Então, tem muita coisa que precisa ser 
debatida e eu espero que esses debates 
continuem posteriormente, mas a Anac, há três 
dias apenas do prazo limite, só agora (Inaudível) 
possibilitando uma participação maior das 
pessoas. 

Então, é isso, deputado Gandini. Só para 
encerrar, eu espero, sim, que algumas emendas 
que estão sendo apresentadas sejam acatadas 
no projeto de tal forma a melhorá-lo e assegurar 
um equilíbrio maior, sobretudo, no colegiado 
regional. 

Obrigado, deputado Fabrício! 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Obrigado, Majeski! 
Só para esclarecer, o projeto está 

tramitando há menos de dez dias na Casa. 
Poderia ter sido feita audiência, talvez, no 
Executivo. O projeto está há dez dias, então a 
gente fez, imediatamente, assim que foi 
solicitado, deputado Majeski. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 

Deputado Gandini, com certeza estou me 
referindo àquilo que o Governo tinha que ter 
feito. Não estou falando da comissão, não. É o 
Governo que deveria ter proposto. 

Obrigado! 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Ok. Vou passar ao Tiago Martins, 
creio que é de Itapemirim. Logo depois, 
deputado Torino. (Pausa) 

Não está se apresentando, então vou 
passar ao deputado Torino. 

O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 
Deputado Gandini, parabenizar o seu trabalho 
frente à comissão, faz um trabalho exemplar. 
Quando o Majeski colocou que nós (Inaudível) 
deveria ter uma audiência pública para a gente 
debater esse assunto e não fosse a toque de 
caixa, como aconteceu na quarta-feira passada. 
O problema é do Governo do Estado, que 
deveria ter aberto isso. 

Eu gostaria de agradecer, claro, a todos 
os interessados que estão se empenhando em 
trazer ideias para debatermos nessa audiência 
pública de hoje, assim como as demandas de 
seus municípios, cada um com a sua 
peculiaridade. 

Antes de mais nada, eu quero registrar 
novamente a minha insatisfação nessa 
manobra governamental para tentar aprovar a 
toque de caixa o projeto de lei complementar 
com tanta (Inaudível) setenta e oito 
municípios capixabas. 

Ora, a apresentação do projeto tão 
próximo do esgotamento e do escoamento do 
prazo estabelecido pela lei federal foi 
justamente para evitar o debate público e 
político por esta Casa de Leis, a Assembleia 
Legislativa. 

Essa audiência pública deveria ser mais 
abrangente, claro, e em plenário. Eu 
protocolei – queria deixar bem claro aqui às 
pessoas que nos assistem neste momento – 
Emenda aditiva e modificativa do PLC com 
foco em respeitar a titularidade municipal, 
assegurar a inviolabilidade dos contratos 
vigentes, protegendo os Saaes, garantindo 
ainda a participação do Poder Legislativo 
Municipal em ações de saneamento básico. 

Da forma como foi apresentado o PLC, 
os Municípios perdem toda e qualquer 
autonomia, ficando o Estado com um poder 
enorme de controle sobre as políticas públicas 
municipais. Isso é totalmente contrário ao que 
o Marco do Saneamento promove.  

Os atos intergovernamentais passarão a 
ser controlados por uma nova autarquia pública. 
As peculiaridades dos municípios ou regiões 
serão unificadas em uma só microrregião, 
desprezando, assim, as identidades de cada 
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região. Não se justifica isso somente afirmando 
que o nosso estado é pequeno e podem ser 
tomadas decisões unificadas.  

Outra insatisfação – vejo muitos de meus 
colegas deputados aqui apresentando emendas, 
e eu também pedi alteração – é o peso de votos 
concentrando quarenta por cento para o Estado 
e sessenta por cento para os municípios, sendo 
que para eles o quantitativo de votos é 
proporcional à população, da mesma maneira 
que o Marcos Montenegro – parabéns Marcos 
Montenegro! – mostrou como esta forma, o 
Estado tendo quarenta por cento dos votos, ele 
precisa de um município grande e um médio 
para ter maioria. Isso não é um processo 
democrático. Não é mesmo. Por isso propus 
alterar também. 

Defendo aqui também na minha emenda 
a criação da unidade regional. Assim como o 
Marlon, representante dos Saaes mencionou 
aqui. Parabéns, Marlon, por sua belíssima fala. 

Por fim, senhor presidente e público que 
nos assiste neste momento, me coloco sempre 
aberto a ouvir as necessidades dos municípios, 
coloco meu mandato à disposição de vocês para 
defender as alterações necessárias no PLC e 
proteger a autonomia dos municípios. 

Meu gabinete é o 803 aqui na 
Assembleia Legislativa, deputado estadual 
Torino Marques. Estou aqui à disposição do 
povo. Do povo! 

Acho que esse debate como aconteceu, 
essa audiência pública, como está acontecendo 
neste momento, deveria ter acontecido ou estar 
acontecendo há pelo menos trinta dias, um mês 
atrás.  

As pessoas têm que saber que isso vai 
criar mais um momento ruim, vai criar mais uma 
autarquia que vai gerar empregos e o povo vai 
estar sempre na mão do Governo, e eu defendo 
a autonomia dos estados, com certeza, do 
Espírito Santo. 

Muito obrigado, senhor presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) –  Ok, obrigado, deputado Torino. 
Vou passar a palavra para a Joana, que está 
inscrita, acho que é funcionária da Cesan. Não 
sei se é a que eu estou pensando. 

Joana, com a palavra. 
 
A SR.ª JOANA – Está me ouvindo? 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) –  Estamos, sim. 
 
A SR.ª JOANA – Então, eu trabalho na 

Cesan, mas a minha fala vai ser como 
consumidora. Vou pegar um gancho na fala da 
Kátia, que falou em nome da agência 
reguladora. Como consumidora, eu senti falta 
aqui da fala da empresa privada, num debate 
tão importante para a sociedade, decisões tão 
importantes. 

Pelo menos, da hora em que eu comecei 
a ouvir, claro que foi oportunizado, o 
representante da BRK, que é empresa privada... 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) –  Joana, seu áudio está ruim. 
 
A SR.ª JOANA – Melhorou agora? 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) –  Estamos ouvindo, mas está 
falhando, na realidade. 

 
A SR.ª JOANA – Deixe-me mudar de 

posição. (Pausa) 
E agora, melhorou? (Pausa) 
Alô?  
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) –  Continua falhando, Joana. 
Se puder, eu vou passar para o próximo 

deputado e logo após... Vai ajustando aí que a 
gente volta com a sua fala. Pode ser? 

 
A SR.ª JOANA – Pode! 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) –  Ok. Deputada Iriny. 

 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Bom dia a 

todos, todas e todes! Deputado Gandini, que 
conduz e preside essa audiência pública, que eu 
reputo da maior importância, lamento apenas 
que a gente esteja realizando uma audiência 
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pública dessa magnitude no dia em que vamos 
fazer a votação. Então, um aprofundamento 
desse debate fica, a meu juízo, bastante 
prejudicado no caso, já que teríamos diversos 
ângulos do problema a ser mais aprofundado no 
nosso debate. 

Eu apresentei nove emendas ao 
projeto. Parto do princípio de que o projeto 
não fere a democracia, ele buscou fazer de 
maneira a agregar todos os setores, porém 
considero que há um certo desequilíbrio, 
então quero chamar a atenção de três 
questões em especial. 

A primeira é uma maior participação da 
sociedade e entre as minhas emendas está a 
proposição que aqui foi citada pelo Marcos 
Montenegro e também pelo Fábio Giori, que é 
a realização de encontros regionais, 
conferências regionais sobre o assunto, sobre 
o regulamento de água e esgoto. Acho que daí 
deverão sair os dirigentes, as pessoas que vão 
efetivamente compor os organismos de 
decisão. 

Eu quero também chamar a atenção 
sobre a questão da outorga. A questão da 
outorga garante ou não a autonomia do ente 
regulador e do ente responsável pelo 
cumprimento da regulação determinada.  

Por fim, a busca desse equilíbrio entre os 
municípios e a Cesan é a minha última fala. Esse 
equilíbrio deve se dar no sentido de proteger. 
Ao contrário de algumas pessoas que aqui se 
manifestaram, eu sou terminantemente 
contrária à privatização do sistema de água e 
esgoto. Então, esse equilíbrio é no sentido de 
que nem o Estado possa em algum momento 
fazer uma maioria consolidada no sentido de 
privatizar. 

Não acredito que seja o caso, para mim 
não é o caso do atual Governo, mas esse 
Governo não vai durar para sempre, por isso nós 
estamos discutindo uma política de Estado. Bem 
como as câmaras municipais e os prefeitos 

também tenham que passar por dentro desses 
órgãos deliberativos qualquer processo de 
possível privatização nos seus municípios.  

Isso vem no sentido de garantir que não 
teremos tarifas altíssimas e perda na qualidade 

da prestação do serviço, que é o que acontece 
quando são privatizadas, é o que veremos daqui 
uns dias como consequência da privatização do 
sistema de energia brasileiro. 

Então, essas são as emendas que eu 
apresentei e eu espero que elas possam ser 
acolhidas. 

Muito obrigada e está indo muito bem a 
nossa audiência pública sob a condução do 
deputado Gandini. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) –  Obrigado, deputada Iriny.  
Eu vou fazer, então, novamente, a Joana, 

se puder fazer a fala. Logo depois, o deputado 
Marcos Madureira. 

 
A SR.ª JOANA – Melhorou o som, 

Gandini? 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Estamos ouvindo. 
 

A SR.ª JOANA – Então, pessoal, bom dia 
para todos. Eu sou a Joana, trabalho na Cesan, 
mas vou falar enquanto consumidora. 

Gostei bastante da fala da Kátia. Foi uma 
fala que me trouxe uma reflexão e que eu 
gostaria de falar, fazer para todos aqui. Ouvimos 
todos aqui. Foi oportunizada à empresa privada, 
que é a BRK, estar aqui, se manifestar e estar 
participando do diálogo com a gente, nesta 
audiência. Até onde eu observei, ela não se 
colocou, não se manifestou. 

Então, é uma reflexão de que o 
saneamento é um passo sem volta, porque veio 
lá do Governo Federal a questão do marco 
regulatório. Mas, é uma discussão importante e 
a gente não vê a iniciativa privada aqui, junto 
conosco, nesse debate, que vem de encontro ao 
que a deputada Iriny falou. 

 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Infelizmente, está falhando 
novamente. Começou a falhar novamente. 

 

A SR.ª JOANA – Melhorou? 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Vou te agradecer. 
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A SR.ª JOANA – Melhorou? 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Estamos ouvindo, mas está 
falhando toda hora. 

 
A SR.ª JOANA – Então, vou resumir. Fica 

para a agência reguladora uma tarefa muito 
especial, que é a questão de como vão ser 
tratadas tarifas justas, a questão da equidade do 
saneamento, nesse momento em que vem esse 
marco regulatório. 

Então, Kátia, fica essa tarefa para você. 
Para você, que eu falo, é a agência reguladora. 
Porque, nem na discussão, o privado esteve 
presente para poder estar conversando com a 
gente. Pelo menos, até o momento. É isso. 

Eu espero da agência reguladora 
equidade na questão do saneamento, por tudo 
que já foi posto aí. Cada vez mais um país mais 
pobre, faltando comida, o saneamento com 
certeza não vai ser prioridade no bolso do 
trabalhador pobre. 

É isso. Obrigada. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Obrigado, Joana. A gente teve aí 
algumas perdas, mas deu para entender a fala, 
no geral. 

Vamos ao deputado Marcos Madureira. 

 
O SR. MARCOS MADUREIRA – 

(PATRIOTA) – Senhor presidente, senhores 
deputados, queria saudar, também, todos que 
estão na nossa audiência pública, que foi 
marcada na última sessão nossa. 

Mas eu queria fazer uma pontuação aqui 
seguinte: nós estamos com um novo marco e 
nós não temos que esquecer o passado, mas 
saber que, daqui para frente, nós estamos numa 
nova posição, junto ao Governo e às prefeituras, 
como fala a lei federal. 

Então, eu acho importante, muito 
importante, para que nós deixemos claro que o 
estado, mesmo estando no sudeste, nós temos 
perto de cinquenta por cento só dos esgotos, 
nas nossas cidades. Esse é um ponto baixíssimo, 
muito baixo para uma posição, hoje, que é 
medida internacionalmente.  

Talvez, o novo marco que foi feito um 
ano atrás chegou à conclusão que era 
necessário fazer uma nova lei para que esses 
números comecem a melhorar, comecemos a 
ter obras de água e esgoto. A verdade é essa. A 
verdade nua e crua é essa. Nós estamos numa 
posição de terceiro mundo. 

Esse marco regulatório vem para que nós 
passemos para uma posição melhor. Nós 
sabemos que o estado de Espírito Santo está 
bem na conta. Mas a conta do Espírito Santo 
também é muito baixa. 

Então, senhores deputados, eu sei que a 
nossa lei vai ter que ser colocada de hoje até 
quarta-feira, para que nós não tenhamos esse 
prazo suprimido para nós. Mas temos que fazer 
força para que esse novo marco venha também 
para o Espírito Santo. Nós precisamos disso, 
aqui no Espírito Santo. 

Não adianta fazer oposição, nesse 
momento. É claro que nós podemos melhorar o 
texto que veio, mas não fazer oposição a essa 
colocação. 

Então, queria de deixar claro, senhor 
presidente, que eu vou estar lá na Assembleia 
fazendo essa posição, junto com o Dary Pagung, 
junto com o Freitas, junto com todos os 
deputados que ali estiverem com a posição de 
Governo. Obrigado, presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Obrigado, deputado Marcos. 
Vamos ouvir, agora, a Sirlei Mothé. Olá. 

(Pausa) 
Sirlei me fez um pedido aqui para 

garantir a fala, inclusive. Mas era porque eu 
estava entendendo que era o Tiago Martins que 
estava inscrito. Eu peço, novamente, Sirlei 
Mothé, é assim que está escrito. 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – O 

Tiago Martins deu outro sinal aí, tá, presidente? 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – O Tiago Martins, também, se 
quiser fazer uso da fala, pode ser agora. 

Eu peço, só porque eu estou 
intercalando um deputado e uma pessoa que se 
inscreve. (Pausa) 
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Ok, não tendo condição, eu vou passar 
ao deputado Dary Pagung. 

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Senhor 

presidente, deputado Fabrício Gandini, 
primeiro, quero saber se está me ouvindo. 

Quero cumprimentar todos os 
participantes e todos os deputados que estão 
aqui na sala. Cumprimentar todos os 
representantes do Saae, da Escelsa, que eu ouvi 
aqui, do Governo do Estado.  

Essa discussão é muito importante. Eu 
quero aqui deixar claro que eu recebi diversos 
representantes do Saae de diversos municípios 
capixabas. Inclusive, do meu querido município 
de Baixo Guandu, de Mimoso, Marilândia, 
Linhares e Itapemirim, diversos municípios. E eu 
tenho, deputado Gandini, uma certeza de que 
todos estão cientes que precisamos votar até o 
dia 14, porque o final é dia 15. Então, assim, 
essa foi a minha concepção do dia.  

E queria aqui dizer que nós colocamos 
algumas emendas já no projeto. Uma emenda é 
a que muda o inciso II, do artigo 6.º, que passa a 
ter a redação que tem que ter um 
representante docente da Universidade Federal 
do Espírito Santo. E uma outra emenda, nesse 
projeto, inclui o inciso V, do artigo 14, para 
escolher por maioria simples um de seus 
membros para coordená-los. Essas são, por 
enquanto, as nossas emendas.  

Eu senti, nas reuniões de que eu 
participei com todos os representantes, e a 
única dúvida, assim, eu acho que é o ponto 
chave desse projeto é que a lei que está 
protocolada aqui na Casa ela tem por objetivo 
criar a instituição da microrregião e a proposta 
do Saae, eles querem tirar microrregião para a 
unidade regional. Esse é o ponto chave do 
projeto. 

E o outro ponto que eu ouvi em alguns 
debates, inclusive do deputado Sergio Majeski, é 
questionando o motivo do atraso que o 
Governo do Estado demorou a trazer o projeto 
aqui para a Casa. Então, dois pontos que eu 
acho importantes e quero aqui, deputado 
presidente Gandini, dizer que é audiência 
pública é muito importante, mas quero registrar 
que o Governo do Estado ele fez uma consulta 

pública do dia 1.º ao dia 15 de junho, para ouvir 
todos. 

Então eu queria aqui, Gandini, eu sei que 
tem alguns técnicos acompanhando, estão aqui 
na sala virtual, eu gostaria de ouvir de um 
técnico a diferença entre a implantação da 
microrregião com a unidade regional. 

Esses são os meus dois pontos que eu 
falei aqui antes que eu gostaria que algum 
técnico que estivesse na sala usasse a palavra e 
explicasse a diferença desses dois pontos. 
Obrigado, deputado Gandini. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) –  Ok. Vou abrir novamente para o 
Tiago Martins, se ele estiver presente. Eu vi que 
ele botou que está aqui, se ele quiser falar, e 
Sirlei também. 

 
O SR. TIAGO MARTINS – Muito bom dia 

a todos! Gostaria de parabenizar, em primeiro 
lugar, a condução do nobre deputado Gandini, 
que tem conduzido esta audiência. 

Eu sei que é um tempo corrido, mas eu 
tenho que falar também aos deputados que nos 
receberam aí na Assembleia Legislativa para 
falar sobre esse projeto importante, com as 
emendas que nós propomos. 

Eu falo como servidor do SAAE de 
Itapemirim e falo também como usuário. Eu vi 
vários debates, várias conversas importantes aí 
apontadas referentes ao projeto. A gente 
propôs as emendas e eu tenho que ressaltar a 
forma cordial e amistosa que os deputados nos 
receberam, tanto a posição como os que estão 
hoje com o governador, apoiando o Renato 
Casagrande. 

Deixando bem claro que nós não somos 
contra o projeto. O projeto, ele precisa ser 
votado até o dia 15, como marco federal, o 
marco do saneamento básico. E a gente propõe 
essas emendas, foram protocoladas em vários 
gabinetes dos deputados, contamos com apoio 
dos senhores, contamos com o apoio que é 
importante, lembrando que defendemos, sim, 
tarifas justas para um amplo investimento na 
universalização do saneamento básico.  

Partindo desse princípio, da forma que o 
projeto está, abre um leque muito grande para 
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uma possível privatização, então defendemos a 
unidade regional. 

Como servidor aqui, exemplo: 
Itapemirim e Marataízes nós temos oitenta por 
cento já de saneamento básico, com 
investimentos do município, e nós contamos 
com o bom senso, contamos com o carinho dos 
deputados. 

Eu sei que o tempo está muito... hoje já é 
praticamente dia 12, nós temos até o dia 15. 
Mas tenho certeza de que esta audiência tem 
sido muito proveitosa para todos os deputados 
tirarem as suas respectivas conclusões. 

Não somos contra o projeto, somos 
contra ele da forma que está, mas emendando o 
projeto com as nossas proposituras, tenho 
certeza que vamos lograr êxito aí e os nossos 
Saaes vão continuar fazendo um trabalho 
dentro do estado do Espírito Santo. 

Um grande abraço, Gandini. Fica a minha 
palavra aqui, dando um abraço a você, em 
extensão a todos os deputados do nosso estado 
Espírito Santo que estão nos representando na 
Assembleia Legislativa. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) –   Obrigado, Tiago! 
Vamos ouvir agora o deputado do 

Freitas. 
Deputado Freitas?  
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Ei, Gandini.  
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) –   Está com a palavra. 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Se começar a 

falhar, porque estou na estrada. Onde eu estou 
agora, estou com o sinal perfeito, mas se 
começar a falhar, você me corta e me dá a 
palavra em seguida, ok? 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) –   Ok. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Gandini, 

primeiro quero lhe parabenizar pela sua 
condução, pelo seu equilíbrio, pela sua 
competência em conduzir tanto a Comissão de 

Constituição e Justiça da Casa, que é uma 
comissão tanto quanto complexa, e 
principalmente (Inaudível) que a Casa ofereceu 
a oportunidade de fazer esse debate tem 
encontrado o espaço muito rápido (Inaudível) 
altamente democrática e republicana, 
convidando (Inaudível) de estar provendo e 
(Inaudível) no âmbito do estado do Espírito 
Santo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputado Freitas! 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Ei, Gandini! 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Estamos com dificuldade, está 
falhando bastante. 

Posso te chamar mais a frente, quando 
você estiver paradinho aí? Está falhando 
bastante. 

  
O SR. FREITAS – (PSB) – Pode. 
 

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

Estamos até com dificuldade de ouvir a 
resposta. 

Mas, quando você estiver estabilizado aí, 
nos chama. 

Vou passar ao deputado Marcos Garcia. 
 

O SR. FREITAS – (PSB) – Ok. 
 

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Bom dia 
a todos!  

Quero cumprimentar os deputados aqui, 
na pessoa do nosso líder do Governo, deputado 
Dary Pagung; também quero cumprimentar 
aqui, em nome da Sedurb, o Guimarães, e 
estender meus cumprimentos a toda equipe do 
Governo, que se faz presente; e em nome do 
Waldiney, diretor do Saae de Linhares, quero 
cumprimentar a todos que compõem o Saae, 
representando o Saae e a Cesan também; quero 
cumprimentar o Cael, que esteve aqui 
representando a Cesan; e em nome do vereador 
Juarez Donatelli, eu quero estender meus 
cumprimentos a todos os vereadores que se 
fazem presentes nesta audiência pública. 
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Primeiro, quero parabenizar aqui pela 
qualidade desse debate, isso foi muito 
importante, algumas dúvidas já foram tiradas 
aqui. Nós temos ainda, até quarta-feira, dia 15, 
para nos aprofundarmos nesse assunto. Muitas 
dúvidas aqui ficaram nesta reunião que a gente 
pode estar debatendo diante desses três dias 
que ainda faltam. 

De antemão, eu quero parabenizar 
também o deputado Sergio Majeski, que 
levantou essa discussão na Assembleia 
Legislativa na semana passada. Foi muito 
importante esta audiência pública aqui, neste 
momento. 

Essa questão de trocar o nome da 
microrregião para Unidade Regional de 
Saneamento Básico, acho importante, acho 
perfeito quem fez essa colocação.  

Também, o maior problema hoje, eu 
estive recebendo aqui no meu gabinete, no 
município de Linhares, representantes do 
Saae de Baixo Guandu, de Linhares e de 
Marilândia. E estiveram presentes alguns 
presidentes, vou citar o nome do presidente 
de Linhares, o Waldiney, representando o 
Saae aqui. E há uma grande preocupação 
desses servidores, realmente concordo com 
eles, sei que isso vai ser discutido numa 
próxima fase, mas gente, há uma preocupação 
muito grande por parte desses servidores em 
questão de planos de cargos, de carreiras e 
salários. Está se discutindo muitas coisas aqui, 
mas há uma preocupação muito grande por 
parte desses servidores.  

Nós temos servidores aí que falta um 
ano para se aposentar, outro com três anos 
para se aposentar. Tem servidores aí com 
quatro, cinco anos para se aposentarem. 
Como é que vai ficar isso? Nós temos que 
discutir isso na Assembleia Legislativa. Não 
podemos ficar lá, diante dessa situação, é 
importante haver essa discussão.  

É claro que há necessidade de fazer essa 
adaptação, o Novo Marco Legal, que é essa Lei 
n.º 14.026, temos que fazer. Essa 
regulamentação vai ser bom para o estado. O 
que o senhor Guimarães colocou aqui na 
explanação dele ficou muito claro isso. Né? Há 

um percentual ainda muito grande a ser 
alcançado e sabendo que isso custa dinheiro, e 
que os municípios ainda não estão preparados.  

Essa questão de levar noventa e nove 
por cento da água potável para a população 
brasileira e noventa por cento do saneamento 
básico para todo brasileiro, e o nosso estado 
está com cinquenta e oito por cento, ainda 
faltam quarenta e dois por cento. Acho isso 
justo.  

Temos que trazer essa discussão para o 
estado do Espírito Santo. É mais fácil nós 
discutirmos isso aqui com o Governo Estadual, 
com essa autarquia, representada pelos 
municípios, do que nós levarmos essa discussão 
para o Governo Federal. É muito mais fácil nós 
fazermos a discussão aqui.  

Mas, fica aqui a minha colocação, nós 
tínhamos ainda que aprofundar um pouco mais 
no assunto. Alguns temas aqui têm que ser 
discutidos. Quarta-feira vai chegar à Assembleia 
Legislativa essa votação, temos até o dia 15, não 
é?  

Mas, a maior preocupação que nesse 
momento eu ouvi dos servidores, como que vai 
ficar o plano de carreira e salários desses 
servidores? Nós, deputados estaduais, temos 
que nos unir para tentar achar uma saída, junto 
com esses servidores. Fica aqui o meu bom-dia, 
presidente! Meu muito obrigado a todos! 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Obrigado, deputado Marcos! 
Vamos ouvir agora o deputado Luciano 

Machado. 
Nós não temos mais, pelo o que estou 

vendo, nenhuma inscrição pelo chat aqui. Então, 
se alguém quiser, pode ir fazendo pelo chat. 

Deputado Luciano Machado. 
 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 

Senhor presidente da Comissão de Justiça, que 
hoje está liderando esta reunião virtual, nosso 
querido e admirável amigo deputado Gandini; a 
todos os deputados, a todos que estão 
participando, Cesan, Saae; e nossos técnicos que 
estão aqui contribuindo para esse debate. 

Claro que nós só estamos debatendo 
pautas importantes. Pauta importante é que 
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(Inaudível) precisa evoluir na política pública de 
saneamento, que traz saúde pública; no 
abastecimento de água tratada para a 
população, que também traz saúde e qualidade 
de vida; e estamos também tratando de 
preservação dos empregos de mil funcionários 
das autarquias municipais no Espírito Santo, 
enfim. São todos debates muito importantes. 
Então, isso mostra um amadurecimento de uma 
política de qualidade. Todas as argumentações 
são válidas, todas as (Inaudível) também.  

Lembro-me, quando eu era prefeito, nós 
tínhamos que debater a municipalização da 
educação. E olha que os professores não tinham 
dúvida que eles seriam aproveitados. Eles iriam 
para uma rede municipal, recebendo, 
continuavam dentro do quadro funcional, e 
também gerava traumas, gerava tensão, gerava 
alguma possibilidade de insatisfação.  

E agora é um momento muito mais 
sensível ainda nessa questão desses 
profissionais, como já ouvi alguns relatórios, que 
dá cerca de mil profissionais que não teriam 
para onde ir. Não é uma municipalização.  

Na verdade, o Marco Regulatório impõe 
uma condição que tem esse lado bom, eu tenho 
certeza que o Governo do Estado não queria 
que isso tivesse que cair no colo dele, mas o 
gestor não tem que escolher. Há momentos que 
tem que se tomar atitudes, mas nós precisamos, 
realmente, ter um debate com amadurecimento 
e pensando em todas as causas e todas as 
consequências. É fazer, na verdade, uma linha 
de equilíbrio para que nós possamos fortalecer. 

Eu, como fui prefeito de uma cidade que 
tem um Saae, tem uma autarquia, eu me 
lembro bem que nós conseguimos fazer grandes 
coisas com o Saae, de deixar dinheiro em caixa, 
de comprar maquinários, de fazer dois 
pequenos tratamentos de esgoto, naquela 
época, de dois bairros. Um bairro novo na 
cidade, que é o Manoel Monteiro Torres, e nós 
conseguimos fazer mais uma etapa de 
cinquenta casas com esgoto tratado com 
recurso do Saae. E o que já existia no bairro, 
também tratamos. E outro bairro muito simples, 
(Inaudível) Bairro Lagoa, nós também tratamos 
o esgoto, nós fizemos mais algumas casas 
populares e tratamos o esgoto. 

Então, o que faltou ao longo da história 
foram regras mais duras. Porque tem Saaes e 
Saaes, assim como tem prefeituras e prefeituras 
e tem Governos e Governos, né? Faltaram, ao 
longo da história, regras mais duras, mais 
transparentes, para que as autarquias 
pudessem, realmente dar o retorno para a 
população da arrecadação. E, às vezes, as que 
não dão tanto retorno, não têm tanto 
compromisso com o recolhimento, pode ser, a 
Lei de Responsabilidade Fiscal exige isso. Mas há 
tanto drible na lei ainda. 

Então, hoje, algumas emendas são 
importantes para que esse projeto não traga 
nenhum dano à sociedade, ao trabalhador. 
Não dá para fugir dessa responsabilidade, não 
dá para escondermos atrás da porta, mas dá 
para que possamos, realmente, fazer 
condições, ouvirmos os setores e agregarmos 
regras ali onde seja protegida a população, 
onde seja a unidade regional de saneamento e 
onde a população possa ser ouvida, a Câmara 
de Vereadores possa ser ouvida, as 
administrações municipais, dentro de um 
sentimento de grande responsabilidade 
porque isso se trata do futuro. Ouvi um 
deputado, acho que o deputado Majeski, 
falando que realmente temos que ter um 
marco regulatório das datas, quando vai ser 
cumprida a meta, qual a possibilidade de esse 
recurso, o que tem de real de recurso, se é 
pelo Banco Mundial, quem vai pagar. Então, 
muitas coisas precisam ser bem claras para 
que todos possamos fazer com segurança algo 
que vai impactar a vida das pessoas, inclusive 
a vida política nossa, de todos também que 
estão aqui. 

Então, deixo aqui essa mensagem. 
Estamos aqui para discutir um projeto que tem 
a obrigação de ser votado até dia 15, e é uma lei 
federal, mas que precisamos, realmente, ter 
sempre a consciência de que as bases precisam 
ser ouvidas. Muito obrigado! 

 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Obrigado, deputado Luciano! 

Vou passar ao deputado Mameri. Temos 
algumas pessoas inscritas para responder 
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algumas questões. Depois vou organizar isso, 
após a fala do deputado Mameri. 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Bom dia a todos! Quero saudar os deputados, os 
técnicos do Governo do Estado, os 
representantes dos Saaes, as pessoas que 
engrandeceram essa nossa audiência pública. 

É um tema muito importante, 
precisávamos de uma avaliação, de uma 
discussão democrática, onde discutimos temas 
super-relevantes. Tive a oportunidade de 
conversar com os representantes de vários 
Saaes, os recebi, entendo todas as 
preocupações, estivemos discutindo e quero 
dizer para todos vocês, há mais ou menos um 
mês foi feita uma apresentação desse projeto e 
a participação não foi uma participação intensa, 
mas estávamos presentes. Tivemos 
oportunidade de levantar temas polêmicos que 
estão sendo discutidos hoje. 

Defendi também, junto com outros 
deputados, esta audiência pública, uma vez que 
tínhamos pouco tempo. O projeto tem que ser 
votado, sabemos que existe um marco 
regulatório nacional, que se o Estado não votar 
seremos regidos pela determinação federal. Isso 
pode ser pior do que isso que está sendo 
apresentado, que entendemos que é um projeto 
importante, muito bem trabalhado, mas que 
naturalmente merecia uma discussão maior. 
Isso, infelizmente, não tivemos um tempo hábil 
para que pudéssemos fazer. Tenho certeza e 
convicção de que essa audiência pública 
democrática está contribuindo muito para que 
muitos entendam melhor esse assunto, uma vez 
que o assunto é polêmico. Conversei muito com 
o Governo, conversei com vários setores, com a 
Sedurb, estivemos juntos com os técnicos da 
Cesan, secretário Davi Diniz, e nessas reuniões, 
inclusive, secretário Marcus Vicente, tratamos 
do assunto, fizemos as colocações e recebemos 
também as informações importantes. 

A gente sabe das dificuldades. Eu, por 
exemplo, na minha região, tenho vários 
municípios que são regidos pelo Saae. Por 
exemplo, Alfredo Chaves, Iconha, Itapemirim, 
que também Marataízes, naturalmente, é um 
Saae só, mas que atende dois municípios, 

Vargem Alta, e observamos a preocupação com 
esse critério de microrregião e unidade regional. 
Existem emendas, já são colocadas, e vamos 
apreciar todas essas emendas. A preocupação 
existe, mas sabemos que precisamos avançar no 
tema saneamento básico. Água, saneamento 
básico, é saúde, saúde pública! Não podemos 
deixar de cobrar e exigir que a gente possa 
universalizar todo o sistema. Sabemos que para 
um real aplicado em água e saneamento nós 
vamos economizar cinco reais, com relação a 
investimento na saúde pública. Então, isso é 
real. 

O deputado Majeski falou que levamos 
quinhentos anos para ter cinquenta por cento. 
Não podemos nunca imaginar que para esses 
outros cinquenta por cento a gente tenha um 
tempo muito grande. Precisamos ter metas, 
precisamos colocar prazos para que realmente 
a população brasileira, que merece tanto, a 
população do estado do Espírito Santo, que 
merece tanto, tenha um serviço de qualidade 
para que possam levar maior tranquilidade 
com relação à saúde pública, à diminuição das 
doenças, principalmente doenças veiculadas 
pela água e também transmitidas através do 
esgoto não tratado. 

Então, temos que avançar, já perdemos 
muito tempo, e infelizmente tem várias 
questões com relação a esses investimentos 
que precisamos discutir um pouco mais. 
Porque vamos imaginar, vai se criar uma 
microrregião, a Cesan vai ser responsável por 
esse trabalho em qual tempo? Qual o prazo? 
O que vamos ter de certeza de que a Cesan vai 
também atuar em todos os setores, como, por 
exemplo, foi colocado aqui pelo Montenegro a 
importância de se pensar no saneamento básico 
do interior, das comunidades? Isso é 
fundamental. E chega a um determinado ponto, 
entra o problema financeiro, e a análise, ao 
invés de levar em consideração a análise social, 
fundamental e importante, passa a ser uma 
análise mais financeira. Então, determinadas 
comunidades que não têm condição de trazer 
recursos para a companhia A ou B... No caso 
ficaríamos com a Cesan, se isso realmente 
acontecer em todos os municípios.  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390038003500360033003A00540052004100, Documento assinado 

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



Vitória-ES, terça-feira, 20 de julho de 2021 Diário do Poder Legislativo - 147 

Será que a Cesan vai também levar, 
nesse prazo que precisamos, o saneamento 
básico para essas comunidades do interior? É 
uma pergunta que tem que ser colocada. Então 
não podemos perder mais tempo com relação a 
isso. Precisamos votar o projeto até o dia 15, 
para que não fiquemos sujeitos às decisões 
vindas da União. Porque se fala muito em 
Governo do Estado, que o Governo do Estado 
vai fazer isso e vai fazer aquilo. O Governo do 
estado cumpre ordens. E cumpre ordens vindas 
da União, existe uma lei votada nesse sentido. 
Então, temos que também pensar que o Estado 
pode, sim, manter certa autonomia junto aos 
municípios, naturalmente melhorando essa 
representatividade, como já foi colocado aqui, e 
que acho importante para que isso fique no 
âmbito do Estado, senão vamos ter que seguir 
regras federais.  

Então, tenho certeza que esse debate 
enriqueceu muito essa discussão. Sabíamos 
que poucas pessoas estavam inteiradas desse 
acontecimento – alguns mais, outros menos –, 
mas temos ainda um tempo até a votação 
para que a gente possa aprimorar esse projeto 
e também avaliar, com bastante carinho, as 
emendas que foram colocadas e que são, na 
sua totalidade, emendas importantes. Temos 
que saber das suas viabilidades para que a 
gente possa enriquecer, se possível, esse 
projeto que votaremos até o dia 15. 

Senhor presidente, quero devolver-lhe 
a palavra. E estamos aí! Vamos continuar 
participando firme e forte da Comissão de 
Justiça e também no plenário para que a 
gente possa, sim, aumentar essa discussão e, 
se possível, trazer melhoras para esse projeto. 

Muito obrigado. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Sei que têm algumas pessoas 
pedindo a palavra – o Marcos está pedindo, o 
Guimarães e o Edson. 

Vou fazer o seguinte: vou passar 
primeiro ao Waldemir, que já estava inscrito. 
Depois, a gente ouve vocês três para darem as 
explicações, porque verifiquei aqui que são 
explicações em relação ao que foi falado.  

Vou pedir para que todos possam 
proceder, nesses próximos três minutos, às 
inscrições, porque vou encerrá-las. Então, todo 
mundo que quiser falar, por favor, registre aí 
que quer falar; é importante nesses próximos 
três minutos. Dá tempo para o deputado Freitas 
também, porque a gente vai parar daqui a 
pouquinho para ouvi-lo.  

Vamos ouvir o Waldemir, que já estava 
inscrito. Logo após... Na fala dele a gente 
encerra as inscrições. 

Waldemir. (Pausa)  
 Está sem áudio, Waldemir. 
 
 O SR. WALDEMIR PEREIRA GAMA – Bom 
dia! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Agora, sim. Waldemir de 
Itapemirim. 

 
SR. WALDEMIR PEREIRA GAMA – Bom 

dia, Gandini. Sou servidor e munícipe aqui de 
Itapemirim, do Saae de Itapemirim. 

Desde já, Gandini, queremos parabenizar 
a Assembleia Legislativa, através dos nossos 
representantes, pela recepção que tivemos e de 
termos a oportunidade de sermos ouvidos. 

Já estou ouvindo várias falas (Inaudível), 
abordando principalmente a relevância do 
tema, que é a questão da universalização do 
saneamento. Obrigatoriamente sabemos que foi 
estabelecido esse marco, o marco do 
saneamento, através da lei que tramita na Casa, 
hoje em nível de Estado. E o que deixo aqui, 
parabenizando a iniciativa de darmos a voz a 
todos os representantes, a todas as categorias... 
E que gostaria de me manifestar aqui, tanto 
como servidor do Saae Itapemirim, do serviço 
que prestamos, como também consumidor e 
cliente. 

É bem verdade, Gandini, que a 
universalização é uma realidade e é uma 
necessidade. E através do presente projeto que 
tramita hoje na Casa, são relevantes as emendas 
que propomos.  

Queremos aqui agradecer a recepção 
dos companheiros deputados, como o Emilio 
Mameri que nos recepcionou; o líder de 
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Governo Dary Pagung; também a iniciativa do 
Gandini, que está dirigindo essa audiência 
pública, de recepcionar essas emendas porque 
são com essas emendas que estaremos 
realmente exercendo a democracia de ouvir 
todas as categorias, caso que não vimos na 
criação do presente projeto de lei. 

E, para falar a verdade, a tratativa com o 
Saae, dos serviços municipais temos visto, 
através do Estado, algumas vezes, um 
tratamento um tanto desigual. E hoje a grande 
preocupação para conseguirmos a 
universalização, vimos aí, é a questão tarifária, 
que hoje as empresas privadas têm e os serviços 
municipais estão bem aquém. 

Sabemos que o nosso povo já carece de 
atenção devido à tributação, que sufoca 
realmente o nosso povo que vive uma economia 
(Inaudível) Tratando de tarifas, temos que ser 
coerentes e equilibrados, uma vez que me faz 
lembrar... Esse tratamento um tanto desigual, 
que digo, é porque já foi pleiteada há alguns 
anos a questão da isenção de ICMS na cobrança 
de energia elétrica das companhias de 
tratamento de água, que foi concedido, à época, 
à Cesan, e não foi concedido ao Saae. Isso nos 
trouxe uma má impressão. Que tratamento é 
esse? Uma vez que, se tratando principalmente 
de Itapemirim, se tivéssemos conseguido 
isenção de ICMS da energia elétrica, teríamos 
economizado durante um ano 
aproximadamente um milhão de reais, que 
poderiam estar sendo investidos nas regiões 
rurais, nas ampliações, no investimento do 
saneamento público. E pensando nisso, é hora 
de realmente revermos o nosso conceito, de 
darmos essa oportunidade e a titularidade de o 
município escolher, de acordo com a sua 
realidade, a sua opção. 

Itapemirim, hoje, tem condições, devido 
à arrecadação, de até 2033 realmente conseguir 
a universalização. Temos hoje, já foi falado pelo 
meu colega Tiago Martins, uma grande 
cobertura de água e esgotamento sanitário no 
município. Aqui prestamos também, através, 
hoje, de convênio ao município de Marataízes, 
que também é uma realidade muito boa... E 
estaríamos muito bem servidos se fosse 
respeitada - e acredito que esta Casa vai trazer 

emendas que venham respeitar - a titularidade 
do município de poder participar ou não da 
microrregião. E, na verdade, damos aí a 
sugestão de emenda para se criar a unidade 
regional, e não microrregião; que caracteriza 
muito mais a oportunidade de os municípios 
manterem a sua autonomia. 

Portanto, gostaria aqui de agradecer aos 
nobres companheiros, legítimos representantes 
da sociedade capixaba, que têm até o dia 15, 
que é o prazo máximo, para absorver as ideias. E 
parabenizar todos.  

Estamos aqui também, no município de 
Itapemirim, como membro deste estado 
capixaba, cooperando de forma real com os 
nossos cidadãos, trazendo saneamento básico 
de qualidade. E precisamos, sim, de 
oportunidade, de atenção do Governo do 
Estado para que venhamos a adquirir a 
verdadeira universalidade no saneamento.  

Um grande abraço. 
Obrigado, Gandini. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Obrigado, Waldemir. 
 
Vamos ouvir, agora, o Guimarães. Logo 

depois, o Paulo Breda. E, logo depois, o Marcos 
Montenegro. Vou fazer isso nessa ordem, 
porque são três inscrições que vão explicar os 
pontos colocados durante a audiência pública.  

Vou passar a palavra, primeiro, ao 
Guimarães.  

 
O SR. CARLOS CERQUEIRA GUIMARÃES 

– Olá, deputado. 
Para esclarecer os pontos que o 

deputado Dary Pagung abordou. Primeiro, em 
relação, vamos dizer assim, ao atraso, de o 
projeto estar chegando à Assembleia neste 
momento. 

Não queríamos e também ninguém quer 
que isso aconteça nunca. Mas, infelizmente, 
tivemos muitos problemas, no ano passado, em 
relação ao marco regulatório de saneamento, 
porque tiveram vetos do presidente da 
República importantíssimos. 

O art. 16 da lei, por exemplo, que tratava 
dos contratos de programas, é um artigo que 
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estava sob veto e que é impactante na nossa 
decisão de fazer a nossa legislação. E o veto 
ficou para lá e para cá, Congresso e Governo, e 
só foi derrubado mesmo no final do ano, né? E 
não é só o estado do Espírito Santo que ficou 
nessa situação, mas todos os estados. A gente 
mostrou, na nossa apresentação, leis que foram 
aprovadas em alguns estados que ficaram na 
mesma situação. Tudo foi resolvido agora em 
junho; maio, junho. A lei de Curitiba, ela está em 
audiência pública, como a nossa, no dia de hoje, 
lá no estado do Paraná.  

Então, assim, o Governo deu um prazo 
na lei para que os estados fizessem, mas a 
condição efetiva para você fazer não ficou 
resolvida. Só ficou resolvida quando o veto, que 
foi mantido no Congresso Nacional, foi 
resolvido.  

 Outra questão: decretos de 
regulamentação de alguns pontos que eram 
importantes pra a gente caminhar em nosso 
projeto só saíram agora, no ano de 2021. Uma 
razão de a gente estar encaminhando... Foi 
falado aí que é de propósito. Não tem nada de 
propósito.  

O objetivo do Estado do Espírito Santo é 
criar a melhor condição para que a gente possa 
ter saneamento de qualidade, respeitar todos os 
serviços que tem hoje aqui, que são prestados, 
os contratos, isso é coisa constitucional. Então, 
assim, o atraso não se deu por deliberação 
nossa, se deu em razão dessa necessidade de 
compreender. 

A lei, logo que surgiu, trazia muitas 
dúvidas. Nós assistimos horas e horas e horas de 
webinários, de seminários, de vídeos; 
consultamos consultores... Muita gente, até 
hoje, tem opiniões diferentes a respeito da 
legislação. Isso é legítimo. É uma matéria 
jurídica que é de interpretação. De forma que 
tem ação de inconstitucionalidade envolvendo a 
Lei 14.026 também. Enfim, uma série de 
situações que queríamos estar com elas 
totalmente elucidadas para que pudéssemos 
fazer um projeto que realmente atende aos 
interesses do Espírito Santo. 

Estamos preocupados com os usuários, 
estamos preocupados com a qualidade do 
serviço, preocupados com a universalização do 

serviço, preocupados com os servidores que 
trabalham no sistema Saaes e no Sistema Cesan, 
preocupados com todos os municípios. Enfim, 
fomos buscar o entendimento que nos levasse a 
construir um projeto que nós entendemos e 
confiamos que é o melhor projeto para o estado 
do Espírito Santo.  

Então, a razão do atraso, que não 
ocorreu só aqui no estado do Espírito Santo, 
como eu disse, mas em outros estados, tudo 
para ser resolvido de última hora, é por conta da 
falta de definições que a gente teve em relação 
à legislação federal. Então, esse é um ponto.  

Outro ponto que o deputado Dary 
colocou é essa questão de microrregião e 
unidade regional de saneamento. Percebi, 
durante as conversas, as reuniões, que a 
compreensão disso, do ponto de vista jurídico, 
não foi bem feita pelos atores do sistema de 
saneamento de água e de esgoto. 

Tivemos uma consultoria de um jurista, 
de um professor renomado, uma das maiores 
autoridades no assunto no Brasil, o professor 
Wladimir Ribeiro; a gente procurando entender 
essa questão: microrregião é uma definição 
jurídica de um tipo de legislação baseada na 
Constituição Federal e que visa manter o 
sistema atual dando a ele proteção à forma 
como está prestado.  

Numa das discussões com o professor 
Wladimir, ele nos disse: Quem quer (Inaudível) 
seu sistema faz unidade regional de 
saneamento, como é o caso de Minas Gerais, 
que quer privatizar todo o sistema. Quem não 
quer privatizar o seu sistema tem que fazer lei 
complementar e criar microrregiões. 

Então, gostaria de dizer o seguinte: a 
compreensão que tivemos junto ao nosso corpo 
jurídico do Estado, nossa Procuradoria, é muito 
clara em relação a isto: unidade regional de 
saneamento, que você pode juntar município do 
norte e do sul, de todo o lado, para criar uma 
unidade regional, é igualzinho ao bloco de 
referência que falamos aqui na nossa 
apresentação; os dois não têm diferença - o 
bloco de referência que vai ser criado pela 
União. Então, quando se cria microrregião, está 
se criando porque há interesse de manutenção 
e de proteção do sistema atual do Estado. 
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Unidade regional de saneamento – e essa é a 
grande pegadinha da lei federal – é para 
privatização. Já foi falado aqui, por pessoas que 
conhecem o assunto, que a nossa lei não tem 
caráter privatista.  

Outra questão: trocar a palavra 
microrregião por unidade regional de 
saneamento não é simples assim. Uma coisa é 
lei complementar, que tem um rito, que é dado 
pelo art. 25 da Constituição e pelo Estatuto da 
Metrópole. E a outra é a unidade regional de 
saneamento, é lei ordinária, é um processo 
completamente diferente desse que a gente 
está conversando aqui.  

O nosso projeto para resíduos sólidos 
urbanos, que também está na Assembleia 
Legislativa, é de lei ordinária. Por quê? Porque 
hoje o sistema de tratamento de resíduos 
sólidos do estado é feito por entidades privadas, 
e é bem feito. Então, a nossa opção do Governo 
do Estado, no caso de resíduos sólidos urbanos, 
foi por unidades regionais de saneamento, lei 
ordinária, para manter o que está funcionando e 
funcionando bem. O Estado do Espírito Santo 
não tem um lixão mais no estado. Toda a nossa 
destinação é feita de forma adequada. 

Então, quando escolhemos microrregião, 
é para dar segurança ao que aqui está sendo 
feito – nós mostramos os números, nós estamos 
no caminho –, proteger os sistemas em 
funcionamento... E, assim, até me chama a 
atenção considerando (Inaudível) que temos no 
estado dos Saaes defenderem a Unidade 
Regional de Saneamento. Por quê? É a 
pegadinha da lei federal, vai privatizar o 
sistema. Você junta gente daqui, dali, e cria um 
bloco para você fazer isso. No caso de 
microrregião a lei diz: tem que ser municípios 
limítrofes.  

Então, para concluir a minha palavra, 
não é um jogo de palavras - microrregião com 
unidade regional de saneamento. E é aí que está 
a essência do projeto do Governo Federal, que 
tem interesse privatista no sistema de 
saneamento do país. Então estamos convictos 
de que microrregião é o modelo mais adequado 
para o nosso estado. 

E gostaria de relembrar uma coisa: art. 
13, parágrafo 3.º. Qualquer prefeito - e falo 

prefeito porque o titular do serviço de 
saneamento é o município - que não quiser 
participar de nenhum tipo de unificação...  Nós 
ouvimos há pouco, no início dessa audiência, a 
opinião do prefeito de Sooretama, que tem 
interesse de privar o sistema dele. Se ele tem 
interesse ele vai privatizar. Mas, se ele não 
tivesse interesse em fazê-lo, o parágrafo 3.º do 
art. 13 é como se fosse uma espécie de veto, a 
autarquia interfederativa não tem poder de 
incluir unificação se ele não quiser.  

Então, fala-se aí: Para onde vão os 
servidores dos Saaes e tal? Gente, não se está 
criando qualquer situação que coloque em risco 
servidores do Saae. Se o município quiser 
privatizar o sistema dele, o que vai acontecer? 
Os servidores poderão ser absorvidos por outras 
empresas. Mas, se o município não quiser, os 
servidores estão tranquilos, estão mantendo os 
seus empregos. Por quê? O Saae vai continuar. É 
óbvio que vai chegar o momento que a lei 
federal impôs, e a capacidade de cumprir as 
metas vai ter que ser comprovada. E esse 
processo já se abriu para as (Inaudível) 
estaduais e as entidades privadas que prestam o 
serviço. Até (Inaudível) ela tem que comprovar 
a capacidade econômica financeira para cumprir 
as metas.  

E num segundo momento, a Agência 
Nacional de Águas vai trazer também essa 
mesma situação para passar para os Saaes, para 
os Saaes comprovarem a capacidade de 
cumprimento. Então, a unidade de saneamento 
é um tipo (Inaudível) para privatização do 
sistema de saneamento. Microrregião é um tipo 
para quem quer manter o sistema do jeito que 
ele está, e essa é a proposta do Governo do 
estado do Espírito Santo, através do PLC n.º 
11/2021 que está na Assembleia.  

É isso aí. Obrigado! 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Obrigado, Guimarães. 

Paulo Breda. 
 

O SR. PAULO BREDA – Bom dia! Estão 
me escutando? 

 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Bom dia.  
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O SR. FREITAS – (PSB) – Gandini, acho 
que posso, Gandini, se puder... Freitas. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Tá parado, deputado? 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Acho que 

consigo parar. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Dá uma paradinha, então.  
Paulo, espera um pouquinho. 
Vamos ouvir o deputado, por cinco 

minutos, e a gente volta com Paulo Breda. 
Logo depois, Marcos Montenegro; e a gente 
encerra. 

Deputado Freitas, cinco minutos. 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Deputado 

Gandini, bom dia! 
Agora acho que estou em um local que 

oferece condição de fazer a minha fala com 
certa tranquilidade. E foi até importante eu 
falar após o Guimarães. 

Primeiro parabenizá-lo pelo brilhante 
trabalho que faz na Comissão de Constituição 
e Justiça, e pela condução desta audiência 
pública. 

 Esclarecer, Gandini, que não é verdade 
que não teve audiência pública. Tivemos 
audiência pública no âmbito do Governo do 
Estado, através da Sedurb. A Sedurb ficou com 
audiência pública do dia 01 ao dia 15 de 
junho. A Sedurb fez, em parceria com a 
Amunes, uma audiência no dia 11/06, em que 
aproximadamente cento e doze entes do 
Estado participaram dessa audiência. 

Foi muito bem explicado pelo 
Guimarães o que eu já tinha explicado no 
plenário, semana passada. 

O novo marco regulatório se deu 
através de decreto, porque a aprovação, no 
Congresso, do novo marco regulatório, foi 
com emendas, inúmeras emendas. E essas 
emendas, parte delas foi vetada pelo 
presidente da República; emendas que davam 
oportunidade aos municípios de ter mais 

algum tempo para fazer as concessões. E nós 
tivemos eleições municipais ano passado. 
Portanto, câmaras de vereadores foram 
renovadas. Teve câmara, como, por exemplo, 
a câmara municipal de São Mateus, que foi 
renovada cem por cento à unanimidade. E nós 
(Inaudível) em São Mateus que a próxima 
câmara faria a concessão, faria com mais 
responsabilidade. Porque o município - ficou 
muito claro em inúmeras audiências públicas - 
queria a concessão. Mas, naquele momento, 
tinha uma briga política localizada, e isso 
aconteceu em vários municípios, e a 
politicagem não permitiu que o município 
pudesse, democraticamente, de forma 
republicana, promover o seu trabalho. 

Então, uma vez tendo eleições 
municipais ano passado, era importante que 
as emendas, que permitiam algum tempo a 
mais para que os municípios apreciassem as 
concessões, pudessem ser aprovadas. 
Infelizmente, o presidente vetou e o 
Congresso Nacional não apreciou esses vetos. 
E Guimarães explicou muito bem explicado: 
ficou a lei estadual refém desses vetos. Então, 
às vezes, percebo críticas muito (Inaudível) ao 
nosso estado. E o nosso estado hoje é 
referência de organização para o Brasil, o 
nosso estado é referência de gestão para o 
Brasil. 

A Cesan não é, está longe de ser 
excepcional no que tange à gestão da água, do 
esgoto. Mas a Cesan é uma das melhores do 
Brasil. Dentre as públicas e as privadas, a 
nossa instituição estadual, a nossa empresa de 
economia mista no Brasil, é uma das melhores 
do Brasil na gestão de água e saneamento 
entre as públicas e privadas. Então, há de se 
reconhecer os passos importantes que o 
estado do Espírito Santo vem dando e até 
melhorando muito, aumentando muito os 
índices de ampliação dos serviços de coleta e 
tratamento de esgoto e de tratamento de 
água. Então, é preciso considerar essas coisas 
todas.  

Com relação a algumas falas aí, a gente 
observa muito claramente que tem 
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parlamentares que, em função de fazer a 
oposição ao Governo, querer que as coisas 
não aconteçam para tirar proveito, única e 
exclusivamente, político. Mas o nosso Estado 
passa por um momento que nós todos que 
temos responsabilidade, nós temos que 
trabalhar para o Estado cada vez melhorar, 
cada vez ampliar o fornecimento de serviços 
para toda a população, e não podemos deixar 
de votar isso no tempo certo, e o tempo certo 
não é o dia 15. No dia 15, precisa estar 
sancionado. Então, o correto é que a gente 
vote isso até o dia 13, no máximo, até 
amanhã. E aí tem o dia 14 e o dia 15 para ser 
sancionado. 

O Guimarães foi muito feliz em todas 
as explicações. O art. 13, no seu § 3.º, dá total 
autonomia para o chefe do Poder Executivo 
Municipal aceitar ou não aceitar uma decisão 
do colegiado. Então, não tem mais pegadinha, 
não tem mais do que falar. Podemos apreciar 
uma emenda ou outra? Podemos apreciar.  

O deputado Marcos Garcia colocou 
com propriedade uma preocupação com os 
servidores do Saae, mas o Guimarães também 
tirou essa dúvida. Tirou essa dúvida. Os Saaes 
vão continuar. Aí a importância do 
questionamento que o Dary Pagung fez, da 
criação das microrregiões para as unidades 
regionais. Então, nós fizemos a opção de criar 
as microrregiões, o que permite que nós 
queremos continuar da forma como está. 

Então, está muito claro. É muito 
importante saber que o decreto do novo 
marco regulatório prejudicou e muito esperar 
se votava ou se não votava os vetos, e aí o 
presidente criou por decreto e isso 
atrapalhou. Durante o início do ano foi a 
criação desse projeto, importante projeto, 
pelo Estado do Espírito Santo. O mês de junho 
foi para debater esse projeto e, agora, o 
projeto está na Casa.  

Deputado Gandini, mais uma vez, eu 
lhe parabenizo pelo equilíbrio, pela 
maturidade de encontrar tempo hábil, de 
fazer mais esse debate e oportunizar essa 
audiência pública no âmbito do Legislativo. 

Porque, no âmbito do Executivo, esse projeto 
foi debatido, e muito debatido. Desde 2019 
que nós estamos debatendo a criação desse 
projeto. 

Eu, particularmente, tive a 
oportunidade de participar de inúmeras 
audiências públicas no meu município e no 
Norte do estado do Espírito Santo para fazer o 
debate da criação desse projeto. Estou 
contemplado, muito contemplado, e vamos 
finalizar esses debates no Plenário para que 
nós possamos votar e aprovar esse projeto até 
o dia de amanhã, se assim Deus nos permitir. 

Muito obrigado, deputado. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Obrigado, Freitas. 
Paulo Breda. 
 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Pela 

ordem, deputado! Só um minutinho, querido. 
Posso falar? 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Oi, deputado. 
 

O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – É 
uma audiência pública a toque de caixa, foi 
em cima da hora, quarta-feira que aconteceu, 
ela estava sendo transmitida pela TV Ales e eu 
queria até que V. Ex.ª pudesse saber por que 
parou a transmissão de uma audiência 
pública... 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Foi exigência do deputado 
Vandinho, da Comissão de Direito do 
Consumidor.  

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Mas 

está em comercial agora. Só está passando 
comercial. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deve entrar agora a comissão. 
Ele exigiu porque já estava programado. 
Entendeu? Mas está gravado e a audiência 
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continua aqui, o link é aberto para todos. Tá, 
deputado? Só para não... A gente não tem 
prejuízo em relação à discussão que está 
ocorrendo aqui. Nós vamos continuar. 

Paulo Breda. 
 
O SR. PAULO BREDA – Bom dia. Bom 

dia, deputados. Bom dia a todas as pessoas 
que estão participando. Meu nome é Paulo 
Breda, sou daqui de Cachoeiro de Itapemirim. 
Faço parte, hoje, da concessionária de serviço 
de saneamento de água e esgoto aqui de 
Cachoeiro. Gostaria muito que a empresa 
fosse convidada para participar também e 
desse as suas opiniões, mas a minha opinião é 
mais com relação à questão dos funcionários, 
o meu testemunho. 

Eu trabalhei, eu vim da iniciativa 
pública, que era o antigo Saae aqui em 
Cachoeiro, então, eu era funcionário do Saae 
e, quando foi privatizado, quando teve a 
concessão, eu fui aproveitado pela 
concessionária que aqui se instalou. Eu acho 
muito importante a preocupação dos 
funcionários da Cesan, do Saae, quanto à sua 
estabilidade. A Kátia falou muito bem a 
respeito da agência e alguns deputados 
também falaram muito bem na questão do 
trabalho que deve ser feito e na importância.  

Quando essa empresa chegou a 
Cachoeiro, a gente tinha alguns problemas 
que eram de saneamento normal, e aí o 
investimento para melhorar isso daí, ele veio 
com o passar do tempo, com investimento, 
mas eu quero ressaltar que isso tudo foi feito 
com o município. O contrato de concessão foi 
muito bem feito com a empresa que chegou. 
Então, se resguardaram os funcionários, se 
resguardaram quanto à tarifa, então, isso é 
pré-determinado junto, claro, com a Câmara 
de Vereadores, com o município. 

Então, eu quero lembrar que, às vezes, 
a gente fica preocupado com o novo, mas a 
gente precisa avançar. Eu acho que os comitês 
de bacia também devem se fazer presentes 
nessas audiências para que eles sejam 
ouvidos, porque as nossas bacias, nossas 

regiões estão com o lançamento de esgoto 
indevido. Então, a gente precisa melhorar, 
precisa avançar nesse processo. Ok? 

Obrigado, deputado. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Obrigado, Paulo. 
Vou passar, agora, ao Marcos 

Montenegro e a gente já parte para finalizar a 
nossa audiência. 

 
O SR. MARCOS MONTENEGRO – 

Obrigado por mais essa oportunidade.  
Eu queria falar muito motivado pela 

colocação feita aqui pelo deputado Emílio 
Mameri, que deu a entender uma percepção 
de que a regionalização corresponderia, 
necessariamente, a um único prestador 
atuando no serviço de água e esgoto em toda 
a região e, como a microrregião é o estado, 
então, seria um único prestador de serviço no 
estado inteiro. Isso não é assim, a proposta é 
uma proposta que admite vários prestadores.  
 Eu queria chamar a atenção de uma 
melhoria que nós podemos fazer para dar 
garantia aos Saaes de que eles não serão 
substituídos. 
 O § 3.º do art. 13 diz:  
 

A unificação dos serviços em 
Municípios que possuem 
entidade ou órgão prestador de 
serviços (...) há pelo menos de 
dez anos dependerá da 
aquiescência expressa do 
município, por meio da 
manifestação inequívoca de seu 
representante no Colegiado 
Regional. 
 

 No nosso entendimento, não basta o 
prefeito querer. Tem que ser o prefeito 
autorizado por lei municipal. Então, esse § 3.º 
melhoraria muito a posição dos Saaes e seria 
absolutamente razoável, do ponto de vista do 
respeito aos munícipes, que não fosse apenas 
a posição do prefeito, mas houvesse uma 
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autorização do Legislativo municipal, da 
Câmara Municipal, para que houvesse a 
autorização para a unificação dos serviços. O 
que significa, em última instância, 
praticamente significa dizer que os Saaes 
seriam unificados, seria a extinção do Saae e 
sua substituição por um prestador. 
  Nesse sentido, a proposta é que, ao 
final do § 3.º, ao que eu me referi, onde está 
escrito: manifestação inequívoca de seu 
representante no colegiado regional, nós 
tenhamos a expressão acrescentada: 
autorizado por lei municipal. 
 Reforço aqui a nossa... Não poderia ser 
diferente, porque, inclusive, fui presidente 
nacional da Assemae durante quatro anos – 
obrigado aí, companheiros! –, e entendo que 
a gente deveria, também, fazer um esforço 
para democratizar a decisão no Colegiado 
Regional. 
 O Colegiado Regional, com oitenta por 
cento na mão dos municípios e vinte por 
cento na mão dos estados, seria um colegiado 
altamente representativo da população do 
Espírito Santo, com uma posição de destaque 
para o estado e também de destaque para o 
conjunto dos municípios. 
  Muito obrigado pela oportunidade de 
participação aqui! Agradeço muito.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Obrigado, Marcos. 
 A Procuradoria-Geral do Estado pediu 
para se manifestar. Como eu acho que é uma 
fala relevante em relação... Eu já tinha 
fechado as inscrições, porque teve uma 
questão até de pedido que ele se 
manifestasse aqui no chat. Eu verifiquei.  
 Amaral, nosso procurador-geral, pode 
falar. 

 
 O SR. JASSON HIBNER AMARAL – Bom 
dia, deputado Gandini, tudo bem? 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Bom dia! Está bem baixo. 

 O SR. JASSON HIBNER AMARAL – Bom 
dia! Ouve bem? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Melhor agora. Ainda está baixo, 
mas está melhor. 
 
 O SR. JASSON HIBNER AMARAL – 
Primeiramente parabenizar V. Ex.ª pela 
condução dessa audiência pública. 
Cumprimentar todos os deputados presentes, 
todos os cidadãos, todos os representantes de 
instituições e organizações. Dizer que esse 
debate está sendo muito produtivo. Nós 
estamos tendo oportunidade de colher 
opiniões e decisões bastante diferentes e ricas 
sobre a matéria e fazer apenas alguns 
pequenos apontamentos do ponto de vista 
jurídico. 
 Nós estamos falando aqui, neste 
projeto de lei, de microrregionalização. Nós 
não estamos falando de privatização. Esse é o 
primeiro ponto que tem falar. E a 
microrregionalização é uma imposição da 
legislação federal, que ocorreria, de qualquer 
forma, em uma das três hipóteses previstas na 
legislação. Ou seja, a instituição de 
microrregiões pelo Estado, mediante lei 
complementar; a instituição de unidades 
regionais de saneamento básico, também pelo 
Estado, mediante lei ordinária; ou a criação de 
blocos de referência, na hipótese de o Estado 
não fazer nenhuma das opões anteriores. 
 Então, o primeiro ponto é deixar claro 
que a gente está falando de 
microrregionalização e não de privatização. A 
regionalização é uma imposição. Então, 
qualquer modelo que você adotasse implicaria 
necessariamente em regionalização e houve 
um estudo técnico em que foi construída uma 
modelagem no estado do Espírito Santo, que é 
um estado que tem apenas setenta e oito 
municípios, que era condizente com a 
proposta, com o modelo legal de instituição 
de microrregiões. Acho que esse é um ponto 
que tem que ficar bastante claro para todos os 
deputados que vão se debruçar sobre o tema. 
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Não é uma questão apenas de trocar o nome, 
é questão de mudar a modelagem.  
 Na micorregionalização, como foi dito 
aqui, há a instituição de uma autarquia 
interfederativa, ou seja, o Estado, juntamente 
com todos os municípios, vai deliberar sobre 
os temas relativos da matéria. Todos terão 
capacidade de votar. Há, aqui, é bom deixar 
clara, uma preservação do interesse local, mas 
há também a ideia de preponderância de 
interesse comum.  
 E nós sabemos que saneamento é 
interesse comum. Muitas vezes o STF falou 
isso em alguns julgados. É uma política 
inviolável! O município pode – como é que eu 
vou dizer? Pode gerar prejuízo para 
municípios limítrofes, de forma que é, sim, 
necessária a microrregionalização; enquanto, 
nas unidades regionais, não haveria essa 
figura da autarquia interfederativa. O que 
teríamos, por exemplo, é a instituição de 
consórcios públicos ou de outras modalidades 
de ajuste. 

Sobre o que o Guimarães falou, existe 
realmente um dado empírico que mostra que 
os estados que não estão, pelo menos de 
forma mais explícita, tendendo a optar pelo 
modelo de privatização, estão adotando a 
forma de criação de microrregiões. Isso se 
dá... É uma informação empírica que nós 
estamos fazendo. A maioria dos estados optou 
por esse modelo microrregionalização, 
pouquíssimos estão criando unidades 
regionais de saneamento básico.  

E, para concluir, do ponto de vista das 
questões de constitucionalidade do modelo, é 
bom dizer que o Supremo Tribunal Federal já 
se manifestou em Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, uma delas referente à 
legislação da Bahia, que é muito parecida com 
a legislação do Estado do Espírito Santo, de 
forma que nós estamos bastante seguros em 
relação à roupagem jurídica que foi dada à 
regionalização dos serviços de saneamento 
aqui, no Estado do Espírito Santo.  

Pergunto à doutora Luciana se quer 
complementar alguma coisa. 

A SR.ª LUCIANA MERÇON VIEIRA – Fica 
bem esclarecida essa questão da 
constitucionalidade, a gente pensar que essa é 
uma preocupação legítima da população 
capixaba. Mas, como disse o nosso 
procurador-geral, a Procuradoria mapeou, 
inclusive, as Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade, em que o Supremo 
Tribunal já enfrentou a matéria. E o marco do 
saneamento introduz várias dessas decisões. 
Então, dessa perspectiva, deputados, 
excelências e cidadãos, a gente está muito 
seguro da constitucionalidade desse modelo 
normativo. 

 
O SR. JASSON HIBNER AMARAL – 

Obrigado, deputado Gandini! Parabéns, 
novamente, pela iniciativa! Muito obrigado a 
todos! Nós estamos aqui à disposição! 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Obrigado! Vou só tecer 
algumas palavras aqui, para a gente encerrar. 
Primeiro agradecer a participação! Acredito 
que foi uma participação de todas as frentes 
possíveis, tanto do trabalhador, das empresas 
de saneamento, dos Saaes...  

É importante dizer, e aí eu vou fugir da 
polarização política que nós estamos vivendo 
no país neste momento, que eu acredito que a 
instituição do marco foi importante, porque 
ele definiu metas claras e datas claras. E a 
gente está discutindo aqui em função disso. O 
saneamento está sendo discutido neste 
momento, hoje, em função dessa nova 
legislação, que impôs – que é o mais 
importante, acho, para todos que estão nesta 
sala – que a gente resolva a questão de 
saneamento até 2033. É mais importante a 
gente ter esta compreensão, de que em 2033 
nós teremos que estar com o saneamento 
resolvido nas cidades brasileiras. 

Então, eu acho essa reunião de pessoas 
aqui, para discutir isso, é importantíssima, até 
porque, se nós não fizermos... E a gente sabe, 
eu vi aqui, no chat, a discussão várias vezes: 
Dá-me o recurso que a cidade tal tem para 
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cuidar do Saae, que nós cuidamos! Eu vi várias 
manifestações aqui. De fato não dá para a 
gente ter plano falso, que não vai resolver. A 
gente vê vários planos de saneamento que 
não têm orçamento para resolver o 
saneamento. As cidades têm os seus planos, 
mas não têm como resolver! E aí, mais 
importante até do que a gente vai votar hoje, 
amanhã, é a gente saber que, até 31 de 
dezembro, até janeiro agora, deste próximo 
ano, nós teremos que entregar como que nós 
vamos resolver o saneamento até 2033! Já 
está previsto também no marco: até ao final 
do ano, quem é Saae, vai ter que falar: Nós 
temos esse plano aqui, falta a gente fazer 
tanto, e isso vai custar tanto! E de onde vai 
sair esse recurso. 

Então, essa tem que ser, talvez, a 
discussão principal. Como a gente vai resolver 
saneamento? Porque saneamento é saúde, 
gente! Saneamento é turismo! A gente fala de 
turismo, turismo, turismo, e aí o cara vem 
aqui comer uma moqueca e está tudo 
poluído! E aí, como é que a gente faz? Então, 
eu acredito que essa discussão é 
superimportante! Esse passo que o Estado 
está dando é superimportante, mas, mais do 
que isso, os municípios, e aí é importante: a 
titularidade continua do município. Essa lei 
não vai mudar em nada a titularidade do 
saneamento! É o prefeito que precisa resolver 
o seu saneamento! 

O que essa lei está fazendo é o 
seguinte: se você quiser se associar, tem uma 
regra. E aí o Estado entra na discussão, o 
Estado que eu digo, isso que nós estamos 
discutindo a criação – porque foi assim que o 
Governo Federal impôs. E, se quiser fazer 
blocos, pode fazer. E nós vamos determinar a 
regra no Estado do Espírito Santo. E eu acho 
importante a gente votar, deputado Torino, 
aqui, na Assembleia, porque é a Assembleia, 
são os deputados, são os prefeitos, é o 
Governo do Estado que conhecem bem o 
estado do Espírito Santo. Imagine a gente ficar 
em um bloco determinado pelo Governo 
Federal, que, infelizmente, a gente sabe, não 

conhece o estado do Espírito Santo como nós 
aqui. 

Então, acredito que foi muito 
importante para todos os deputados que 
participaram, foram onze deputados que 
participaram desta reunião. Está gravada 
também. Acredito que outros, que não 
puderam participar, vão poder participar. Nós 
teremos aqui um momento superimportante 
de votação, que vai marcar as próximas 
gerações. E o compromisso de todos que 
estão aqui, porque eu sei que a maioria é 
ligada a alguma empresa de saneamento, ou 
alguma prefeitura, é de a gente ter planos 
reais para resolver isso até 2033. Isso é 
fundamental! É fundamental!  

A gente não pode ter, no Espírito 
Santo... E aí é fazendo o nosso... Como é que, 
no Espírito Santo, nós temos um milhão e 
trezentas mil pessoas sem saneamento? Aí a 
gente vai ficar defendendo estruturas às 
vezes: Ah, que não dá, mas a gente vai 
defender, porque precisa continuar existindo! 
Não! Nós precisamos... Existir, sim... Existe 
Saae, vai continuar Saae? Ok! Mas como é que 
vai resolver? Vai se associar a outro, vai criar 
uma parceria? Como a Cesan está fazendo, 
está fazendo concessões dentro dela mesma. 
Vai conceder para algum privado, na PPP, 
operar.  

Enfim, o que nós não podemos é 
continuar tendo um milhão e trezentas mil 
pessoas sem saneamento no estado do 
Espírito Santo. E esta audiência acho que foi 
fundamental para a gente ter mais 
compreensão em relação ao que está sendo 
discutido. 

Obrigado a todos! Vemo-nos talvez na 
sessão de hoje ou amanhã, discutindo mais 
essa pauta aqui, importantíssima nas nossas 
sessões, e votando este projeto de lei. 

Obrigado a todos! Bom dia! Fiquem 
com Deus! 

 
 
 
 (Está encerrada a reunião) 
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