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Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes
Tiradentes a Mateus Oliveira Gobbo.

ATOS LEGISLATIVOS

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

RESOLUÇÕES

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25
de março de 2022.

RESOLUÇÃO Nº 7.813
Concede
Tiradentes
MATOS.

Medalha
a FÁBIO

Alferes
FREITAS

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009,
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008,
resolve:
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes
Tiradentes a Fábio Freitas Matos.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25
de março de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário

ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário
RESOLUÇÃO Nº 7.815
Concede
Medalha
Alferes
Tiradentes a AILTON NERES DOS
SANTOS.
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009,
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008,
resolve:
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes
Tiradentes a Ailton Neres dos Santos.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25
de março de 2022.

RESOLUÇÃO Nº 7.814
Concede
Medalha
Alferes
Tiradentes a MATEUS OLIVEIRA
GOBBO.
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009,
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008,
resolve:

ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário
RESOLUÇÃO Nº 7.816
Concede
Medalha
Alferes
Tiradentes
a
SEBASTIÃO
FERREIRA SOBRINHO.
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A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009,
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008,
resolve:
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes
Tiradentes a Sebastião Ferreira Sobrinho.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25
de março de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário
RESOLUÇÃO Nº 7.817
Concede
Medalha
Alferes
Tiradentes a STEPHAN MIRANDA
DOS SANTOS.
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009,
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008,
resolve:
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes
Tiradentes a Stephan Miranda dos Santos.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25
de março de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário
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RESOLUÇÃO Nº 7.818
Concede
Medalha
Alferes
Tiradentes a PATRÍCIO GRIPPA.
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009,
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008,
resolve:
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes
Tiradentes a Patrício Grippa.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25
de março de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário

RESOLUÇÃO Nº 7.819
Concede
Medalha
Alferes
Tiradentes a THIAGO HIPÓLITO
LIMA.
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009,
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008,
resolve:
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes
Tiradentes a Thiago Hipólito Lima.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25
de março de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário
RESOLUÇÃO Nº 7.820
Concede
Medalha
Alferes
Tiradentes a ORLANDO JOSÉ
SANTOS TELLES.
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009,
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008,
resolve:
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes
Tiradentes a Orlando José Santos Telles.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25
de março de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário
RESOLUÇÃO Nº 7.821
Concede
Medalha
Alferes
Tiradentes a SANDRA ANGELICA
RODRIGUES CALIXTO.
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo
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17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009,
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008,
resolve:
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes
Tiradentes a Sandra Angelica Rodrigues Calixto.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25
de março de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário
RESOLUÇÃO Nº 7.822
Concede
Medalha
Alferes
Tiradentes a PEDRO LOURENCINI
LOPES SILVA.
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009,
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008,
resolve:
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes
Tiradentes a Pedro Lourencini Lopes Silva.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25
de março de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário
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RESOLUÇÃO Nº 7.823
Concede
Medalha
Alferes
Tiradentes a RONNIERY VIEIRA
PERUGGIA.
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009,
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008,
resolve:
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes
Tiradentes a Ronniery Vieira Peruggia.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25
de março de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário
RESOLUÇÃO Nº 7.824
Concede
Medalha
Alferes
Tiradentes a JULIANO ALVES
MARQUES DA SILVA.
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009,
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008,
resolve:
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes
Tiradentes a Juliano Alves Marques da Silva.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25
de março de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário
RESOLUÇÃO Nº 7.825
Concede
Medalha
Alferes
Tiradentes a THIAGO LAURO
GOBBI.
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009,
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008,
resolve:
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes
Tiradentes a Thiago Lauro Gobbi.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25
de março de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário
RESOLUÇÃO Nº 7.826
Concede
Medalha
Alferes
Tiradentes a EARLES MANZOLI
MONTEIRO.
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo
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17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009,
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008,
resolve:
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes
Tiradentes a Earles Manzoli Monteiro.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25
de março de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário
RESOLUÇÃO Nº 7.827
Concede
Medalha
Alferes
Tiradentes
a
RANILSON
FERREIRA SOARES (in memorian).
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009,
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008,
resolve:
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes
Tiradentes a Ranilson Ferreira Soares (in
memorian).
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25
de março de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário
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RESOLUÇÃO Nº 7.828
Concede Medalha Alferes
Tiradentes a MARCO ANTONIO
ROMANIA (in memorian).
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009,
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008,
resolve:
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes
Tiradentes a Marco Antonio Romania (in
memorian).
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25
de março de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário
RESOLUÇÃO Nº 7.829
Concede
Medalha
Alferes
Tiradentes a CALEBE VAZ MOTA.
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009,
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008,
resolve:
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes
Tiradentes a Calebe Vaz Mota.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25
de março de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário
RESOLUÇÃO Nº 7.830
Concede
Medalha
Alferes
Tiradentes a JÚLIO CEZAR COSTA.
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009,
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008,
resolve:
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes
Tiradentes a Júlio Cezar Costa.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25
de março de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário

Vitória-ES, terça-feira, 29 de março de 2022

Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009,
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008,
resolve:
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes
Tiradentes a Ladislau Paulino Campos.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25
de março de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário
RESOLUÇÃO Nº 7.832
Concede
Medalha
Alferes
Tiradentes a ALEXANDRE DIMAS
SANTOS REIS.
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009,
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008,
resolve:
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes
Tiradentes a Alexandre Dimas Santos Reis.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

RESOLUÇÃO Nº 7.831
Concede
Medalha
Alferes
Tiradentes a LADISLAU PAULINO
CAMPOS.
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25
de março de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário
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RESOLUÇÃO Nº 7.833
Concede
Tiradentes
GOMES.

Medalha
Alferes
a ACÁCIO VIEIRA

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009,
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008,
resolve:
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes
Tiradentes a Acácio Vieira Gomes.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25
de março de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário
RESOLUÇÃO Nº 7.834
Concede Medalha Alferes
Tiradentes a JOSÉ GERALDO DE
SÁ JÚNIOR.
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009,
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008,
resolve:
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes
Tiradentes a José Geraldo de Sá Júnior.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25
de março de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário
RESOLUÇÃO Nº 7.835
Concede
Medalha
Alferes
Tiradentes a NESTOR OLIVEIRA
BERNARDINO.
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009,
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008,
resolve:
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes
Tiradentes a Nestor Oliveira Bernardino.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25
de março de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário
RESOLUÇÃO Nº 7.836
Concede
Medalha
Alferes
Tiradentes a HIGOR LACERDA DA
CRUZ.
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3100330039003300350039003A00540052004100, Documento
assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

8 - Diário do Poder Legislativo

17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009,
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008,
resolve:
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes
Tiradentes a Higor Lacerda da Cruz.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25
de março de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário
RESOLUÇÃO Nº 7.837
Concede Comenda do Mérito
Legislativo “Agesandro da Costa
Pereira” a CLESIA DOS SANTOS
BARROS.
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009,
com base na Resolução 5.904, de 18.12.2018,
resolve:
Art. 1º Fica concedida Comenda do Mérito
Legislativo “Agesandro da Costa Pereira” a
Clesia dos Santos Barros.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25
de março de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário

Vitória-ES, terça-feira, 29 de março de 2022

RESOLUÇÃO Nº 7.838
Concede Comenda do Mérito
Legislativo “Agesandro da Costa
Pereira” a MARCELO GALVÊAS
TERRA.
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009,
com base na Resolução 5.904, de 18.12.2018,
resolve:
Art. 1º Fica concedida Comenda do Mérito
Legislativo “Agesandro da Costa Pereira” a
Marcelo Galvêas Terra.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25
de março de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário
RESOLUÇÃO Nº 7.839
Concede Comenda do Mérito
Legislativo “Agesandro da Costa
Pereira” a JONAS NOGUEIRA
DIAS JUNIOR.
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009,
com base na Resolução 5.904, de 18.12.2018,
resolve:
Art. 1º Fica concedida Comenda do Mérito
Legislativo “Agesandro da Costa Pereira” a Jonas
Nogueira Dias Junior.
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Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25
de março de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário
RESOLUÇÃO Nº 7.840
Concede Comenda do Mérito
Legislativo “Agesandro da Costa
Pereira” a LUCIANA ALMADA DE
MAGALHÃES FARIAS CHAMOUN.
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009,
com base na Resolução 5.904, de 18.12.2018,
resolve:
Art. 1º Fica concedida Comenda do Mérito
Legislativo “Agesandro da Costa Pereira” a
Luciana Almada DE Magalhães Farias
Chamoun.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25
de março de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário
RESOLUÇÃO Nº 7.841
Concede Comenda do Mérito
Legislativo “Agesandro da Costa
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Pereira” a VIVIANE
PARTELLI PIOTO.

BARROS

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009,
com base na Resolução 5.904, de 18.12.2018,
resolve:
Art. 1º Fica concedida Comenda do Mérito
Legislativo “Agesandro da Costa Pereira” a
Viviane Barros Partelli Pioto.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25
de março de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário

RESOLUÇÃO Nº 7.842
Concede Comenda do Mérito
Legislativo “Agesandro da Costa
Pereira” a FÁBIO NEFFA ALCURE.
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009,
com base na Resolução 5.904, de 18.12.2018,
resolve:
Art. 1º Fica concedida Comenda do Mérito
Legislativo “Agesandro da Costa Pereira” a Fábio
Neffa Alcure.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25
de março de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário
RESOLUÇÃO Nº 7.843
Concede Comenda do Mérito
Legislativo “Agesandro da Costa
Pereira” a FRANCISCO MARTÍNEZ
BERDEAL.
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009,
com base na Resolução 5.904, de 18.12.2018,
resolve:
Art. 1º Fica concedida Comenda do Mérito
Legislativo “Agesandro da Costa Pereira” a
Francisco Martínez Berdeal.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25
de março de 2022.

Vitória-ES, terça-feira, 29 de março de 2022

17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009,
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008,
resolve:
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes
Tiradentes a Wantuil Andrade de Mattos.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25
de março de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário
RESOLUÇÃO Nº 7.847
Concede Comenda do Mérito
Legislativo “Agesandro da Costa
Pereira” a DIEGO LIBARDI.
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009,
com base na Resolução 5.904, de 18.12.2018,
resolve:

ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário

Art. 1º Fica concedida Comenda do Mérito
Legislativo “Agesandro da Costa Pereira” a
Diego Libardi.

RESOLUÇÃO Nº 7.846

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25
de março de 2022.

Concede
Medalha
Alferes
Tiradentes a WANTUIL ANDRADE
DE MATTOS.
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo

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

ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário
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RESOLUÇÃO Nº 7.848
Concede Comenda do Mérito
Legislativo “Agesandro da Costa
Pereira” a PEDRO IVO DE SOUSA.
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Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25
de março de 2022.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009,
com base na Resolução 5.904, de 18.12.2018,
resolve:

ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário

Art. 1º Fica concedida Comenda do Mérito
Legislativo “Agesandro da Costa Pereira” a
Pedro Ivo de Sousa.

RESOLUÇÃO Nº 7.874

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25
de março de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário

Admite na Ordem do Mérito
“Domingos Martins” a ANABELA
GALVÃO.
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009,
combinado com os artigos 2º da Resolução
1.390, de 10.10.1984 alterada pela Resolução nº
6.979, de 08.06.2021 e 4º da Resolução nº
1.391, de 17.10.1984, alterada pela Resolução
nº 6.978, de 08.06.2021 promulga a seguinte
Resolução:

RESOLUÇÃO Nº 7.849
Concede Comenda do Mérito
Legislativo “Agesandro da Costa
Pereira” a ELIEZER SIQUEIRA DE
SOUSA.
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009,
com base na Resolução 5.904, de 18.12.2018,
resolve:
Art. 1º Fica concedida Comenda do Mérito
Legislativo “Agesandro da Costa Pereira” a
Eliezer Siqueira de Sousa.

Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito “Domingos
Martins” no Grau de “Oficial”, a Anabela
Galvão, concedendo-lhe as insígnias e o
Diploma do respectivo Grau.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25
de março de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário
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RESOLUÇÃO Nº 7.875
Concede Comenda “Loren Reno”
a CÉLIA SAMPAIO NEIVA.

Vitória-ES, terça-feira, 29 de março de 2022

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 28
de março de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009,
com base nas Resoluções nºs 1.370, de
14.12.1982, nº 5.924, de 13.03.2019 e nº 7.659,
de 07.12.2021 promulga a seguinte Resolução:

ATOS ADMINISTRATIVOS

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Loren Reno”
a Célia Sampaio Neiva, pelos relevantes
serviços prestados em prol de nosso Estado.

ATO Nº 2065

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

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 28
de março de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
RESOLUÇÃO Nº 7.876
Concede Comenda “Loren Reno”
a WANDA MARIA MOREIRA DE
SOUZA CAVALCANTI.
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009,
com base nas Resoluções nºs 1.370, de
14.12.1982, nº 5.924, de 13.03.2019 e nº 7.659,
de 07.12.2021 promulga a seguinte Resolução:
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Loren Reno”
a wanda maria moreira de souza cavalcanti,
pelos relevantes serviços prestados em prol de
nosso Estado.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

ATOS DA MESA DIRETORA

ELEVAR para 4% (quatro por cento) a
partir de 26/02/2022 na forma do artigo 108 da
Lei Complementar Nº 46/94, o ADICIONAL DE
ASSIDUIDADE a que faz jus ANTONIO ROBERTO
ZAMPROGNO, matrícula nº 200507, Taquígrafo
Parlamentar - ETP, referente ao 2º decênio de
26/07/2010 a 27/05/2020 e de 01/01/2022 a
25/02/2022.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 28
de março de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
ATO Nº 2066
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
usando de suas atribuições legais, resolve:
ELEVAR para 9,69% (nove vírgula
sessenta e nove por cento) a partir de
02/01/2022 na forma do artigo 108 da Lei
Complementar nº 46/94, o ADICIONAL DE
ASSIDUIDADE a que faz jus DORIS EUFRASIA
CAVERSAN, matrícula nº 207877, Técnico
Legislativo Sênior – ETLS, referente ao 2º
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decênio de 01/06/2010 a 27/05/2020 e de
01/01/2022 a 01/01/2022.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 28
de março de 2022.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 28
de março de 2022.

ERICK MUSSO
Presidente

ERICK MUSSO
Presidente

ATO Nº 2069

ATO Nº 2067
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
usando de suas atribuições legais, resolve:
CONCEDER 5% (cinco por cento), a partir
de 18/05/2021 (data da Protocolização da
Averbação), de acordo com art. 106 da Lei
Complementar nº 46/1994, de ADICIONAL DE
TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus EMANUELLE
FERREIRA ALMENARA, matrícula nº 209114,
Assessor Sênior da Secretaria - ASS, referente ao
período de 28/09/2016 a 23/03/2017 e
03/04/2017 a 10/06/2019 (anterior à vigência
da Lei Complementar Federal nº 173/2020).
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 28
de março de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
usando de suas atribuições legais, e tendo em
vista o que consta do processo eletrônico nº
996/2022, resolve,
AVERBAR o Tempo de Serviço da
servidora FABIANA MERCES DE ALMEIDA,
matrícula nº 210059, Assessor Junior da
Secretaria - AJS, nos termos da Lei
Complementar nº 46/94 e suas alterações,
conforme abaixo descrito:
Órgão

SEJUS

Período

A partir de:

17/10/2012
a
17/03/2022
18/06/2017

Finalidade

ATS

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 28
de março de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente

ATO Nº 2068

ATO Nº 2070

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

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

CONCEDER, a partir de 16/11/2019, o
ABONO DE PERMANÊNCIA à servidora EVANIA
MARIA RODRIGUES ROCHA, matrícula nº
203185, titular do cargo efetivo de TÉCNICO
LEGISLATIVO SÊNIOR - ETLS, com fundamento
no art. 3º, incisos I, II e III, da Emenda
Constitucional nº 47, publicada em 06 de julho
de 2005, conforme informações constantes no
processo eletrônico nº 2512/2022.

CONCEDER 05% (cinco por cento), a
partir de 17/03/2022, de acordo com art. 106
da Lei Complementar nº 46/94, o ADICIONAL DE
TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus FABIANA
MERCES DE ALMEIDA, matrícula nº 210059,
Assessor Júnior da Secretaria – AJS, referente
aos períodos de 17/10/2012 a 18/06/2017
(tempo averbado), 21/02/2020 a 27/05/2020 e
01/01/2022 a 24/01/2022.
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 28
de março de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
ATO Nº 2071
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
usando de suas atribuições legais, resolve:
CONCEDER 05% (cinco por cento), a
partir de 25/05/2020, de acordo com art. 106
da Lei Complementar nº 46/94, o ADICIONAL DE
TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus LENISE
CURBANI CALLEGARI VENTORIN, matrícula nº
208871, Assessor Sênior da Secretaria, código
ASS, referente ao período de 08/05/2015 a
24/05/2020.

ATO Nº 2073
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
usando de suas atribuições legais, resolve:
CONCEDER 05% (cinco por cento), a
partir de 05/02/2020, de acordo com art. 106
da Lei Complementar nº 46/94, o ADICIONAL DE
TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus MARCO
ANTONIO CAROLINO DA SILVA, matrícula nº
204393,
Assistente
de
Gabinete
e
Representação Parlamentar, código ASGRP,
referente aos períodos de 20/02/2003 a
21/03/2007 e 08/03/2019 a 04/02/2020.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 28
de março de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 28
de março de 2022.

ATO Nº 2074
Altera o Ato nº 1216, de
22 de julho de 2021, que
institui o Censo Anual dos
Servidores Públicos da
Assembleia Legislativa do
Estado do Espírito Santo.

ERICK MUSSO
Presidente

ATO Nº 2072
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
usando de suas atribuições legais, resolve:
ELEVAR para 20% (vinte por cento), a
partir de 17/02/2022, de acordo com art. 106
da Lei Complementar nº 46/94, o ADICIONAL DE
TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus MAGDA DE
FATIMA ABDENOR RIBEIRO SILVA, matrícula nº
203072, Adjunto de Gabinete de Representação
Parlamentar - ADGRP, referente ao período de
16/07/2015 a 27/05/2020 e 01/01/2022 a
16/02/2022.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 28
de março de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
usando de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º O art. 3º do Ato da Mesa Diretora nº
1216, de 22 de julho de 2021, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 3º (...)
(...)
§ 2º No ano de 2022, o censo anual
será realizado no mês de abril e
somente para os servidores ativos
efetivos e estabilizados.
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§ 3º A partir do ano de 2023, o
censo anual será realizado no mês
de abril para todos os servidores
ativos efetivos, estabilizados e
comissionados da ALES.” (NR)
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 28 de
março de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
ATO Nº 2075
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
usando de suas atribuições legais, resolve:
EXONERAR, a pedido, na forma do artigo
61, § 2º, alínea “b”, da Lei Complementar nº 46,
de 31 de janeiro de 1994, RODOLPHO DE SÁ E
PAIXÃO, do cargo em comissão de Assistente de
Gabinete de Representação Parlamentar, código
ASGRP, do gabinete da Deputada Iriny Lopes, a
partir de 28/03/2022.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 28 de
março de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
ATO Nº 2076
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, PAULO MARCELINO DA SILVA,
do cargo em comissão de Assistente de
Gabinete de Representação Parlamentar, código
ASGRP, do gabinete do Deputado Coronel
Alexandre Quintino, por solicitação do próprio
Deputado,
contida
no
processo
nº
220384/2022.
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 28 de
março de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente

ATO Nº 2077
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, NELSON MIERTSCHINK, do
cargo em comissão de Técnico Júnior de
Gabinete de Representação Parlamentar, código
TJGRP, do gabinete do Deputado Adilson
Espindula, por solicitação do próprio Deputado,
contida no processo nº 220385/2022.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 28 de
março de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente

ATO Nº 2078
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
usando de suas atribuições legais, resolve:
DESIGNAR o servidor PEDRO ANTONIO
PARIZZ, matrícula nº 207965-01, ocupante do
cargo de Técnico Legislativo Sênior, para o
desempenho da função de gestor dos Contratos
nº 005/2020 (GVBUS); nº 013/2018 (VIAÇÃO
ALVORADA) e nº 014/2018 (ÁGUIA BRANCA),
cujo objeto é a contratação de fornecimento de
vale transporte, fazendo jus à Função
Gratificada Especial por Gestão de Contrato –
FGEGC3, em razão da complexidade, na forma
do artigo 77-C c/c artigo 76, § 1º, inciso IV, da
Resolução nº 2.890/2010, a partir de
15/03/2022.
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 28 de
março de 2022.

Secretaria da Assembleia Legislativa, em
23 de março de 2022.

ERICK MUSSO
Presidente

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO
Diretor-Geral da Secretaria

ERRATA
No Ato nº 2057, publicado em
25/03/2022, em nome de THIAGO PEREIRA DA
CONCEIÇÃO.

RESUMO DE CONTRATO DE
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 28 de
março de 2022.

ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
2. CONTRATADO:
THAMIRIS PACHECO DE
MELO
3. ESPECIFICAÇÃO:
ESTÁGIO EDUCACIONAL Ensino Superior
4. VIGÊNCIA:
30.03.2022 a 29.03.2023
5. VALOR MENSAL R$ 1.037,96 (hum mil e
DO CONTRATO:
trinta sete reais e
noventa seis centavos).
6.
DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:
3.3.90.36.00

ERICK MUSSO
Presidente

Secretaria da Assembleia Legislativa, em
24 de março de 2022.

onde se lê:
“[...] Assessor Júnior da Secretaria,
código AJS [...]”
leia-se:
“[...] Assessor Sênior da Secretaria,
código ASS [...]”

ATOS DO DIRETOR-GERAL
RESUMO DE CONTRATO DE
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL
1. CONTRATANTE:

ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
2. CONTRATADO:
ANA JULIA BROEDEL
SALLES
3. ESPECIFICAÇÃO:
ESTÁGIO EDUCACIONAL Ensino Superior
4. VIGÊNCIA:
24.03.2022 a 23.03.2023
5. VALOR MENSAL R$ 1.037,96 (hum mil e
DO CONTRATO:
trinta sete reais e
noventa seis centavos).
6.
DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:
3.3.90.36.00

1. CONTRATANTE:

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO
Diretor-Geral da Secretaria

RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL
1. CONTRATANTE:

ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
2. CONTRATADO:
MAYARA
VITORINO
BERTULANI
3. ESPECIFICAÇÃO:
ESTÁGIO EDUCACIONAL –
Ensino Superior
4. VIGÊNCIA:
01.04.2022 a 31.07.2022
5. VALOR MENSAL R$ 1.037,96 (hum mil e
DO CONTRATO:
trinta sete reais e
noventa seis centavos).
6.
DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:
3.3.90.36.00
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Secretaria da Assembleia Legislativa, em
28 de março de 2022.
ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO
Diretor-Geral da Secretaria

ATOS DO DIRETOR-GERAL E DA
SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 1734
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM
CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas
atribuições legais, considerando que houve a
necessidade do servidor permanecer no
exercício de suas funções, em prol do interesse
público, durante o período de férias
inicialmente marcado, conforme justificativa da
chefia imediata e com base nas informações da
CGRH, resolvem,
TRANSFERIR as férias regulamentares do
servidor abaixo relacionado:
Matrícula

Servidor

207931-01

JOAO PEDRO
ALCANTARA
DA SILVA

Exercício

Período
marcado

Período
transferido

Quantidade
de dias

2020

09/03/2022
a
07/04/2022

01/05/2025
a
30/05/2025

30(trinta)

Secretaria da Assembleia Legislativa, em
24 de março de 2022.
ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO
Diretor-Geral da Secretaria
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER
Secretária de Gestão de Pessoas

TRANSFERIR as férias regulamentares
dos servidores abaixo relacionados:
Matrícula

Servidores

Exercício

Período
marcado

Período
transferido

Quantidade
de dias

207706-04

ALBERTH
KAUE GOMES
OLIVEIRA

2021

20/09/2022
a
19/10/2022

18/08/2022
a
16/09/2022

30(trinta)

30(trinta)

15(quinze)

201613-01

FERNANDO
DE AGUIAR E
MIRANDA

2022

01/04/2022
a
30/04/2022

30/05/2022
a
13/06/2022
de
18/07/2022
a
01/08/2022

203328-01

PATRICIA
RIPARDO
TONINI

2022

29/03/2022
a
12/04/2022

07/07/2022
a
21/07/2022

Secretaria da Assembleia Legislativa, em
24 de março de 2022.
ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO
Diretor-Geral da Secretaria
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER
Secretária de Gestão de Pessoas

COMUNICADOS
ELEIÇÃO ARSAL – Biênio 2022/2024
Associação Representativa dos Servidores da
Assembleia Legislativa ES.
 Dia 31/03/2022
 Assembleia Legislativa,
Administrativa

4º

da

Torre

Chapa ÚNICA
RESPONSABILIDADE E TRABALHO
A Eleição é para definir a Diretoria Executiva, Conselho
Deliberativo e Conselho Fiscal referente ao Biênio
2022/2024.

DIRETORIA EXECUTIVA
PORTARIA Nº 1735
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM
CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas
atribuições legais, com base nas informações da
CGRH, resolvem,

CARGO

NOME DO CANDIDATO

Presidente

José Maria Pimenta

Vice-Presidente

Édson Moreira Ferreira

1º secretário

Ruth Cunha Pestana

2º Secretário

Lisyanne da Penha Amorim Bunjes
Martins

1º Tesoureiro

Celso Gomes

2º Tesoureiro

Márcia Regina Queiroz
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CONSELHO DELIBERATIVO
CARGO
Presidente
Membro efetivo
Membro efetivo
Membro
suplente
Membro
suplente

NOME DO CANDIDATO
Othon Ribeiro da Silva
Ayres Dalmasio Filho
Mário Cesar Maia Gama
Luciane Aragão Barreto
Mírian da Penha Dias Grillo

CONSELHO FISCAL
CARGO
Presidente
Membro efetivo
Membro efetivo
Membro
suplente
Membro
suplente

NOME DO CANDIDATO
Célio Castro de Oliveira
Marcos Antônio Rodrigues Fraga
Oswaldo Miguel Marques
Maria do Carmo Almeida
Maria Áurea dos Anjos Sad

ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

• TERÇA-FEIRA – 29.03.2022 •
HORA
00h15
00h45

01h15
01h45
03h40
05h00
07h00
07h30

08h00
08h30
09h00
11h00
12h00

PROGRAMAS

SINOPSES

Memórias

Especial 20 Anos da TV Assembleia ES reprisa o programa “Opinião
Canabidiol”.
MP com Você
O programa “MP com Você” dessa semana exibe a entrevista com a
promotora de justiça Vanessa Morelo Amaral. Vanessa Morelo é a
atual dirigente do Centro de Apoio Operacional da Defesa dos
Direitos do Consumidor (CADC), órgão de assessoramento de
execuções do MP. Na entrevista ela fala sobre os direitos coletivos
do consumidor, da atuação resolutiva do MP, do equilíbrio das
relações de consumo com o advento do Código de Defesa do
Consumidor, dentre outros assuntos.
Interesse Público
Congolês Assassinado no RJ; Crimes de Racismo; Ataques
Cibernéticos nas Redes; Proteção de Povos Indígenas.
Reunião presencial da frente Parcerias Público-Privadas
parlamentar
Reunião ordinária presencial
Comissão de Turismo
Sessão solene
Homenagem aos professores de Educação Física
Memórias
Especial 20 Anos a TV Assembleia ES reprisa o programa “Opinião
Homofobia”
STJ Notícias
Acompanhe no programa dessa semana: Superior Tribunal de Justiça
(STJ) decide que a guarda compartilhada deve ser fixada mesmo
quando os pais morarem em cidades diferentes.
Panorama
Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba
A Grande Reportagem
Esta edição da Grande Reportagem apresenta o panorama do
movimento LGBT no Brasil e no Espírito Santo.
Reunião ordinária presencial (V) Comissão de Saúde
Reunião ordinária presencial (V) Comissão de Ciência e Tecnologia
Com a Palavra
No segundo mandato na Assembleia Legislativa, o médico
anestesiologista Hudson Leal (Republicanos) é o entrevistado desta
edição do programa Com a Palavra, da TV Assembleia. Ele é membro
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efetivo da Comissão de Cooperativismo e presidente da
Corregedoria órgão responsável por fiscalizar a postura dos
parlamentares.
“Conta pra gente”: programa sobre finanças pessoais. A educadora
financeira Mirna Borges fala sobre Cidadania Financeira e dá dicas
de como manter o orçamento equilibrado.
O feminino e o feminismo estão nas páginas de “Fenda e Vulcão”,
livro da roteirista e escritora Cora Made. Na obra, a poesia se
apresenta como um ato político, ferramenta de reflexão e luta.
Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba
Trabalhos do Legislativo Estadual
No segundo mandato na Assembleia Legislativa, o médico
anestesiologista Hudson Leal (Republicanos) é o entrevistado desta
edição do programa Com a Palavra, da TV Assembleia. Ele é membro
efetivo da Comissão de Cooperativismo e presidente da
Corregedoria órgão responsável por fiscalizar a postura dos
parlamentares.
O feminino e o feminismo estão nas páginas de “Fenda e Vulcão”,
livro da roteirista e escritora Cora Made. Na obra, a poesia se
apresenta como um ato político, ferramenta de reflexão e luta.
Homenagem ao Empoderamento Feminimo
A combinação da tradição oriental com a ousadia do ocidente
compõe a culinária japonesa apreciada em terras capixabas.
Projeto em análise no congresso prevê suspensão de despejo e de
remoção na pandemia. No Maranhão, plano de resíduos sólidos está
sendo atualizado. No Senado, ideias de estudantes podem virar lei. E
ainda, na Bahia, após 30 anos de silêncio, sinos das igrejas voltam a
tocar.
Acompanhe no programa dessa semana: Superior Tribunal de Justiça
(STJ) decide que a guarda compartilhada deve ser fixada mesmo
quando os pais morarem em cidades diferentes.
Congolês Assassinado no RJ; Crimes de Racismo; Ataques
Cibernéticos nas Redes; Proteção de Povos Indígenas.
O programa debate a obra “Política de Controle do Tabaco no Brasil”
do autor Leonardo Henrique Portes.
Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba.

12h30

Conta pra Gente

13h00

Dedo de Prosa

14h30
15h00
18h00

Panorama
Sessão ordinária híbrida (V)
Com a Palavra

18h30

Dedo de Prosa

19h00
19h30

Sessão solene (V)
Sabores

20h00

Parlamento Brasil

20h30

STJ Notícias

21h00

Interesse Público

21h30

Ciência e Letras

22h00

Panorama

22h15

Com a Palavra

22h45

Sessão ordinária híbrida

23h15

Dedo de Prosa

O feminino e o feminismo estão nas páginas de “Fenda e Vulcão”,
livro da roteirista e escritora Cora Made. Na obra, a poesia se
apresenta como um ato político, ferramenta de reflexão e luta.

23h45

Sabores

A combinação da tradição oriental com a ousadia do ocidente
compõe a culinária japonesa apreciada em terras capixabas.

No segundo mandato na Assembleia Legislativa, o médico
anestesiologista Hudson Leal (Republicanos) é o entrevistado desta
edição do programa Com a Palavra, da TV Assembleia. Ele é membro
efetivo da Comissão de Cooperativismo e presidente da
Corregedoria órgão responsável por fiscalizar a postura dos
parlamentares.
Trabalhos do Legislativo Estadual

Legenda: (V) – Ao Vivo
OBS.: A programação da TV Assembleia-ES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos.
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ATAS DAS SESSÕES E DAS REUNIÕES
DAS COMISSÕES PARLAMENTARES
TERCEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
HÍBRIDA (VIRTUAL E PRESENCIAL), DA QUARTA
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA
NONA LEGISLATURA, REALIZADA EM 23 DE
MARÇO DE 2022.
(De acordo com o registrado no
painel eletrônico, registraram
presença em plenário os
senhores deputados Alexandre
Xambinho, Capitão Assumção,
Dary Pagung, Delegado Danilo
Bahiense, Doutor Hércules, Dr.
Emílio Mameri, Erick Musso,
Freitas, Hudson Leal, Janete de
Sá, Luciano Machado, Luiz Durão,
Marcos Garcia, Raquel Lessa,
Renzo
Vasconcelos,
Sergio
Majeski e Torino Marques;
registraram presença virtual os
senhores deputados Adilson
Espindula, Bruno Lamas, Carlos
Von,
Coronel
Alexandre
Quintino, Dr. Rafael Favatto,
Engenheiro José Esmeraldo,
Gandini, Iriny Lopes, Marcos
Madureira, Pr. Marcos Mansur,
Theodorico Ferraço e Vandinho
Leite)
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Bom dia a todos. Mais
uma vez há quorum. Invocando a proteção de
Deus, declaro aberta, e convido o deputado
Delegado Danilo Bahiense para proferir um
versículo da Bíblia.
(O senhor deputado Delegado
Danilo Bahiense profere Mateus,
5:13)
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Dispensada a leitura da
ata da sessão anterior.
Projeto de Lei Complementar 16/2022.
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(1.Discussão única, em regime de
urgência, do Projeto de Lei
Complementar n.º 16/2022)
Pergunto à Comissão de Justiça se pode
ser conjunta, deputado Vandinho Leite. (Pausa)
Cidadania, ok. Finanças, ok.
Então, deputado Vandinho Leite para
presidir as comissões conjuntas do item 1.
Só explicando que esse Projeto de Lei
Complementar é o 16/2022, que trata da
Procuradoria da Assembleia. É um projeto que
extingue FGs e tabela para não gerar impacto
financeiro. Então, o impacto é zero. Eu ainda
estou em diálogo e negociação. Existe uma
comissão de deputados dialogando com
servidores da Assembleia no que tange aos
técnicos seniores e no que tange à questão da
Taquigrafia.
Na questão do Técnico Sênior, ontem, eu
falei com o nosso presidente do sindicato,
Leandro Machado. Disse a ele que, se zerasse o
impacto para este ano... Ele está me dando um
impacto de seiscentos e oitenta mil. Eu disse a
ele que nós não temos dotação orçamentária.
Zerando o impacto, neste ano, eu faço. Ficaram
de me dar uma resposta hoje. E a questão da
Taquigrafia é a mesma coisa.
Os deputados estão tentando colaborar,
e eu agradeço à deputada Janete, ao deputado
Hércules e ao deputado Dary. Se o Governo se
sensibilizar e fizer a suplementação de dotação
orçamentária, eu não tenho problema nenhum
em fazer qualquer tipo de projeto que seja para
os servidores. O que eu não posso fazer?
Colocar em risco a capacidade administrativa e
financeira da Assembleia sem dotação
orçamentária. Isso aí, eu não vou fazer, de
forma alguma.
Deputado Dr. Emílio Mameri.
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) –
Presidente, questão de ordem. O meu nome
está como titular na Cipe, eu queria fazer a
permuta com o nosso deputado Freitas. Ele é
suplente, ele subiria para a titularidade e eu
desceria para a suplência, ok?
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Vou pedir à SecretariaGeral da Mesa para providenciar.
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O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) –
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Deputado Vandinho Leite,
para presidir as comissões conjuntas.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Senhor presidente,
eu tinha recebido uma pauta da sessão
extraordinária com o item 1, Projeto de Lei
Complementar n.º 16/2022. Foi alterado?
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – É esse mesmo. É esse
mesmo.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – É esse mesmo. Tá!
Porque tem um projeto de lei do
deputado Emílio que me foi mandada uma
mensagem de que talvez ele entraria também
nesta sessão extraordinária.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Ele é o último. Ele é o
número 7, o do deputado Emílio.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Então, está bom.
Agradeço.
Então, reunião conjunta das Comissões
de Justiça, de Cidadania e de Finanças, em que o
Projeto de Lei Complementar 16/2022, de
autoria da Mesa Diretora, altera a Lei
Complementar 287, de 14 de junho de 2004,
que moderniza e reorganiza a ProcuradoriaGeral da Ales, para dispor sobre o regime de
trabalho da Procuradoria-Geral, e dá outras
providências.
Então, senhor presidente, passando aqui
ao relatório do item 1, essa matéria da Mesa
Diretora, indo para a fundamentação jurídica,
analisando o projeto de lei, eu verifico que ela
não é uma das matérias que são de
competência legislativa exclusiva, privativa da
União ou própria dos municípios, nos termos
dos artigos 22 e 30, inciso I, da nossa
Constituição Federal. E também não se entende
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como matéria que afeta a competência privativa
do chefe do Poder Executivo Estadual, visto que
é uma matéria importante da Mesa Diretora da
Casa.
Então, já passando, sem mais demora,
para a conclusão, ante esse exposto, nos termos
do art. 41, inciso I, e 276 do Regimento Interno
desta Casa, eu vou opinar, como relator, pela
aprovação
e
pela
constitucionalidade,
legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa
do Projeto de Lei 16/2022, que moderniza e
reorganiza a Procuradoria-Geral da Assembleia
Legislativa do Estado do Espírito Santo.
Em discussão.
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) –
Presidente, eu gostaria de discutir.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Concedo a palavra
ao deputado Sergio Majeski.
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – É até
um questionamento, né?! Assim, eu, a minha
vida inteira, sempre primei pela isonomia. Eu
acho que, quando eu fui professor da rede
estadual e da rede municipal de educação, a
gente sempre ficava observando que nós,
professores, éramos os menos privilegiados. E,
recentemente, houve um reajuste salarial linear
de seis por cento para os funcionários do Estado
e também para os funcionários da Assembleia
Legislativa.
Observando esse projeto, ainda que ele
diga que extingue três cargos de procuradores,
cinco funções gratificadas, mas são cargos que
atualmente não estão sendo ocupados,
portanto, isso não gera, de fato, economia, e a
gente observa que o reajuste total chega a algo
em torno de quarenta e quatro por cento. E é
algo que eu, sinceramente, não consegui, assim,
entender a justificativa clara para isso, assim
como não consigo entender também para as
categorias do Estado, como os procuradores do
Estado também, que vão ter uma um reajuste
aproximado de vinte e oito por cento.
A gente não está falando aqui... Por
exemplo, se os demais servidores tiveram seis
por cento, então, vamos imaginar que os outros
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recebessem o dobro disso, seriam doze por
cento; mas não é o caso, isso atinge uma cifra
aproximada de quarenta e quatro, enquanto os
procuradores
do
Estado
chegam
a
aproximadamente vinte e oito por cento, e tem
categorias aqui que chegam a trinta e dois por
cento. Então, assim, eu não consigo entender
essa justificativa. Por mais que nós tenhamos
estudado o projeto e tal, eu não consegui
entender a justificativa clara para essa
diferença.
Como eu falei, ainda que fala que ia
extinguir cargos de procuradores e de cinco
funções gratificadas, esses cargos hoje não são
ocupados, portanto, isso não gera economia, de
fato.
Então, assim, é só um questionamento
mesmo, porque eu sou justo e sou pela
isonomia, e não consigo entender que algumas
categorias são tão mais importantes do que as
demais para um reajuste tão diferenciado.
Muito obrigado, presidente!
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Agradeço ao
deputado Sergio Majeski.
É claro que a gente sempre vai votar aqui
a favor de reajustes, a gente não vai votar
contra reajuste de servidor, mas eu concordo
com o argumento e mantenho aí em discussão
essa matéria, e as demais matérias também,
que são matérias, no caso, da Mesa Diretora.
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) –
Deputado Vandinho!
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Tem as demais,
que são mensagens do Governo, mas mantenho
a discussão, porque realmente são números
diferentes aí entre categorias, e é importante o
debate.
Deputada Janete de Sá.
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) –
Deputado Vandinho, eu também queria falar no
seguinte sentido: eu penso assim, até sugerindo
ao presidente da Casa, que conhece o meu
respeito, o carinho que tenho por ele, e eu sei

Vitória-ES, terça-feira, 29 de março de 2022

do empenho dele em buscar valorizar os
servidores desta Casa. Mas, no meu
entendimento, todas as categorias daqui que
apresentarem propostas que não tenham
impacto, que o impacto fique pau a pau;
também nessas mesmas condições que a
Procuradoria está apresentando, no meu
entendimento, devem ser contempladas
igualmente.
Porque, assim, eu noto... Eu estive
ontem, junto com o deputado Hércules, com o
deputado Bruno Lamas, numa reunião com os
servidores desta Casa, e observei uma revolta
muito grande dos servidores, porque é sempre a
mesma categoria que é beneficiada. Nada
contra os procuradores, que sabem do meu
carinho grande por eles, mas é sempre a
Procuradoria que arranja o seu jeitinho
brasileiro para resolver o seu problema, sem
resolver o das outras categorias. E isso está
criando uma revolta no meio das demais
categorias, que não conseguem esse prestígio,
que não conseguem ser contemplados.
E, assim, mas tem um caminho que
contempla, deputado Emílio, toda esta Casa.
Hoje, o plano de saúde dos servidores, os
recursos, eles estão muito aquém dos que são
praticados no mercado e dos que são praticados
por outros Poderes, como o Poder Judiciário,
como o Tribunal de Contas, que é o órgão
assessório, como o Ministério Público e o Poder
Legislativo, um órgão também de Poder, um
órgão importante. Nós deveríamos estar
trabalhando nessa direção.
E aí, presidente, eu me disponho
também a ajudar junto ao Governo para ver se
há uma suplementação a tempo no sentido de a
gente tentar trabalhar isso, que é o plano de
saúde, que está muito abaixo da realidade de
mercado e do que é praticado pelos outros
poderes, e que contemple todos os servidores
desta Casa, assim como também o tíqueterefeição, o tíquete-alimentação, que também
está abaixo - estou concluindo, deputado
Vandinho - dos outros poderes, que poderia
contemplar todos os servidores.
Volto a dizer: todas as categorias, no
meu
entendimento,
que
apresentarem
propostas como essa, que a Procuradoria
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apresentou, que diz que não gera impacto,
quando, na verdade, são cargos que não são
ocupados, é que também sejam contempladas.
Não dá para assistir, com todo carinho e
necessidade que tenho do trabalho da
Procuradoria, sempre a Procuradoria sair na
frente, é a categoria de melhor remuneração
nesta Casa, também trabalha pela isonomia, e
os outros colegas ficarem a ver navios sempre.
Então, assim, cria uma discrepância
muito grande, cria, muitas vezes, uma situação
injusta e acaba criando um destempero no seio
dos servidores que vai acabar tendo
desdobramento e rebatendo na própria Mesa e
na gente, que é deputado, que acaba tendo que
votar nessas questões que, muitas vezes, não
considera que é justa, porque não atinge todo
mundo.
Eu sei das limitações da Casa, eu
conheço o orçamento. Nós vamos ter que
trabalhar nisso. Eu conheço. Eu sei de sua
capacidade administrativa, Erick, e de ter a mão
de forma, a gente também, a Assembleia ser,
hoje, das Assembleias, a melhor administrada,
mais econômica do país. Então, assim, eu estou
vendo isso, assistindo com você. Nós estamos
trabalhando nessa direção. Mas a gente, nessas
questões de contribuir com as categorias,
precisa ter mais justiça, para que essa justiça
chegue a todos e não apenas, e sempre, a uma
mesma categoria.
Com todo respeito e carinho que tenho
pelos procuradores, volto a dizer, mas são
sempre os mesmos que são os primeiros a
serem beneficiados.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Ainda em
discussão.
Deputado presidente Erick.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Deputado Vandinho, só a
palavra para poder explicar algumas coisas. Eu
continuo à disposição de debater, votar e pautar
qualquer tipo de projeto dos servidores da
Assembleia com respeito às falas que foram
colocadas.
Nós já fizemos, aqui, pelos consultores, a
pedido da deputada Janete; reativamos a
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carreira dos técnicos júniores, que era uma
carreira desativada no passado; criamos o
auxílio- creche, que não existia; foram pagos os
11.98; limpamos vinte e oito itens da pauta dos
servidores públicos da Assembleia Legislativa do
Espírito Santo dentro de uma cronologia de seis
anos. Porque quem esquece o passado não
constrói o futuro.
Então, nós sempre tratamos os
servidores - ou tentamos, claro, que eu não sou
dono da verdade e nunca vou conseguir
solucionar tudo - com certo equilíbrio, para que
todos pudessem ser contemplados.
Quando o ex-governador Paulo Hartung
assumiu o Governo em 2015, ele cortou trinta e
seis milhões da Assembleia Legislativa e cortou
dos outros poderes também. E esse ajuste veio
a calhar no que nós estamos vivendo, hoje,
porque a folha cresce, mas o orçamento da
Assembleia não cresce, é enxuto.
Eu compreendo que tem de haver
aumento do tíquete, mas o tíquete do
servidor da Assembleia é de mil e quinhentos
reais para cima; o do servidor do estado é
trezentos. Então, assim, nós estamos com o
tíquete, aqui, que é mais que um saláriomínimo, que representa mais de que oitenta
por cento da população brasileira, para criar
os seus filhos e seus netos.
Então, a gente tem que ir devagar e com
equilíbrio, sabe? Quantos milhares de brasileiros
perderam seus empregos na pandemia? Graças
a Deus todos aqui mantiveram e mantiveram as
suas contas em dia. Então, eu estou à disposição
como sempre estive. Topo botar o técnico
sênior, topo rever o que precisar rever com o
sindicato; o Lelê está ali em cima.
O que que eu não posso? Eu não posso
colocar em xeque a capacidade administrativa
da Assembleia, eu tenho que ter
responsabilidade. Então, neste momento,
tinha o caso da Procuradoria, que nós estamos
fazendo uma transformação de RDE, o que na
verdade gera uma incorporação eliminando as
FGs, eliminando os cargos, mesmo que não
tenha ocupação. Mas para quê? Para que
dentro da nossa capacidade administrativa e
orçamentária não haja impacto.
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Se vocês me apresentarem hoje o
mesmo estudo do técnico sênior, que são
duzentos e trinta servidores na Casa em média,
eu boto na pauta segunda-feira nas mesmas
condições. Eu não tenho problema quanto a
isso. Então, a gente só precisa achar as
condições.
A deputada Janete está ajudando a
liderar esse processo e eu te agradeço, Janete.
Acho que Hércules também estava na reunião.
Te agradeço, Hércules. Bruno Lamas também
estava na reunião. Agradeço ao Bruno, para que
a gente possa...
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PL) – Pela
ordem, presidente! Também faço, mas eu tive
uma reunião ontem em Guarapari e não pude
participar.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Legal. E me apresentando
até sexta, semana que vem nós estamos aí à
disposição.
Deputado Vandinho.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Presidente, eu vou
manter em discussão a matéria. (Pausa)
Não tendo mais quem queira discutir, eu
vou colocar em votação o meu parecer pela
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica
legislativa da matéria na Comissão de Justiça.
Como vota o Dr. Emílio Mameri?
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O SR. MARCOS GARCIA – (PV) –
Acompanho o relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Marcelo
Santos? (Pausa)
Deputado Dr. Rafael Favatto?
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO
(PATRIOTA) – Voto com o relator, deputado.

–

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Obrigado,
deputado Rafael.
Deputado Dary Pagung, como vota?
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Deputado
Vandinho, eu voto com V. Ex.ª.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Aprovado por
unanimidade na Comissão de Justiça.
Comissão de Cidadania, como vota o
deputado Luciano Machado? (Pausa)
Deputado Bruno Lamas, como vota?
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Com o
relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputada Iriny
Lopes?

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

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

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputada Janete
de Sá, como vota?

O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Pela
ordem! Deputado, eu vou acompanhar o relator
também. É uma matéria que poderia ter
facilidade em alguns questionamentos, mas
como há esse pré-diálogo anunciado para ser
um pós-diálogo, eu acompanho o relato.

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) –
Deputado Vandinho, não há o que dizer se é
constitucional ou não. Constitucional é! No meu
entendimento só não é plausível para o
momento, mas constitucional é e eu voto pela
constitucionalidade porque de fato é
constitucional.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Marcos Garcia,
como vota?

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputada Janete
de Sá, na Comissão de Cidadania, como vota?
(Pausa)
Deputado Alexandre Xambinho?
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) –
Acompanho o relator.
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O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Adilson
Espindula? Comissão de Cidadania.
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) –
Voto com o relator, senhor presidente.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Aprovado por
unanimidade na Comissão de Cidadania.
Comissão de Finanças.
Como vota o deputado Freitas?
O SR. FREITAS – (PSB) – Voto com o
relator, Vandinho.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Obrigado, Freitas.
Deputado Marcelo Santos? (Pausa)
Deputado Marcos Madureira, como
vota?
O SR. MARCOS MADUREIRA – (PP) –
Com o relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado
Engenheiro José Esmeraldo?
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO –
Voto com o relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Dr.
Emílio Mameri?
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) –
Acompanho o relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Dary
Pagung?
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) –
Vandinho, voto com V. Ex.ª, com o relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Adilson
Espindula?
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O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) –
Com o relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Dr.
Rafael Favatto, na Comissão de Finanças?
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO –
(PATRIOTA) – Mais uma vez honrado em
acompanhar o nobre relator deputado
Vandinho Leite.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado
Alexandre Xambinho, Comissão de Finanças?
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) –
Acompanho o relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Aprovado por
unanimidade na Comissão de Finanças.
Senhor presidente, devolvo a matéria
aprovada na reunião das comissões reunidas,
das Comissões de Justiça, Cidadania e Finanças.
Aprovada por unanimidade.
Devolvo a palavra à Mesa.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO REPUBLICANOS 10) – Como vota o deputado
Adilson Espindula?
Por se tratar de PLC, a votação...
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) –
Voto SIM, senhor presidente.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO REPUBLICANOS 10) – Deputado Alexandre
Xambinho?
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) –
Voto SIM, senhor presidente.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO REPUBLICANOS 10) – Deputado Bruno Lamas?
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Voto
SIM, presidente.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO REPUBLICANOS 10) – Deputado Capitão
Assumção?
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O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PL) – Voto
SIM, senhor presidente.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO REPUBLICANOS 10) – Deputado Carlos Von?
(Pausa)
Deputado Coronel Alexandre Quintino?
(Pausa)
Deputado Dary Pagung?
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Voto SIM,
presidente.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO REPUBLICANOS 10) – Deputado Danilo
Bahiense?
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE –
(PL) – Voto SIM, presidente.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO REPUBLICANOS 10) – Deputado Doutor
Hércules? (Pausa)
Vota SIM.
Dr. Emílio Mameri?
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) –
Voto SIM.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO REPUBLICANOS 10) – Vota SIM.
Dr. Rafael Favatto?
O SR. DR. RAFAEL
(PATRIOTA) – SIM, presidente.

FAVATTO

–

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO REPUBLICANOS 10) – Deputado José
Esmeraldo?
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO –
SIM, excelência.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO REPUBLICANOS 10) – SIM.
Deputado Freitas? (Pausa)
Deputado Freitas, como vota? (Pausa)
SIM.
Deputado Gandini? (Pausa)

Deputado Hudson Leal?
O SR. HUDSON LEAL – (REPUBLICANOS
10) – Voto SIM, senhor presidente.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO REPUBLICANOS 10) – Deputada Iriny Lopes?
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Voto SIM,
presidente.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO REPUBLICANOS 10) – Deputada Janete de Sá?
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Voto
SIM, senhor presidente, esperando que a
Procuradoria ajude na solução dos problemas
também das demais categorias.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO REPUBLICANOS 10) – Deputado Luciano
Machado?
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) –
Favorável.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO REPUBLICANOS 10) – Deputado Luiz Durão?
(Pausa)
SIM.
Deputado Marcelo Santos? (Pausa)
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
– (PSL) – Presidente, pela ordem! O deputado
Quintino vota SIM.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO REPUBLICANOS 10) – Obrigado, deputado
Quintino.
Deputado Marcos Garcia?
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – SIM,
presidente.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO REPUBLICANOS 10) – Deputado Madureira?
O SR. MARCOS MADUREIRA – (PP) –
SIM.
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O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO REPUBLICANOS 10) – Deputado Pr. Mansur?
O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) –
SIM.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO REPUBLICANOS 10) – Deputada Raquel Lessa?
(Pausa)
SIM.
Deputado Renzo Vasconcelos? (Pausa)
SIM.
Deputado Sergio Majeski? (Pausa)
Deputado Sergio Majeski vota NÃO.
Deputado Theodorico Ferraço? (Pausa)
Deputado Torino Marques?
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) –
Senhor presidente, muito bom dia. Claro, eu
voto SIM, mas eu peço, assim, uma atenção
especial para todos os outros servidores da
Assembleia Legislativa, o Sindilegis, e peço
desculpas por não ter participado da reunião
ontem, Lelê, porque eu estou com outras
reuniões. Você sabe que este mês é um mês
muito atarefado para o deputado, mês de
mudanças de partidos ou permanência nos que
estão. Então, eu voto SIM.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO REPUBLICANOS 10) – Deputado Vandinho Leite?
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – SIM,
senhor presidente.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO REPUBLICANOS 10) – Obrigado.
Vou proclamar o resultado: Vinte e
quatro SIM, um NÃO e uma abstenção.
Então, aprovado.
À Secretaria para a extração dos
autógrafos, o Projeto de Lei Complementar n.º
16/2022.
Projeto de Lei n.º 89/2022, oriundo da
Mensagem Governamental n.º 341, que altera a
tabela de subsídio da carreira de consultor do
Tesouro Estadual.
(2. Discussão única, em regime
de urgência, do Projeto de Lei n.º
89/2022)
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Antes de eu passar às comissões, eu
queria aqui explicar o porquê que eu segurei
esses projetos creio eu que duas semanas. Não
só esses como alguns outros que eu ainda não
coloquei na pauta, esse, do Jones e tantos
outros.
Fico feliz porque estão me mandando
muitas mensagens, a gente vai conhecendo os
servidores do Estado, é uma alegria sempre
respondê-los. Desculpa àqueles que eu não
consegui responder, porque a correria é muito
grande.
O governador mandou para cá um
projeto, mandou vários projetos de reajuste.
Nós não somos contra a nenhum tipo de projeto
que foi colocado na Casa, de reajuste, só que
existe um projeto que está sendo chamado de
carreirão, que está tendo uma divergência, aliás,
estão tendo algumas divergências, que está
acabando com as autarquias. Então, nós temos
uma divergência muito forte dentro do Detran.
(Pausa)
Tem sim! Tem sim! Vocês querem, o
Detran e o DER não querem. Nós vamos
aprovar, mas existe divergência. Nós vamos
aprovar, mas existe divergência. Nós vamos
aprovar até dia 31, mas existe divergência. Tem
que respirar. Meu saudoso avô dizia assim:
Vamos devagar que o santo é de barro. Nós
sabemos da data, até o dia 31, mas temos que
ter responsabilidade para não haver um colapso
administrativo no Detran e no DER, que
aprovaram o índice de greve. Então nós não
queremos isso. Nós queremos aprovar.
O deputado Dary, que é o líder do
Governo, já conversou para tirar o Detran do
projeto e está, agora, faltando o ajuste do DER.
Tendo esses dois ajustes, nós vamos pautar e
votar o projeto de vocês. Só estou explicando
que nós seguramos não é porque: Ah! Porque
não quer votar porque está contra. Não é nada
disso. É porque se nós passássemos da forma
que está... A grande da verdade é que veio um
projeto que um pedaço quer e um pedaço não
quer. Então, nós temos que pegar o pedaço que
não quer e tirar do projeto. Então, é só isso
que nós estamos fazendo, para ter equilíbrio,
para ter responsabilidade e para a gente ter
um Estado pacífico, pacificado. Está bom?
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Então, nós estamos aqui atentos às
datas, atentos ao prazo que nós temos de
aprovar dentro deste mês por conta do período
eleitoral, nós sabemos disso, que tem que
aprovar até o final do mês. Eu creio que o
deputado Dary com o deputado Marcos Garcia,
que são o líder e o vice-líder do Governo, vão aí
fazer esse ajuste fino até o final da semana para,
na semana que vem, a gente votar o projeto
para aqueles que vão ficar felizes com o projeto,
e não para aqueles que vão ficar descontentes,
que, se Deus quiser, nós vamos retirá-los.
Então, convoco, conjuntamente, as
comissões de Justiça, Cidadania e Finanças para
o Projeto de Lei n.º 89, da questão do consultor
do Tesouro Estadual.
Deputado Vandinho Leite.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Senhor presidente,
comissões reunidas, não é isso? Justiça,
Cidadania e Finanças.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Isso, isso!
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Então, avoco a
matéria para relatar na reunião conjunta das
Comissões de Justiça, Cidadania e de Finanças, o
Projeto de Lei n.º 89/2022. Essa matéria tem
como objetivo alterar a tabela de subsídio da
carreira de consultor do Tesouro Estadual.
Importante falar que é com efeitos retroativos a
1º de fevereiro de 2022.
Pelo que observei, é uma matéria
importante e relevante, tem como principal
objetivo a valorização da carreira de consultor
do Tesouro Estadual. O reajuste aplicado nessa
matéria será de vinte e quatro por cento.
Também gostaria de deixar claro que observei
que o projeto atende à Lei Complementar n.º
101/2000, declarando que o aumento da
despesa tem adequação orçamentária e
financeira com a Lei Orçamentária Anual,
compatibilidade com o PPA, Plano Plurianual, e
também com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
É uma matéria que eu vou relatar pela
sua constitucionalidade, juridicidade e boa
técnica legislativa. Já expliquei os motivos pelos
quais relato dessa forma.
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Coloco a matéria em discussão.
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) –
Deputado, Vandinho, posso...
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Sergio
Majeski com a palavra.
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Na
verdade, eu já até tinha dito antes, deputado
Vandinho, a questão da isonomia e da justiça.
Acredito que os funcionários agraciados com
esse reajuste salarial mereçam isso, nada contra
o fato de que esse reajuste seja concedido, mas
entra aquilo que eu falei antes. Como você
consegue justificar, por exemplo, para um
auxiliar de Enfermagem, que ficou dois anos na
linha de frente da pandemia, que ele tenha tido
um reajuste de seis por cento, sete por cento e
aqueles que estão no topo das carreiras do
Estado tenham aumentos tão diferenciados?
Porque esse reajuste, considerando seis por
cento já dado, ele chega, para início de carreira,
a trinta e dois por cento. Assim, como também
para os auditores da Secont e os procuradores
do Estado.
Então, não é ser contra o fato de que
esses profissionais recebam esse reajuste, com
certeza, merecem pela importância, pelo
trabalho que realizam. O difícil, deputado
Emílio, é quando - como eu disse - um auxiliar
de Enfermagem, uma pessoa do setor
administrativo encontra com você, porque essas
cobranças vêm para o político. Essas cobranças
deveriam ser feitas direto para o governador,
porque é ele que manda esses projetos para cá
e deveria explicar, então, essa situação, porque
é óbvio que todos os funcionários do Estado são
importantes, e a gente não deveria criar
categorias tão diferenciadas.
Volto à questão de que nada contra os
reajustes para essas categorias, o que eu não
encontro é uma justificativa plausível para um
aumento tão diferenciado, porque, como eu
disse antes, vamos imaginar que fosse o dobro
do que as demais categorias receberam, que foi
uma média de seis por cento, então, estaríamos
falando em um reajuste de doze por cento. Mas
nós estamos falando em três, quatro, cinco
vezes mais do que os demais receberam.
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Fui funcionário público por muito tempo,
sempre lutamos pela isonomia, pela justiça,
daquilo que é justo para todos os trabalhadores,
e o que eu questiono é essa falta de isonomia, e
essa falta de entendimento exato dessa
diferença tão grande de reajustes salariais para
aqueles que são a elite praticamente do
funcionalismo público, em relação àqueles que
estão na base da pirâmide, que recebem
salários tão mais baixos e são funcionários tão
importantes quanto os demais.
É só para registrar isso mesmo.
Muito obrigado, presidente!
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO
LEITE
–
PSDB)
–
Agradeço ao deputado Sergio Majeski pela
coerência de sempre e vou repetir o que eu
tinha dito, também, anteriormente.
É verdade que os deputados,
geralmente, votam a favor de valorização, de
aumentos salariais dos servidores sempre, mas
é verdade, também, que a gente percebe uma
diferença entre esses projetos de lei que
chegaram nesta Casa. Então, fica aí, questão do
líder do Governo.
Eu vou relatar, com certeza, pela
constitucionalidade, pela aprovação, até porque
membros dessas carreiras até tiveram comigo
aqui, como o caso dos auditores, entre outros,
mas fica aí a fala importante do deputado
Majeski.
Ainda em discussão. (Pausa)
Não havendo mais quem queira discutir,
vou para a votação.
Comissão de Justiça.
Como vota o deputado Dr. Emílio
Mameri?

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) –
Acompanho o relator.
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O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Marcelo
Santos? (Pausa)
Deputado Dr. Rafael Favatto?
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO –
(PATRIOTA) – Mais uma vez muito honrado em
acompanhar o nobre relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Dary
Pagung?
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Voto com
o relator, presidente.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Freitas,
na Comissão de Justiça? (Pausa)
Deputado
Alexandre
Xambinho,
Comissão de Justiça?
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) –
Com o relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Aprovado por
unanimidade na Comissão de Justiça...
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) –
Deputado, Marcos Garcia também com o
relator, viu?
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Ok, deputado
Marcos Garcia.
Comissão de Finanças.
Como vota o deputado Freitas? (Pausa)
Deputado Marcelo Santos, Comissão de
Finanças? (Pausa)
Deputado Marcos Madureira?
O SR. MARCOS MADUREIRA – (PP) –
Com o relator.

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputada Janete
de Sá?

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado
Engenheiro José Esmeraldo?

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Eu
acompanho o relator.

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO –
Com o relator, excelência.
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O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Dr.
Emílio Mameri?

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputada Iriny
Lopes?

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

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

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Dary
Pagung?

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputada Janete
de Sá? (Pausa)
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa)

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Com o
relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Dr.
Rafael?
O SR. DR. RAFAEL
(PATRIOTA) – Com o relator.

FAVATTO

–

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado
Alexandre Xambinho?
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) –
Com o relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Ainda na Comissão
de Finanças, deputado Bruno Lamas?
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Com o
relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Aprovado por
unanimidade na Comissão de Finanças.
Comissão de Cidadania.
Como vota o deputado Luciano
Machado?
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Com
o relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Bruno
Lamas?
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Voto com
o relator.

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) –
Deputado, voto com V. Ex.ª, com vossa
relatoria.
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) –
Acompanho o relator, deputado.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Então, aprovado
por unanimidade, senhor presidente.
Na reunião das Comissões de Justiça,
Cidadania e de Finanças foi aprovado por
unanimidade e devolvo a palavra a V. Ex.ª,
presidente Erick Musso, com a matéria
aprovada.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam
como estão, os contrários se manifestem.
(Pausa)
Aprovado o Projeto de Lei n.º 89/2022,
oriundo da Mensagem Governamental n.º 341,
da tabela de subsídio da carreira de consultor
do Tesouro Estadual.
À Secretaria para extração dos
autógrafos.
Item 03. Projeto de Lei n.º 90/2022,
oriundo da Mensagem Governamental n.º 342,
que altera a tabela de subsídio da carreira de
auditor do Estado, contando com efeitos
retroativos a 1.º de fevereiro.
(3. Discussão única, em regime
de urgência, do Projeto de Lei n.º
90/2022)
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Convoco conjuntamente as comissões de
Justiça, Cidadania e Finanças. Deputado
Vandinho Leite.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Senhor presidente,
trata-se do Projeto de Lei n.º 90/2022. Essa
matéria, ela tem como objetivo alterar a tabela
de subsídio da carreira de auditor do Estado. V.
Ex.ª já mencionou que é contando com os
efeitos retroativos a 1.º de fevereiro de 2022.
Sabemos da importância da carreira de auditor
no nosso Espírito Santo. O reajuste posto nesta
matéria de vinte e três por cento. A matéria
atende à Lei Complementar n.º 101/2000 sob a
questão de aumento de despesas, ela está
adequada à parte orçamentária e financeira
com a Lei Orçamentária Anual, também com o
Plano Plurianual – PPA, e com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias.
Então, já sendo até um pouco mais ágil, eu já
adianto
e
opino
no
relatório
pela
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica
legislativa da matéria, pela sua aprovação, e
coloco em discussão na reunião conjunta das
Comissões de Justiça, Cidadania e Finanças.
(Pausa)
Não havendo quem queira discutir, em
votação.
Como vota na Comissão de Justiça o
deputado Dr. Emílio Mameri?
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) –
Acompanho o relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputada Janete
de Sá? (Pausa)
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Eu
queria registrar meu voto também. Com o
relator. Está bom? Obrigado.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Gandini,
com o relator.
Deputada Janete de Sá?
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Com o
relator.
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O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Marcos
Garcia também com o relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Marcos
Garcia, mais rápido que imediatamente, com o
relator.
Deputado Marcelo Santos? (Pausa)
Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa)
Deputado Dary Pagung? Comissão de
Justiça. (Pausa)
Deputado
Alexandre
Xambinho?
Comissão de Justiça.
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) –
Com o relator.
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Deputado
Vandinho, também voto com o relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Aprovado por
unanimidade na Comissão de Justiça.
Comissão de Cidadania.
Como vota o deputado Luciano
Machado?
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Com
o relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Bruno
Lamas?
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Voto com
o relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputada Iriny
Lopes? (Pausa)
Deputada Janete de Sá?
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Com o
relator.
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Presidente,
quero registrar meu voto. Acompanho o relator.
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Chegou
em sua vez ainda não, Iriny.
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Deputado, voto com o relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputada Janete,
com o relator.
Deputado
Alexandre
Xambinho?
Comissão de Cidadania.
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) –
Acompanho o relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Aprovado por
unanimidade na Comissão de Cidadania.
Comissão de Finanças.
Como vota o deputado Freitas? (Pausa)
Deputado Marcelo Santos? (Pausa)
Deputado Marcos Madureira?
O SR. MARCOS MADUREIRA – (PP) –
Com o relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Obrigado,
deputado.
Deputado Engenheiro José Esmeraldo?
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO –
Com o relator, excelência.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Dr.
Emílio?
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) –
Com o relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Dary?
(Pausa)
Dary Pagung? (Pausa)
Deputado Adilson Espindula?
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) –
Acompanho o relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Dr.
Rafael Favatto? (Pausa)
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Deputado
Alexandre
Comissão de Finanças.

Xambinho?

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) Acompanho o relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – deputado Bruno
Lamas? Finanças.
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Com o
relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Carlos
Von? Comissão de Finanças. (Pausa)
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Deputado
Vandinho? Acompanho V. Ex.ª na Comissão de
Finanças.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Aprovado por
unanimidade na reunião conjunta das
Comissões de Justiça, de Cidadania e de
Finanças, o Projeto de Lei n.º 90/2022, senhor
presidente, que altera a tabela de subsídio da
carreira de auditor do estado do Espírito Santo.
Devolvo a palavra à Mesa.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Vou colocar em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam
como estão; os contrários se manifestem.
(Pausa)
Aprovado o Projeto de Lei n.º 90/2022,
que altera a tabela de subsídio da carreira de
auditor do estado do Espírito Santo.
À Secretaria para extração de autógrafos.
4. Projeto de Lei Complementar n.º
11/2022, que altera a Lei Complementar n.º 88,
de 26 de dezembro de 96, que moderniza e
reorganiza a Procuradoria-Geral do Estado do
Espírito Santo.
(4. Discussão única, em regime
de urgência, do Projeto de Lei
Complementar n.º 11/2022)
Convoco conjuntamente as Comissões
de Justiça, Cidadania e Finanças.
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Deputado Vandinho Leite.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Senhor presidente,
o Projeto de Lei Complementar n.º 11/2022, é o
projeto que tem como ementa ou objetivo, é o
projeto que moderniza e reorganiza a
Procuradoria-Geral do Estado.
Essa matéria, eu gostaria de discorrer um
pouco sobre ela. Primeiro dizer que a
Procuradoria do Estado tem, realmente, um
papel relevante no nosso estado do Espírito
Santo. Eu fui secretário de estado duas vezes e
sei o quanto ela exerce de importância no
auxílio técnico entre os processos que tramitam
dentro do estado do Espírito Santo e no caso
dos órgãos vinculados ao Governo Estadual.
Além disso, também gostaria de deixar
bem claro que a Procuradoria, além dessas
competências administrativas que eu acabei de
relatar, ela também tem competências judiciais
da administração indireta por força de decisões
reiteradas do Supremo Tribunal Federal.
Então, é necessário que ela esteja
institucionalmente organizada, consolidada, de
modo a permitir o desempenho importante
nesse sentido.
Então, sendo assim, essa matéria
incorpora à Lei n.º 88/1996, o Programa de
Metas e Desempenho a ser observado por todos
os procuradores e procuradoras do estado.
A proposta amplia a carga horária da
categoria para trinta e cinco horas semanais e
adequa também, é verdade, os subsídios da
categoria.
Além disso, gostaria de deixar claro aqui
que um recente julgado do STF reconheceu a
constitucionalidade
do
recebimento
de
honorários de sucumbência, porém, fixando o
somatório entre o subsídio e tal verba ao teto
constitucional previsto no art. 37, inciso XI, da
Constituição Federal.
Gostaria de dizer também que a matéria
atende a Lei Complementar n.º 101/2000, e que
o aumento de despesa tem adequação
orçamentária e financeira com a Lei
Orçamentária Anual, também compatível com o
PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Então, diante de tudo que eu acabei de
expor, não me há outra forma a não ser relatar
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pela
aprovação
e,
claro,
pela
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica
legislativa do PLC n.º 11/2022.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem queira discutir, em
votação na Comissão de Justiça primeiramente.
Como vota o deputado Dr. Emílio
Mameri?
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) –
Acompanho o relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Marcos
Garcia, como vota?
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Voto
com V. Ex.ª.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputada Janete
de Sá?
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Voto
pela constitucionalidade porque o projeto é
constitucional, de fato.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Gandini?
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Com o
relator, senhor presidente.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Dr.
Rafael Favatto?
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO –
(PATRIOTA) – Com o relator, deputado
Vandinho.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado
Alexandre Xambinho? Na Comissão de Justiça.
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) –
Acompanho o relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Aprovado por
unanimidade na Comissão de Justiça.
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Comissão de Finanças.
Como vota o deputado Freitas? (Pausa)
Deputado Marcelo Santos? (Pausa)
Deputado Marcos Madureira?
O SR. MARCOS MADUREIRA – (PP) –
Com o relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado
Engenheiro José Esmeraldo?
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO –
Com o relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Dr.
Emílio Mameri?
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) –
Acompanho o relator, mais uma vez.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Dary
Pagung?
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Com o
relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Adilson
Espindula?
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) –
Com o relator, senhor presidente.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Dr.
Rafael? (Pausa)
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa)
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO –
(PATRIOTA) – Com o relator, deputado
Vandinho.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) –Obrigado, deputado
Rafael.
Deputado
Alexandre
Xambinho?
Comissão de Finanças. (Pausa)

Vitória-ES, terça-feira, 29 de março de 2022

Deputado Bruno Lamas? Finanças.
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Com o
relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Aprovado por
unanimidade na Comissão de Finanças.
Comissão de Cidadania.
Deputado Luciano Machado, como vota?
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) –
Favorável.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Bruno
Lamas?
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Com o
relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Iriny
Lopes?
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Com o
relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputada Janete
de Sá?
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Vou
acompanhar o relatório.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado
Alexandre Xambinho?
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) –
Com o relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Adilson
Espindula?
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) –
Com o relator, senhor presidente.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Aprovado por
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unanimidade, senhor presidente, na reunião
conjunta das Comissões de Justiça, de Cidadania
e de Finanças, o PLC n.º 11/2022. Devolvo a
palavra ao presidente. (Pausa)
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Vou colocar em discussão.
(Pausa)
Não havendo quem queira discutir, por
se tratar de PLC...
Quer discutir? (Pausa)
Deputada Janete de Sá, então, para
discutir.
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Eu não
poderia ser incoerente. Então, quero falar aqui
na mesma linha de que sempre a Procuradoria
na frente. Nesse caso tem que ficar claro que a
Procuradoria do Estado tem impacto financeiro,
sim. A gente viu o projeto, mas a gente vai votar
favorável, porque a gente votou favorável pela
Procuradoria da Casa, então, seria incoerente
não votar também pela Procuradoria do Estado.
Mas pedindo à Procuradoria que atenda
melhor aos deputados, porque quando nós
ligamos para a Procuradoria – quero aqui
agradecer ao procurador-geral Jason, que não
mede esforços. Sábado, domingo e feriado,
atende aos deputados nas dúvidas que nós
temos. Mas que essa seja uma dinâmica de toda
a Procuradoria e que Procuradoria pare com
esse comportamento, também, de pressão
junto ao Estado para poder conseguir, muitas
vezes, alguns benefícios. Acaba conseguindo,
porque age de pressão, junto ao Estado, junto
aos inúmeros projetos que tem que analisar,
para que venham para essa Casa e coisas que
são demandadas pelo Governo do Estado.
Então, para não ser incoerente, eu vou
também votar favorável, como fiz nesta Casa,
mas deixando aqui o meu recado de que a
Procuradoria precisa, sim. Quando um deputado
procura, que tem alguma questão, que tem
dúvida de inconstitucionalidade ou caminhos
para que aquela matéria possa ser
constitucional, que a gente possa ser atendido
em tempo hábil, porque, agora, na hora de uma
votação como essa, é desta Casa que a
Procuradoria precisa para poder votar uma
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matéria que vai beneficiar a eles, em detrimento
de muitas carreiras que não poderão ser
contempladas.
Mas estou votando, porque eu sei que
vai trazer benefícios especialmente para os
aposentados e para aqueles que não têm o
regime de RDE, que é um regime – até essa
invenção criaram – que incorpora com o tempo,
mas que, de certa forma, é uma irregularidade
existente na Procuradoria que precisar ser
sanada.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Eu passo a colher os
votos. Então, deputado Adilson Espindula, por
se tratar de PLC?
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) –
Voto SIM, senhor presidente.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Deputado Alexandre
Xambinho?
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) –
Voto SIM, senhor presidente.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Deputado Bruno Lamas?
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Voto
SIM, Erick.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Deputado Capitão
Assumção?
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PL) – Voto
SIM, senhor presidente.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Deputado Carlos Von?
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Voto
SIM, senhor presidente.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Só pedir à segurança,
porque vai chegar aí o Paulo Sousa com outro
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representante do pessoal que está aqui em
cima, dos analistas: deixa-os entrar nesta
salinha aqui do lado, que nós vamos suspender
aqui e conversar um pouquinho.
O deputado Coronel Quintino vota SIM.
Deputado Dary Pagung?
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Voto SIM,
presidente.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Deputado Delegado
Danilo Bahiense?
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE –
(PL) – Voto SIM, presidente.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Deputado Doutor
Hércules? (Pausa)
SIM.
Deputado Dr. Emílio Mameri?
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) –
Voto SIM.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Deputado Dr. Rafael
Favatto?

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Deputada Janete de Sá?
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Voto
SIM, Erick.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Deputado Luciano
Machado?
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – SIM.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Deputado Luiz Durão?
O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Voto SIM,
senhor presidente.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Deputado Marcelo
Santos? (Pausa)
Deputado Marcos Garcia?
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – SIM,
Ex.ª.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Deputado Madureira?
O SR. MARCOS MADUREIRA – (PP) –

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO
(PATRIOTA) – Voto SIM, deputado.

–

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Deputado José
Esmeraldo?
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO –
Voto SIM, meu amigo.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Deputado Freitas? (Pausa)
SIM.
Deputado Gandini? (Pausa)
Deputado Hudson Leal? (Pausa)
Deputada Iriny Lopes?
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Voto SIM,
presidente.

SIM.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Deputado Mansur?
O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) –
SIM, senhor presidente.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Ok. Deputada Raquel
Lessa?
A SR.ª RAQUEL LESSA – (PP) – SIM,
senhor presidente.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Deputado Renzo? (Pausa)
SIM.
Deputado Majeski? (Pausa)
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Deputado Theodorico Ferraço?
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) –
Voto SIM.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Deputado Torino
Marques?
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Voto
SIM, senhor presidente.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Deputado Vandinho Leite?
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – SIM,
senhor presidente.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Vou proclamar o
resultado: vinte e três SIM, uma abstenção.
Fica aprovado, então, o PLC 11/2022,
que moderniza e reorganiza a PGE,
Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo.
Aprovado, então.
À Secretaria para extração dos
autógrafos.
Item 5, Projeto de Lei n.º 119, oriundo da
Mensagem Governamental n.º 375, que altera a
tabela de salário dos empregados públicos
ocupantes dos cargos de analista de tecnologia
da informação, organizacional, técnico de
tecnologia
da
informação,
técnico
organizacional, assistente de tecnologia da
informação, organizacional, Prodest.
(5. Discussão única, em regime
de urgência, do Projeto de Lei n.º
119/2022)
Convoco conjuntamente as Comissões
de Justiça, Cidadania e Finanças. Deputado
Vandinho Leite.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Senhor presidente,
o Projeto de Lei n.º 119/2022 altera as tabelas
de salário dos empregados públicos ocupantes
dos cargos de analista de tecnologia da

Diário do Poder Legislativo - 37

informação, analista organizacional, técnico de
tecnologia
da
informação,
técnico
organizacional, assistente de tecnologia da
informação e assistente organizacional do
instituto de tecnologia da informação e
comunicação do Estado do Espírito Santo, a
nossa querida Prodest.
No meu entender, é um projeto
importante e relevante. Investimento em
tecnologia no serviço público é imprescindível e
a valorização das carreiras, no meu entender,
extremamente importante, porque não se faz
tecnologia sem bons servidores e servidores
valorizados.
Então, o reajuste desta matéria será de
quinze por cento. Deixando claro, aqui, que a
matéria segue todos os trâmites legais com
relação à declaração do aumento de despesa,
adequação orçamentária à Lei Orçamentária
Anual, compatibilidade com o PPA e também
com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Então, sem mais demora, eu vou relatar
pela
aprovação,
ou
seja,
pela
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica
legislativa do Projeto de Lei n.º 119/2022.
Coloco em discussão. (Pausa)
Não havendo quem queira discutir, em
votação.
Como vota, na Comissão de Justiça, o
deputado Gandini? (Pausa)
Deputado Dr. Emílio Mameri?
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) –
Voto com o relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Ok. Deputado
Marcos Garcia?
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Voto
com o relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputada Janete
de Sá?
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Eu voto
com o relator. Essa matéria é mais do que justa,
porque a Prodest, no meu entendimento,
merecia até mais, mas é mais do que justo.

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3100330039003300350039003A00540052004100, Documento
assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

38 - Diário do Poder Legislativo

Vitória-ES, terça-feira, 29 de março de 2022

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Marcelo
Santos? (Pausa)
Deputado Dr. Rafael Favatto?
O SR. DR. RAFAEL
(PATRIOTA) – Com o relator.

FAVATTO

–

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado
Alexandre Xambinho, Comissão de Justiça?
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) –
Com o relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Aprovado por
unanimidade na Comissão de Justiça.
Comissão de Finanças, deputado Freitas?
(Pausa)
Deputado Marcelo Santos? (Pausa)
Deputado Marcos Madureira?
O SR. MARCOS MADUREIRA – (PP) –
Com o relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado
Engenheiro José Esmeraldo?
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO –
Com o relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Dr.
Emílio Mameri?
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) –
Acompanho o relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Dary
Pagung?

O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) –
Acompanho o relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Dr.
Rafael Favatto? (Pausa)
Deputado Alexandre Xambinho?
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) –
Acompanho o relator.
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO –
(PATRIOTA) – Deputado Vandinho, se V. Ex.ª me
chamou, com o relator, na Comissão de
Finanças.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) - Chamei, sim.
Agradeço deputado.
Deputado Alexandre Xambinho?
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) –
Acompanho o relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) - Deputado Bruno
Lamas? Comissão de Finanças.
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Voto
SIM. Voto com o relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) - Deputado Carlos
Von, na Finanças?
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Com o
relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) - Aprovado por
unanimidade na Comissão de Finanças.
Comissão de Cidadania.
Deputado Luciano Machado, como vota?

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Voto com
V. Ex.ª.

O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Com
o relator?

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Adilson
Espindula?

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) - Deputado Bruno
Lamas?
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O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Com o
relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) - Deputada Iriny
Lopes? (Pausa)
Deputada Janete de Sá?
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Com o
relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) - Deputado
Alexandre Xambinho?
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) –
Com o relator.
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Presidente,
registra meu voto, por favor! Deputada Iriny.
Voto SIM.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) - Ok! Deputada Iriny
SIM, deputado Alexandre SIM.
Aprovado por unanimidade, senhor
presidente, na reunião conjunta das Comissões
de Justiça, de Finanças e de Cidadania.
Devolvo a matéria aprovada à Mesa.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam
como estão; os contrários se manifestem.
(Pausa)
Aprovado o Projeto de Lei n.º 119/2022.
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Pela
ordem, senhor presidente!
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Da Prodest.
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) - Senhor
presidente!
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – À Secretaria para extração
dos autógrafos.

Diário do Poder Legislativo - 39

Deputado Torino Marques.
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Olha,
às 10h11min, gravem bem este horário,
marquem este horário, foi o horário da
aprovação do PL n.º 119, dos trabalhadores da
Prodest.
Quero mandar um abraço especial,
presidente Erick Musso, meu querido amigo
Erick Musso, para o Mussula, que é o presidente
do Sindicato da Prodest. Então, Luiz Carlos
Mussula, prazer ter conhecido você desde
criança e prazer aí em saber que você faz um
trabalho maravilhoso à frente do sindicato,
levando esses jovens aí, que já te acompanham
sempre, para um futuro bem melhor. Parabéns!
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Deputado Dary Pagung.
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) - Senhor
presidente, só para registrar – Torino já
registrou -, eu queria parabenizar o nosso
presidente Mussula, e parabenizar também a
comissão que foi composta, junto com o
sindicato, para trabalhar com o Governo do
Estado para que este projeto chegasse à Casa.
A Prodest, muitas vezes, é uma autarquia
que fica meio escondida, mas tem um papel
fundamental para o Estado do Espírito Santo. É
uma autarquia que conecta todas as secretarias,
o Detran, então tem um papel muito relevante.
Quero, aqui, parabenizar todos os funcionários
da Prodest e dizer que vocês, hoje, estão de
parabéns! E me falaram, presidente, que hoje é
um dia histórico para a Prodest. Então, parabéns
a todos!
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Vamos ao item 6. (Pausa)
Eu vou, antes do item 6, suspender a
sessão por cinco minutos, porque depois nós
vamos para o 6 e para o 7, para que a gente
possa conversar aqui com os representantes.
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PL) – Pela
ordem, senhor presidente!
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Pode falar.
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O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PL) –
Carlos Von me ligou, informando que no PLC n.º
11 ele votou SIM. Ele está com problema de
comunicação.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Ok! Está feito o registro.
Está suspensa a sessão.
(A sessão é
10h13min
e
10h29min)

suspensa
reaberta

às
às

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Vamos retomar a sessão.
Vamos para o item 6 e 7.
Preciso do PLC 9. (Pausa)
Vou abrir outra extra para a gente ler e
aprovar a urgência, depois eu fecho e abro
outra para a gente aprovar.
O que ficou pactuado? Existe aqui uma
carreira do DER que quer ingressar dentro desse
de vocês. Então, se o Governo quiser fazer o do
DER, mande o projeto para nós que nós vamos
aprovar o do DER. Não é isso? Mas, não vamos,
por conta de um, travar o outro. Então, estamos
à disposição do DER, estamos à disposição dos
servidores do DER, e estamos aguardando o
projeto do Governo do Estado do DER para que
a gente possa, também, contemplar a carreira
do DER.
Projeto de Lei Complementar n.º
18/2022.
(6.Discussão única, em regime de
urgência, do Projeto de Lei
Complementar n.º 018/2022)
Convoco, conjuntamente, as Comissões
de Justiça, de Cidadania e de Finanças.
Deputado Vandinho Leite, o item 6 está
com você.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Presidente, PLC
18/2022, essa matéria altera o dispositivo da Lei
Complementar n.º 706, de 27 de agosto de
2013, mas, resumindo, a matéria trata sobre a
necessidade de alinhar a carga horária do cargo
de agente socioeducativo, a fim de nivelar ao

atual modelo de carga horária praticada nas
demais carreiras que trabalham sob o regime de
plantão ou escala. Então, esse é o principal
objetivo.
É uma matéria, no meu entender,
simples. Ela alinha a carga horária dos agentes
socioeducativos com outras carreiras que
trabalham, também, sob o mesmo regime de
plantão. Então, esse é o objetivo, é uma matéria
que, no meu entender, já posso relatar, opinar
aos demais pares pela sua aprovação, ou seja,
opino pela constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa da mesma.
Coloco em discussão, primeiro, na
reunião conjunta das Comissões de Justiça, de
Cidadania e de Finanças. (Pausa)
Não havendo quem queira discutir, em
votação.
Como vota o deputado Dr. Emílio
Mameri? Comissão de Justiça.
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) –
Acompanho o relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Gandini?
(Pausa)
Deputada Janete de Sá?
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Com o
relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Marcos
Garcia?
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Com o
relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Marcelo
Santos? (Pausa)
Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa)
Deputado Alexandre Xambinho?
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) –
Acompanho o relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Dary
Pagung?
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O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Deputado
Vandinho, acompanho V. Ex.ª.

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Freitas.

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Aprovado por
unanimidade na Comissão de Constituição e
Justiça.
Comissão de Finanças.
Como vota o deputado Marcos
Madureira?

O SR. FREITAS – (PSB) –... Na Comissão
de Finanças, você se esqueceu do presidente.
Voto acompanhando seu entendimento.

O SR. MARCOS MADUREIRA – (PP) –
Com o relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado
Engenheiro José Esmeraldo?
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO –
Com o relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Dr.
Emílio, na Comissão de Finanças?
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) –
Com o relator.

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Tentei preservar V.
Ex.ª, mas... Ok!
Deputado Bruno Lamas?
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Com o
relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Então, aprovado
por unanimidade na Comissão de Finanças.
Comissão de Cidadania.
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO –
(PATRIOTA) – Deputado Vandinho, deputado
Rafael Favatto vota na Comissão de Justiça e de
Finanças. Estava com problema no áudio aqui.
Obrigado!

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Dary
Pagung?

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Ok, deputado
Rafael.
Comissão de Cidadania.
Como vota o deputado Luciano
Machado?

O SR. FREITAS – (PSB) – Deputado Dary
vota com o relator.

O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Com
o relator.

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Adilson
Espindula? (Pausa)
Deputado Dr. Rafael? (Pausa)
Deputado Alexandre Xambinho?

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Bruno
Lamas?

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) –
Acompanho o relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Bruno
Lamas, na Comissão de Finanças? (Pausa)
O SR. FREITAS – (PSB) – Deputado
Vandinho...

O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Com o
relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputada Iriny?
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Deputada
Iriny vota SIM.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputada Janete
de Sá?
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A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) –
Acompanho o relator no mérito.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) –
Deputado Alexandre Xambinho?
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) –
Acompanho o relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES –
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Aprovado na
Comissão de Cidadania.
Senhor presidente, aprovado por
unanimidade o PLC 18/2022 na reunião
conjunta das Comissões de Justiça, de Finanças
e de Cidadania, e devolvo a palavra a V. Ex.ª na
Mesa.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Obrigado.
Por se tratar de PLC, eu passo a colher os
votos.
Deputado Adilson Espindula?

Deputado Carlos Von? (Pausa)
Deputado Coronel Quintino?
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
– (PSL) – SIM, presidente.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Deputado Dary Pagung?
(Pausa)
SIM.
Deputado Delegado Bahiense?
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE –
(PL) – Presidente, eu voto SIM e já me inscrevo
para justificar o voto, por favor.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Deputado Doutor
Hércules? (Pausa)
SIM.
Deputado Dr. Emílio Mameri?
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) –
SIM.

O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) –
Com muita alegria, senhor presidente, eu voto
SIM.

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Deputado Dr. Rafael
Favatto?

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Deputado Alexandre
Xambinho?

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO
(PATRIOTA) – SIM, meu presidente.

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) –
Voto SIM, senhor presidente.

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – SIM.
Deputado José Esmeraldo?

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Deputado Bruno Lamas?

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO –

O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) –
Deputado Bruno Lamas vota SIM.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Deputado Capitão
Assumção?
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PL) – Voto
SIM, senhor presidente.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Deputado Carlos Von?
(Pausa)

–

SIM.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Deputado Freitas? (Pausa)
SIM.
Deputado Gandini? (Pausa)
Deputado Hudson Leal? (Pausa)
Deputada Iriny Lopes?
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – SIM,
presidente.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Deputada Janete de Sá?

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3100330039003300350039003A00540052004100, 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, 29 de março de 2022

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – SIM.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Deputado Luciano
Machado?
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – SIM.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Deputado Luiz Durão?
(Pausa)
SIM.
Deputado Marcelo Santos? (Pausa)
Deputado Marcos Garcia?
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – SIM,
presidente.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Deputado Madureira?
O SR. MARCOS MADUREIRA – (PP) –
SIM.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Deputado Mansur?
(Pausa)
Deputada Raquel Lessa?
A SR.ª RAQUEL LESSA – (PP) – SIM.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Deputado Renzo? (Pausa)
Deputado Majeski? (Pausa)
SIM.
Deputado Theodorico Ferraço?
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) –
Eu voto SIM.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Deputado Torino
Marques?
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) –
Senhor presidente, voto SIM.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Deputado Vandinho Leite?
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O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) –
(Inaudível), senhor presidente.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Vota SIM.
Vou proclamar o resultado: Vinte e
quatro SIM, uma abstenção.
Fica então aprovado o Projeto de Lei
Complementar 18/2022, que ajusta a carga
horária da carreira dos agentes socioeducativos.
À Secretaria para extração dos
autógrafos.
Com a palavra o Delegado Danilo
Bahiense, para justificar, para a gente acelerar.
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE –
(PL) – Bom dia, senhor presidente, senhores
deputados, deputadas, e todos que nos assistem
pela TV Assembleia.
Presidente, eu quero agradecer aos
nossos pares e parabenizar essa categoria muito
importante,
que
é
a
dos
agentes
socioeducativos.
Para que se tenha uma ideia, presidente,
em 2015, o quadro organizacional dessa
categoria era composto de mil, oitocentos e
cinquenta e oito homens; em 2015. Hoje,
incluindo os efetivos e os outros DTs, nós temos
apenas mil, quatrocentos e seis. Mais um
registro: nesse QO de mil, oitocentos e
cinquenta e oito, apenas duzentos servidores
são efetivos.
Eu quero aqui parabenizar o presidente
do Sinases, Bruno Menelli, e toda sua diretoria,
por mais essa vitória, informando que, desde o
primeiro dia do nosso mandato aqui, nós temos
lutado com relação aos avanços nas categorias
da segurança pública do estado do Espírito
Santo. Então, Bruno, leve o nosso abraço aí para
toda a categoria e parabéns por mais essa
vitória.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Item 07. Projeto de Lei
103.
(7. Discussão única, em regime
de urgência, do Projeto de Lei n.º
103/2021)
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Deputado Freitas foi designado.
Com a palavra, para relatar,
para a gente seguir em frente.
(Pausa)
Um minuto.
Deputado Freitas, com a palavra.
(Pausa)
Deputado Freitas, gente do bem.
Fazer o registro de Dani Sanz no
plenário. Tem que fazer o registro.
Vamos, Freitas.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(FREITAS – PSB) – Cadê o projeto para relatar,
senhor presidente? Trocar essa assessoria da
Mesa Diretora todinha. Cadê o Marquinho aí?
(Pausa)
Senhor presidente, há quorum na
Comissão de Finanças.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – É o projeto do deputado
Emílio Mameri, conferido ao município de Rio
Novo do Sul, capital estadual do Juçara. É
aniversário de Rio Novo. Acho que é sexta-feira.
Não é?
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(FREITAS – PSB) – Se eu pedir prazo, mato o
médico do coração. Ele infarta.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Vai lá.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(FREITAS – PSB) – Esse é meu assessor. Fera! Há
quorum na Comissão de Finanças.
Eu avoco o projeto n.º 103/2021, para
relatar. Projeto de autoria do deputado Dr.
Emílio Mameri, que acrescenta item no anexo 1
da Lei n.º 10.974, de janeiro de 2019,
conferindo ao município de Rio Novo do Sul o
título de Capital Estadual do Juçara, senhor
presidente.
O Juçara é o açaí do Espírito Santo e, já
confirmado por estudos, o Juçara tem muito
mais nutrientes do que o próprio açaí. O Juçara
é mais saboroso do que o açaí e tem muitas
pessoas no estado do Espírito Santo e em alguns
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estados, do Rio de Janeiro, de São Paulo, já
tomando Juçara como se fosse açaí.
Quero parabenizar aqui a iniciativa do
deputado Dr. Emílio Mameri, de valorizar um
produto genuinamente capixaba, e dar
identificação para esse produto. Juçara é uma
palmeira idêntica com a palmeira do açaí,
porém produz um fruto com mais nutriente e
com mais sabor do que o açaí. E nós precisamos
cada vez mais dar notoriedade ao Juçara como
um patrimônio nosso, um patrimônio do estado
do Espírito Santo e, sobretudo, de Rio Novo do
Sul.
Então, relato pela aprovação, pela
aprovação do Projeto n.º 103/2021. Parabenizo
a iniciativa do deputado Dr. Emílio Mameri,
louvo a iniciativa dele e dou pela aprovação na
Comissão de Finanças, uma vez que não tem
nenhum impacto financeiro para o Governo do
Estado, senhor presidente.
Coloco em discussão o parecer. (Pausa)
Não havendo quem queira discutir, como
vota o deputado Marcelo Santos? (Pausa)
Como o vota do deputado Alexandre
Xambinho?
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) Acompanho o brilhante relatório de V. Ex.ª.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(FREITAS – PSB) – Vota com o relator.
Como vota o deputado Dr. Emílio
Mameri, autor do projeto?
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) –
Voto sim, não é? Naturalmente! Projeto muito
importante.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(FREITAS – PSB) – Como vota o deputado
Marcos Madureira?
O SR. MARCOS MADUREIRA – (PP) – Eu
voto sim e voto com o relator também.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(FREITAS – PSB) – Muito obrigado. Vota com o
relator.
Como vota o deputado Dary Pagung?
(Pausa)

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3100330039003300350039003A00540052004100, 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, 29 de março de 2022

Com o relator.
Deputado Adilson Espindula?
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) Acompanho o relator.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(FREITAS – PSB) – Deputado Dr. Rafael Favatto?
(Pausa)
Deputado José Rocha Esmeraldo?
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO –
Voto com o relator.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(FREITAS – PSB) Senhor presidente, matéria
aprovada à unanimidade dos presentes aqui na
Comissão de Finanças.
Devolvo a V. Ex.ª.
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) –
Senhor presidente, posso justificar meu voto?
Depois, não é?
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Pode. Só vou colocar em
votação.
Os deputados que aprovam permaneçam
como estão. (Pausa)
Aprovado o Projeto de Lei n.º 103/2021.
À Secretaria para extração dos
autógrafos.
Com a palavra o deputado Emílio
Mameri, proponente da matéria, para justificar.
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) –
Primeiro eu quero agradecer a todos os
deputados das diferentes comissões por onde
esse projeto tramitou e aos deputados que
votaram favorável a esse projeto.
Eu quero esclarecer que a planta, a
palmeira Juçara é uma palmeira em extinção.
Então, ao aprovar esse projeto, nós estamos
trabalhando também o resgate do nosso meio
ambiente, uma vez que ela estava sento
totalmente destruída para se retirar o palmito. E
hoje nós sabemos que a exploração do seu fruto
é infinitamente mais rentável do que
justamente a corta dessa palmeira para o
palmito.
Então, felizmente, através de um
mecanismo até econômico, nós sabemos que o
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fruto da palmeiro Juçara é dez vezes superior ao
fruto do açaí tradicional, com o sabor
totalmente diferente, justamente por ter mais
nutrientes, como o deputado Freitas já falou, e
hoje no mercado ela exige o fruto do Juçara.
Inclusive, para vender o açaí tradicional, muitas
vezes, tem que fazer um blend porque o
mercado, Rio de Janeiro e São Paulo,
principalmente,
eles
querem
comprar
exclusivamente a polpa da palmeira Juçara.
Então, é muito importante no resgate.
Rio Novo do Sul é uma área onde essa
palmeira se desenvolve de uma maneira natural
e hoje, para a nossa felicidade, a população do
meu município Rio Novo do Sul voltou a plantar
essa palmeira Juçara.
Então, nós estaremos recompondo as
nossas matas, as nossas florestas com a
palmeira em extinção, transformando, do ponto
de vista econômico, financeiro, para a
população, geralmente pequenos produtores, a
oportunidade de cultivar sim essa palmeira no
intuito de ter frutos de qualidade e a gente
transformar isso em recurso para a população.
Mais uma vez, muito obrigado a todos
vocês.
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Nós vamos encerrar a
presente sessão. Antes, porém, convoco os
senhores e senhoras deputados para a próxima,
daqui a um minuto, para que a gente possa ler e
votar a urgência do Projeto de Lei
Complementar n.º 09/2022. Depois a gente
derruba novamente e faz uma quarta
extraordinária para votarmos essa matéria.
Está encerrada a sessão.
(Comunicamos que a próxima
sessão
será
extraordinária,
híbrida, virtual e presencial, hoje,
às 10h49min)
Encerra-se a sessão às dez horas
e quarenta e sete minutos.
*De acordo com o registrado no
painel eletrônico, não registrou
presença o senhor deputado
Marcelo Santos.
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*As inserções em negrito
referem-se
às
previsões
regimentais relativas às fases ou
às ocorrências desta sessão.

SEGUNDA REUNIÃO DA FRENTE
PARLAMENTAR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE
COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO NA
GRANDE VITÓRIA, DA QUARTA SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA
LEGISLATURA, REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE
2022.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Boa tarde a todos.
Declaro abertos os trabalhos da reunião
da Frente Parlamentar de Fiscalização de Obras
e Coleta e Tratamento de Esgoto no Estado do
Espírito Santo, criada pelo Ato n.º 484, de 13 de
fevereiro de 2019.
Foram realizadas, já, vinte reuniões, e
diversas questões foram colocadas. Tem como
presidente a minha figura, e o secretário
executivo é o nosso deputado Xambinho.
Hoje, nós vamos tratar, especificamente,
do tema Qualidade da água e da Prestação do
serviço de abastecimento no estado do Espírito
Santo, da Cesan.
Nós tivemos a divulgação, recentemente,
de um... Foi feita uma publicação, Mapa da
Água – estão chamando de Mapa da Água –, o
que trouxe um... Muita gente não conseguiu
compreender o que está acontecendo. Eu
também fiquei bastante impressionado com o
que a gente vê nesse Mapa da Água. E, aí, é
importante dizer que não foi só em municípios
de Cesan; em município de Cesan, em município
que tem Saae.
É importante que, no estado todo, a
gente tem uma série de substâncias que,
inclusive, dizem de possibilidade cancerígena, e
que isso afeta a vida de todos nós. Eu consumo
filtrada; água da Cesan, mas filtrada. Depois,
não sei se essas substâncias são retiradas,
acredito que não. A filtração talvez não resolva
esse problema.
Então, fiquei, realmente, bastante
impressionado com o estudo, e, por isso, nós
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convidamos a Cesan, inicialmente. Vamos fazer
o convite às outras empresas, principalmente
nos municípios onde existem confirmações
em relação a essa questão da contaminação.
Não sei se vocês têm acesso, deputado
Xambinho. Tem um link e, lá, você bota o
município e sai o resultado. É claro: o estudo é
de 2018 a 2020, pelo que eu entendi: 2018,
2019 e 2020.
A gente precisa dar um retorno para a
sociedade, e, por isso, a gente convidou os
agentes políticos que estão tratando do
assunto no momento: as Câmaras de
Vereadores, que estão tratando do assunto,
ou com CPI, ou com... Mas estão tratando do
assunto, de alguma forma, que é saneamento.
Convidamos, também, a SOS, que me
falou que já tinha feito uma série de ações em
relação a essa questão, e, infelizmente... E, aí,
eu confesso que eu não tinha conhecimento,
apesar de ele ter enviado para as comissões
daqui da Assembleia: Comissão de Meio
Ambiente, Comissão de Saúde. Parece que a
Comissão
de
Saúde
deu
algum
prosseguimento.
Também chamamos a Agência
Reguladora de Serviços Públicos, porque é
importante a gente saber o que agência está
fazendo em relação a esse acompanhamento
importante. E, também, a Cesan, para
também nos dizer o que foi feito a partir desse
momento. Moreschi até me adiantou um
pouquinho do que foi feito, mas é importante
a gente ouvir da empresa.
Então, eu vou convidar para compor
conosco a Mesa: Thiago José Gonçalves
Furtado, diretor da Cesan, representando a
Cesan; o vereador André Lopes, de Cariacica,
da comissão que trata de saneamento; o
vereador Armandinho, de Vitória, que
também trata dessa questão em Vitória.
Não sei se tem mais algum vereador de
alguma Câmara. Se tiver, vocês vão nos
passando, que a gente vai convidar também,
representando a Arsp, a Jéssica. Nós já
estamos, aqui, com o nosso deputado
Xambinho.
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Por favor, me faça chegar aí, se tiver
mais alguma representação. Vou só verificar,
aqui, para registrar algumas presenças.
Quando a Ana estiver pronta, pode me
avisar, tá?
Eraylton, convido a se sentar conosco
aqui.
Temos o Rafael Bessa, que é analista de
Saneamento da Cesan, que está aqui conosco;
Valdick, gerente Metropolitano Sul da Cesan; e
o André também, gerente Metropolitano Norte
da Cesan. Que bom que cobriu o estado todo
para a gente ter uma noção do que está sendo
feito.
Nossa intenção inicial é que a Ana faça,
só para apresentar para vocês, Ana Aranha foi
quem coordenou os trabalhos em relação a essa
publicação que foi feita, que nos ligou esse
alerta, e tem muita gente confusa ainda.
Isso é atual? Isso já foi resolvido? Todos
os municípios foram resolvidos ou não foram
resolvidos? Enfim, essa é a nossa intenção nesta
audiência de hoje, de ter esclarecimento, saber
quais são os métodos que estão sendo
controlados, a importância da Arsp, aqui, neste
momento e também a sociedade civil, aqui,
representada através dos nossos políticos, que
foram votados, e também a SOS que vem
fazendo esse acompanhamento.
Wilbert, a Ana Aranha está conosco?
(Pausa) Ok!
Teria algum problema, Moreschi, você
começar? (Pausa)
O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR –
Sem problema.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Ok! Acho que ajuda a gente. É
que ela tinha pedido para ser logo no início.
Assim que ela conseguir, Wilbert, você me avisa
que eu e Moreschi vamos compatibilizando os
horários, aqui. Tá bom? Pode ser? Até porque o
assunto que você vai tratar é o mesmo. Como
ela assina o estudo, é importante ver a visão
dela também. Ok? Então vamos conversar com
o Moreschi. Assim que a Ana estiver pronta, a
gente faz uma transição.
Moreschi, por favor, pelo tempo dez
minutos.
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O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR –
Sim. Obrigado!
Eu tenho uma apresentação em
PowerPoint. Você pode colocar por gentileza?
(Pausa)
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Antes, eu vou passar a palavra,
desculpa, ao nosso deputado Vandinho,
deputado Xambinho. Aí complica, os dois são de
Serra, aí eu tenho um problema. Desculpa,
deputado.
Enquanto
bota
a
apresentação,
deputado Xambinho, só para fazer, se não a
gente complica aqui. Vai precisar...
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) –
Eu vou te perdoar, porque você é flamenguista,
se não, não perdoava não.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – É verdade!
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) –
Mas boa tarde a todos!
Agradecer a Deus por mais uma
oportunidade de a gente estar, aqui, na
Assembleia.
Cumprimentar o vereador André Lopes;
vereador Armandinho, de Vitória; meu amigo
Thiago; Moreschi, que faz um belo trabalho em
defesa ambiental no nosso estado. Não é
somente essa pauta que Moreschi trata com a
gente, aqui, na Assembleia, mas outros temas
também, um defensor nato do meio ambiente
no nosso estado.
Cumprimentar e parabenizar o nosso
presidente desta frente parlamentar da qual eu
tenho a alegria de ser membro e de participar
ativamente desde o início. Se eu não me
engano, hoje é a vigésima primeira reunião
desta frente parlamentar onde nós tratamos de
diversos temas, aqui, e avançamos em alguns
temas já dentro do estado quanto ao
saneamento básico.
Mas, hoje, você traz um tema
recorrente. A gente vem debater um tema
recorrente
na
frente
parlamentar,
principalmente devido aos fatos que ocorreram
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nos últimos dias, principalmente na cidade de
Vitória onde a região da grande São Pedro ficou
nove dias desabastecida de água. E nós
estamos, aqui, com a Cesan para ouvir também
algumas explicações. Acho que é um dos temas
que o vereador Armandinho vai tratar, aqui,
também.
Nós queremos ouvir muito bem a Cesan
pela ineficiência nesse abastecimento que
ocorreu, até mesmo porque a gente sabe que o
estado viveu um período de crise hídrica há
cerca de oito anos.
O estado foi preparado, principalmente
no interior, onde foi feito diversas represas, mas
a gente vê e observa que a Grande Vitória ficou
esquecida pela companhia e agora vem
ocorrendo esse problema que ocorreu, mas
estou feliz de estar aqui.
Tenho uma reunião agora às 16h30min
que eu não posso faltar, vou estar presente
nessa reunião. Vou me ausentar, mas minha
assessoria vai acompanhar a frente parlamentar
e eu retorno porque eu sei que nós vamos
prolongar com o tema aqui até às 19h podendo
ser até às 21h, mas aí nós temos que arrumar
uma televisão aqui para ver o primeiro tempo
do jogo do Flamengo né? Está bom?
Gente, então, assim, muito obrigado.
Parabéns, deputado Fabrício Gandini, e passo a
palavra para V. Ex.ª para que a gente possa
iniciar os trabalhos.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Obrigado, deputado Xambinho.
Só para explicar aqui a dinâmica, nós vamos
ouvir a Ana, o Eraylton, depois os agentes
políticos da Cesan. Eu tenho que ver aqui na
ordem, deixa ver aqui. E os agentes políticos
para a gente ter também retorno. Ok?
Eraylton, podemos com a Ana, então? Já
que ela conseguiu? Desde já te agradeço a
disponibilidade.
Seja bem-vinda, Ana Aranha, que foi
coordenadora junto com outro profissional dos
estudos. Eu vou pedir se nos dar a fala inicial até
para a gente entender como foi construído,
apesar de estar lá tudo descrito seria
importante a gente compreender como foi
construído esse estudo e os impactos dele nos
dias atuais. Obrigado. (Pausa)
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Ana, você está me ouvindo né? A gente
só está ajustando o som aqui porque deu um
probleminha, Ana. Se puder falar um pouquinho
só para gente... Ok, acho que agora a gente está
te ouvindo.
A SR.ª ANA ARANHA – Vocês estão me
ouvindo baixo, é isso?
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Agora nós estamos te ouvindo.
Agora ficou ótimo.
A SR.ª ANA ARANHA - Está com um
volume bom?
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Está ótimo!
A SR.ª ANA ARANHA – Eu estava
agradecendo e pedindo desculpa. Não vou
poder, infelizmente, ficar até o final da
audiência, embora eu gostaria muito. O Mapa
da Água está demandando atenção da nossa
equipe. Repórter Brasil é uma equipe pequena e
somos uma equipe de jornalistas e não
estávamos esperando por essa demanda, por
informações, esclarecimentos que vêm do Brasil
inteiro, realmente só demonstra o quão é a
grande demanda por esses esclarecimentos e
informações; ela estava represada.
Então, eu queria só entender direitinho
quanto tempo que eu tenho. A ideia eu acho
que é apresentar o Mapa, apresentar como ele
foi feito, os resultados, só para entender quanto
tempo que eu tenho.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Ana, a gente está trabalhando
mais ou menos dez minutos, mas como a sua
fala vai basilar todos nós aqui, seria importante
você ter mais tranquilidade. Fique à vontade, eu
sei que você tem que sair também, mas até
vinte, vinte e cinco minutos está tranquilo, tá
bom?
A SR.ª ANA ARANHA – Tá! Nossa, quanta
responsabilidade!
Eu vou tentar fazer uma fala mais curta
de dez minutos e aí de repente, quem sabe, eu

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3100330039003300350039003A00540052004100, 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, 29 de março de 2022

consigo ainda interagir com algumas das
questões específicas que surgirem. Eu estava
tentando compartilhar na tela aqui, mas
infelizmente eu acho que eu não vou conseguir.
Deixa ver se eu consigo. Não, não vou conseguir.
Eu vou só explicar, então, em termos
gerais o que é o Mapa da Água e vou convidar
os presentes a olharem o site, que é bastante
simples
de
ser
acessado.
É
o
mapadaagua.reporterbrasil.org.br. E ele pode
ser acessado, o Mapa pode ser visto no desktop,
no computador e as cidades podem ser
consultadas de uma a uma, as cidades também
podem ser consultadas do celular. Só o Mapa
que não funciona no celular, mas quem quiser
navegar enquanto a gente está conversando é
mapadaagua.reporterbrasil.org.br.
Esse é um trabalho de divulgação de
informações públicas. A gente vem trabalhando
com os dados do Sisagua, que é o banco de
dados do Ministério da Saúde desde 2018.
Primeiro fizemos uma divulgação específica
sobre a presença de agrotóxicos na água que
gerou bastante debate, gerou bastante
questionamento também por parte das
empresas do modo como os dados foram lidos.
De lá para cá, a gente amadureceu o
nosso entendimento e a nossa equipe técnica
para poder lidar com esse tema. Então, estamos
há um ano debruçados sobre o material que foi
publicado agora, um técnico que trabalha com o
Sisagua, trabalha com o Ministério da Saúde,
OMS, um professor de química, uma equipe de
especialistas em processamento de dados. É um
banco de dados bastante complexo, mas
justamente é onde o Ministério da Saúde reúne
os resultados de testes feitos na água em todas
as estações de tratamento do Brasil. Deveriam
ser todas, mas a gente vê no mapa que metade
do Brasil não tem dados, os dados não foram
enviados para o Sisagua.
O que a gente fez? A gente baixou esses
dados do banco de dados do Ministério da
Saúde e o primeiro cuidado que a gente teve foi
fazer uma triagem sobre a consistência desses
números. Então, o Ministério da Saúde, junto
com a OMS, já tem um entendimento sobre
quais são os resultados de testes que
apresentam evidentes inconsistências, quer
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dizer, que eles não têm confiabilidade para
serem interpretados, e isso a gente conseguiu
tirar essas informações do mapa. Então, as
informações que vocês estão vendo no mapa
são apenas de dados considerados consistentes
dentro desse entendimento que o Ministério da
Saúde tem com a OMS.
A gente não consegue fugir de um erro,
que é o erro humano. Então, se o técnico
digitou errado o número no sistema e esse
número está dentro dos parâmetros de
consistência, aquele resultado vai ser lido e vai
aparecer no mapa. Essas situações estão
aparecendo agora. A gente já sabia que isso ia
acontecer, a gente está recebendo essas
informações na Repórter Brasil, estamos
colocando todas na home, na página principal
do site, e acreditamos que é um processo de
amadurecimento, que com o tempo as
empresas vão olhar, os grupos vão olhar os
dados errados e vão corrigir.
Qual é a nossa maior preocupação? Que
esses dados estão sendo colocados nesse
sistema de consulta e não estão sendo
conferidos, não estão sendo fiscalizados e, por
isso, informações erradas continuam vigorando
no sistema. Então, só para vocês entenderem,
teve toda uma preocupação e um cuidado que a
gente mantém agora para que as informações
do Mapa da Água condizam com a realidade
da água que é tratada.
Falando sobre resultados, a maior
parte dos resultados de testes na água, no
Brasil e no Espírito Santo, são testes dentro do
limite da legislação brasileira, a maior parte,
mas os testes que estão acima do que é
permitido pelo Ministério Público, acima do
valor máximo permitido, eles superaram as
nossas expectativas, nossas e dos especialistas
que estavam acompanhando. Então, são
setecentas e sessenta e três cidades no Brasil
que tiveram ao menos um teste acima do
limite.
O principal problema em todos os
locais foi o problema dos subprodutos do
tratamento, os subprodutos da desinfecção ou
produtos derivados da desinfecção. Acredito
que, hoje, aqui a gente está entre pessoas que
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conhecem um pouco mais esse assunto,
então, dá para a gente discutir de modo um
pouco mais avançado sobre ele.
O retrato que a gente encontrou é um
retrato preocupante porque essas substâncias,
que são as derivadas do processo de
desinfecção da água, são substâncias
cancerígenas, possivelmente cancerígenas, e
uma delas provavelmente cancerígena, segundo
a OMS. Então, elas não deveriam estar acima do
limite da água nunca, esse é o nosso padrão da
potabilidade.
Se eventualmente elas aparecem acima
do padrão, mesmo que uma vez ou outra, esse
problema precisa ser corrigido, revertido e
precisa ser divulgado para que os consumidores
saibam que ele está existindo, que ele está
acontecendo. Essa parte da divulgação, a gente
tem certeza que não está acontecendo. A gente
não viu em nenhum local essas informações
serem divulgadas. Isso é uma violação da
portaria de potabilidade da água e esse é o
principal objetivo do Mapa da Água, trazer à
tona essas informações e cobrar para que os
órgãos
responsáveis
divulguem
essas
informações.
A gente acredita que só com o
monitoramento público é que a gente pode ter
certeza que a água tem qualidade. Não
encontramos ainda uma boa justificativa para
que se dados não sejam divulgados – é
informação pública e tem que ser monitorada. O
outro ponto importante são os locais em que
substâncias foram encontradas acima do limite
várias vezes ao longo de três anos. Aí é o alerta
mais grave, o alerta mais importante, teria que
ver no Espírito Santo quais foram os locais em
que isso aconteceu e por que isso aconteceu.
Essas substâncias são substâncias químicas e
radioativas. A gente tirou do Mapa da Água os
testes das substâncias organolépticas, que são
as substâncias coliformes fecais, substâncias
biológicas que podem gerar problemas mais
imediatos como cólicas, como diarreia, surtos
de cólera, problemas graves, mas que são mais
imediatos. A gente fez esse recorte, apenas
substâncias químicas e radioativas, porque
elas não estão sendo debatidas e nem
monitoradas.
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Então, em resumo é isso. Eu gostaria de
olhar aqui para o mapa do Espírito Santo, não
sei se outra pessoa poderia fazer um resumo
mais rápido, mas a gente percebe que no mapa
do Espírito Santo há diversas cidades que estão
com substâncias acima do limite, inclusive
cidades que estão com os subprodutos da
desinfecção.
O que eu proponho fazer é encerrar a
minha apresentação aqui, porque eu poderia
entrar em muitos detalhes, mas eu acho que
não... O que pode interessar mais é eu ficar
disponível para mais um tempo e,
eventualmente, responder a alguma questão
que surgir a partir do debate específico sobre o
estado.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Ok, Ana! Obrigado pela fala!
Se alguém quiser fazer alguma questão
específica para a Ana nesse momento, que a
gente vai ter também a fala do Moreschi, que
vai também falar da mesma questão, mas mais
específico em relação ao Espírito Santo. Se
alguém quiser fazer uma fala específica já nesse
primeiro momento eu acho que vou abrir antes
de passar aos palestrantes.
Cesan tem alguma fala específica que
gostaria de perguntar à Ana? (Pausa)
Então vamos lá, André! Eu acho
importante isso, até porque a gente vai
demandar vocês nas explicações depois.
O SR. ANDRÉ LUÍS DE OLIVEIRA LIMA –
Sim. Ana, boa tarde! André Lima. Eu falo da
companhia, da Cesan.
Foram divulgados, através do mapa,
algumas inconsistências, principalmente com
relação a metais pesados, chumbo e arsênio. Só
que nos nossos dados, inclusive até falei isso,
mencionei isso, esse ponto em algumas
entrevistas que eu acabei dando, que havia uma
inconsistência no lançamento dos dados,
porque nessa época de lançamento não havia
possibilidade de lançar menor que, e acabou
que as prefeituras responsáveis à época de
lançar esses dados, lançaram alguns dados que
acredito que foram incoerentes. Porque no
nosso banco de dados nós só tivemos um
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evento, vamos dizer assim, de arsênio, e esse
evento de arsênio estava abaixo do limite de
quantificação. Então, restou essa dúvida para
gente, como que foram tratados os dados de
chumbo e arsênio, uma vez que nós, no nosso
histórico de análises, que é o que é repassado
para as prefeituras para ser lançado, não havia
nenhum resultado anômalo.
Obrigado e parabéns pela matéria! Foi
uma matéria bem construída, bem elaborada.
A SR.ª ANA ARANHA – Muito obrigada!
Fico muito feliz em ouvir a fala do senhor. Eu
estou olhando aqui os dados específicos da
Cesan para a questão dos metais e eu estou
encontrando aqui, em relação ao arsênio, um
resultado da Cesan, lembrando que o banco de
dados do Sisagua também engloba empresas
municipais e outros grupos privados. Então,
nem tudo é resultado da Cesan, embora a maior
parte aqui no nosso controle seja, mas nem
tudo é.
No caso do arsênio, André, eu estou
vendo aqui um teste acima do limite da Cesan.
Todos os nossos resultados que a gente
considerou são resultados quantificados. A
gente tentou justamente evitar esse problema
do maior (Inaudível), porque da outra vez deu
muito problema esse ponto específico. Então, os
nossos resultados foram todos quantificados,
são resultados medidos e que estão acima do
volume máximo permitido. Arsênio eu estou
vendo aqui 2018, Estação de Tratamento Reis
Magos. Eu posso passar também para vocês
esses dados, município de Serra. Essas são as
informações que eu tenho e eu posso passar
para vocês. Esse é o arsênio.
Já no caso do chumbo, nós temos nove
casos de chumbo que estão aparecendo como
acima do valor máximo permitido. Eu
disponibilizo, eu posso passar para vocês essa
lista para que vocês possam verificar se houve
algum erro no lançamento, se é esse o caso. E
aí, mais uma vez, seria importante também
dialogar com as secretarias de Saúde
responsáveis pelo monitoramento desses
dados, porque se houve um dado lançado
errado que está sendo lido como fora do padrão
é papel dessas secretarias entrarem em contato
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com a empresa e verificar se é isso mesmo e
quais medidas foram tomadas.
O SR ANDRÉ LUÍS DE OLIVEIRA LIMA –
Ok!
O arsênio a gente realmente tem esse
dado na ETA Reis Magos, mas, se não me
engano, ele não ficou acima do valor máximo
permitido, ele ficou abaixo. Ele ficou bem abaixo
do valor máximo permitido. Com relação ao
chumbo, a gente não teve nenhum evento.
Então, o envio desses dados será importante
para a gente poder, realmente, entrar em
contato com a Secretaria de Saúde de Serra e
tentar verificar o que houve no lançamento
desses dados.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Ana, só para aproveitar.
Quando a gente abre aqui o Mapa da
Água: Descubra o que tem na água. Aí está lá
Vitória, eu botei aqui Vitória. Aí está alerta
máximo: três anos consecutivos com
substâncias acima do limite segurança, e aí bota
trihalometanos, mas não fala quantos eventos
aqui no mapa. Esse acesso como a gente teria?
Tem uma base de dados que vocês vão divulgar
ou a gente só vai poder ter acesso a essa
informação.
A SR.ª ANA ARANHA – Tem sim. A gente
está fazendo esse aprimoramento ao mapa
agora. A gente não tinha previsto subir esses
detalhes. Mas, sim, a gente está subindo.
Acredito que até o final da semana vai dar para
baixar direto no site e eu posso disponibilizar
para vocês também, eu posso mandar por email, ao final da sessão, os dados completos do
estado do Espírito Santo para vocês poderem
verificar.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Ótimo! O Moreschi parece que já
tem aqui também e vai nos apresentar. Eu te
agradeço, Ana!
Eu vou passar, então, já que a pergunta
em relação à Cesan já foi respondida. Se você
puder nos acompanhar até o momento que
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puder. Eu vou passar a palavra, agora, ao
Eraylton Moreschi, que é da Juntos SOS
Ambiental, e que tem feito uma série de ações
em relação ao assunto e vou passar a palavra a
ele. Eu te agradeço, Ana, pelo trabalho e por
estar nos alertando nessas situações. Pode ter
certeza de que a gente vai te acionar mais vezes.
Obrigado, já, pela participação!
A SR.ª ANA ARANHA – Por favor! Estou
disponível.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Eraylton.
O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR – A
gente deseja uma boa tarde a todos!
A Juntos SOS Espírito Santo Ambiental
cumprimenta todos os presentes, funcionários
da Casa e os que estão assistindo esta audiência
pública pela TV Ales, em nome do deputado
Fabrício Gandini, promotor desta audiência
pública, e aproveita para pedir licença ao
deputado e iniciar sua apresentação com uma
moção de repúdio ao ato praticado pelo
governador Renato Casagrande, que vetou o
autógrafo de lei n.º 318/2021, de autoria do
deputado Sergio Majeski, que transforma
obrigatória a divulgação dos dados ambientais
no Portal da Transparência do Governo do
Estado do Espírito Santo. O governador, que
esteve na COP26 prometendo desmatamento
zero, deu informação ambiental zero, veto que,
nesta segunda-feira, 14 de março de 2022, com
aprovação de quinze deputados desta Casa, foi
mantido o veto do governador.
O que se esperar de um governador e
deputados que votam pela negação da
obrigação da divulgação dos dados ambientais
no Portal da Transparência pelo Governo do
Estado do Espírito Santo? Como os senhores
viram a fala da Ana, repórter do Repórter Brasil,
ela frisou muito bem a necessidade da
transparência, da informação para a sociedade,
principalmente desses dados, dados que nós já
temos registro desde 2015 no estado do Espírito
Santo, com a presença de trihalometanos e
ácidos acéticos, e outra coisa, cancerígenos na
água do Espírito Santo.
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Mas, hoje, aqui, o objetivo desta
audiência pública é a gente tentar achar
soluções eficientes e eficazes com a colaboração
da sociedade capixaba como um todo, pois a
Juntos, desde 2021, em fevereiro, já fez várias
demandas, desde ao governador do Estado até
a esta Casa, onde a gente vai fazer uma
apresentação sucinta de todas essas demandas
e alguns dados, porque os dez minutos seriam
insuficientes, mas para todos terem uma noção
do que nós já fizemos pela Juntos.
Esse daqui é o mapa que foi apresentado
no Mapa da Água. Se a gente conseguir olhar ali,
a nossa situação no Espírito Santo é gravíssima.
Nós estamos em segundo lugar em testes acima
do limite a cada mil testes executados, sendo
que a média geral nacional é 2,06 testes acima
do limite para cada mil, e o Espírito Santo está
com 27,51 – só ficamos em segundo lugar
porque o Ceará tem 51,08 análises acima do
limite para cada mil.
Tudo poderia estar muito diferente se
não fosse a subserviência ao governador. Em
2017, esta Casa tratou do assunto que poderia
ter aberto uma CPI para analisar as ações da
Cesan no saneamento do Espírito Santo.
Infelizmente, os deputados não permitiram que
essa CPI acontecesse. Poderíamos estar, hoje,
numa condição bem melhor.
A Juntos fez e está fazendo a sua parte
para combater esse grave problema de
contaminação
das
águas
na
Região
Metropolitana da Grande Vitória por produtos
cancerígenos no primeiro quadrimestre de
2021.
Estamos
aqui
frisando
Região
Metropolitana da Grande Vitória porque, devido
à falta de transparência nas informações que
agora estão abertas via esta reportagem, nós
não conhecíamos as outras cidades no Espírito
Santo. Denunciamos a contaminação das águas
distribuídas na Região Metropolitana da Grande
Vitória
por
produtos
cancerígenos
e
demandamos para o governador Renato
Casagrande, Arsp, Cesan, Seama, Iema, Agerh,
Ministério Público, Comissão de Saúde e
Comissão de Meio Ambiente.
23 de fevereiro de 2021: Pedimos
informações, pela LAI, para Arsp, detalhada de
todas as ações tomadas pela Arsp em acordo
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com a Lei Complementar n.º 827, de 31 de
junho de 2016, dentro das competências da
Arsp que estão estabelecidas nos seus arts. 4.º e
5.º.
No dia 5 de março de 2021: protocolo
Ouvidoria-Geral do Espírito Santo n.º
2021030310. A Juntos também requereu
informação para Kátia Muniz Côco, diretora de
Saneamento Básico e Infraestrutura Viária da
Arsp, uma série de informações, em acordo com
os artigos 4.º e 5.º. Não vamos entrar em
detalhes porque esse material, todos poderão
ter acesso, está nas mãos do gabinete do
deputado Gandini, e todo esse material que
estou apresentando para vocês, a Ana já tem
em mãos lá no Repórter Brasil.
Aqui também, a Juntos, no dia 22 de
fevereiro de 2021, peticionou, via secretário
estadual de Meio Ambiente, que é o presidente
do Cerh, que é o Conselho Estadual de Recursos
Hídricos, a Juntos, nos últimos quatro anos, teve
representação no Cerh, para que se fizesse uma
reunião para tratar a gestão dos esgotos do
município de Serra e da qualidade da água
fornecida pela Cesan aos consumidores
capixabas. Até hoje não tivemos sucesso nesse
pleito.
Assembleia Legislativa. Inicialmente,
encaminhamos ofício para a Comissão de Saúde
e Saneamento pedindo para darem providências
de acordo com suas competências legais junto
aos gestores públicos estaduais, ao senhor
governador Renato Casagrande, objetivando a
defesa da saúde e qualidade de vida do cidadão
capixaba, cobrando ações junto à Cesan e
demais
órgãos
corresponsáveis,
como
determinado na Nota Técnica Agerh n.º
03/2021/COHIP/anexo – dosagem de cloro
maior que a estabelecida na legislação. Anexo
10, da Portaria de Consolidação n.º 5/2017, do
Ministério da Saúde. Isso, 23.
Pedimos também agora para o
presidente da Comissão de Meio Ambiente e ao
presidente da Comissão de Saúde e Saneamento
pela realização, em caráter urgente, de uma
audiência pública ou reunião extraordinária
conjunta para tratar dos seríssimos problemas
de gestão de saneamento do município de Serra
por parte da Ambiental Serra e fiscalização e

Diário do Poder Legislativo - 53

regulação por parte do órgão do Governo
Seama/Iema/Agerh/Arsp. 24 de fevereiro.
No dia 06 de abril, foi realizada a quarta
reunião extraordinária, com a participação da
Cesan e outros órgãos, inclusive o senhor André
Luis Oliveira Lima, gerente metropolitano norte
da Cesan, confirmou que existia um sério
problema devido às secas no Espírito Santo a
partir de 2015, que resultaram em
contaminação das águas por produtos clorados
que deram ação a trihalometanos e haloacéticos
que são produtos cancerígenos.
Na época, na informação, começaram
trabalhando pela mudança do produto, tirando
o cloro e tratando peróxido para esse processo.
E esse trabalho foi, segundo a informação à
época, demandado até 2019 quando foi
implantado o peróxido. Achamos que foi um
prazo muito longo, quatro anos para se
implantar uma nova tecnologia.
Aquilo que o presidente solicitou
informação. As ETAs que representam os
resultados acima do valor máximo permitido
pelo SA Carapina, SA Reis Magos, SA Santa
Maria. Total geral de meses com resultados dos
valores máximos permitidos no parâmetro
trihalometanos, 36 meses. Total geral de meses
nos resultados acima com valor permitido do
parâmetro ácido haloacético são 10 meses, ou
seja, descumprimento da legislação de forma
continuada, repetitiva, desde dezembro de 2016
até novembro de 2020, com resultados acima
do valor máximo permitido para parâmetros de
trihalometanos 36, haloacéticos 10. Isso é um
termo de notificação TNDSGSBESP n.º 01/2021,
que apontaram três constatações possíveis de
aplicação de penalidade da Cesan em relatório
da Arsp.
Aqui, em função da reunião realizada
conjunta, Comissão de Meio Ambiente e
Comissão de Saúde, a Juntos demandou para
que o presidente Doutor Hércules encaminhasse
ofício à Procuradoria-Geral de Justiça do
Ministério Público encaminhando a cópia da ata
de reunião e a cópia do vídeo para o Ministério
Público, para que fosse juntado no Gampes
20210005346038, que foi uma notícia fato
aberta pela Juntos SOS Espírito Santo
Ambiental, referente essa contaminação de
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produtos cancerígenos na água na Região
Metropolitana da Grande Vitória.
Demandamos
ao
governador
Casagrande, providências em acordo com suas
competências
cobrando
efetiva
responsabilidade dos seus subordinados,
gestores da Secretaria Estadual de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos –Seama; Instituto
Estadual de Meio Ambiente, Recursos Hídricos –
Iema; Agência Estadual de Recursos Hídricos Ager; Agência Reguladora de Serviços Públicos Arsp; objetivando a defesa da saúde e qualidade
de vida do cidadão capixaba, cobrando ações
desses
junto
a
Cesan,
empresas
corresponsáveis, como determinado na Nota
Técnica AGER 03/2021.
Aqui são recomendações.
E aqui está a nossa denúncia no
Ministério Público, que nós pedimos a abertura
de inquérito para investigar a legalidade dos
atos na gestão do saneamento no Espírito Santo
e ação civil para responsabilizar os investigados
que não atenderem aos interesses públicos.
E, aqui, no mês de 31 de agosto de 2021,
como a Juntos não tem delegação para abrir
ação civil pública demandando direitos do
cidadão no que diz respeito a indenizações por
fornecimentos de produtos inadequados e etc, a
Associação
Nacional
de
Defesa
dos
Consumidores e Donas de Casa do Espírito
Santo com o nosso suporte técnico fizeram essa
representação de ação civil pública.
Aqui são fotos da insatisfação dos
moradores na cidade de Serra com a qualidade
da água fornecida para eles.
Aqui os senhores podem ver que a
qualidade da água muito longe do que o cidadão
gostaria de ter.
E o próximo, por isso a Juntos SOS
Espírito Santo Ambiental, no ano de 2021 deu o
prêmio para a Companhia Espírito-Santense de
Saneamento, de ecocida, por maior poluidora
dos espelhos d’água do Espírito Santo.
Só para fazer uma complementação.
Todos os dados fornecidos para o sistema são
fornecidos por análise da Cesan, que não
conhecemos certificação por empresa idônea e
isenta. Fazemos essa menção porque por dois
anos tentamos junto ao Cerh obter resultados
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isentos da qualidade dos efluentes das estações
de tratamento de esgoto da Cesan na Grande
Vitória. E não conseguimos por nada. E, agora, a
CPI de Serra teve a divulgação na imprensa que
a empresa contratada está encontrando
resultados acima do que determina a legislação
para os efluentes lançados pela Cesan das suas
estações.
Então,
senhores
deputados,
comprometimento com o eleitor sempre será a
base do povo, pois a sua função é legislar,
fiscalizar e propor políticas em favor da
sociedade.
A Juntos agradece e pede a todos que
juntem-se a nós pela saúde e qualidade de vida
de todo cidadão capixaba.
Obrigado a todos!
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Obrigado, Eraylton.
Fazer o registro aqui, Almir Bressan, da
TV Ambiental. Está aqui conosco em mais uma
audiência.
Vou passar a palavra ao representante
da Cesan, Thiago, para a gente ter uma fala da
Cesan pelo tempo de dez minutos. Depois, a
gente abre para os parlamentares; a Arsp
também. É importante dizer, né?
A Kátia está aqui conosco. Não sei se
você prefere ficar aí ou compor com a gente
aqui.(Pausa)
Está bem. Depois a gente passa a
palavra.
Então vamos lá, Thiago.
O SR. THIAGO GONÇALVES FURTADO –
Boa tarde, Gandini, boa tarde, deputado
Xambinho, boa tarde a toda a Mesa; a todos que
estão aqui, hoje, com a gente nesta tarde.
O senhor pediu para a Cesan estar
participando, então eu faço questão de destacar
toda a equipe que a gente trouxe para esta
audiência. O André, engenheiro químico
responsável pela parte de Serra, Aracruz e
Vitória, e é químico de formação. O Rafael é
químico. Ele que é o gestor do laboratório da
Cesan, então todas as análises que estão ali
passam pelo Rafael. Valdick, que opera o
sistema da parte sul da região Metropolitana,
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que é Vitória, Vila Velha, Cariacica, Piúma,
Anchieta, Guarapari. Aqui está presente
também o Daniel, que é o nosso gerente de
obras, e a Viviane, que é a nossa gerente de
projetos. Então, a gente fez questão de trazer
toda a equipe para a gente estar respondendo a
todos os questionamentos.
Então, a gente está à disposição de
todos.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Eu acho que a Cesan podia
explicar um pouquinho do processo, como é que
é coletado, até para todo capixaba conseguir
entender. Isso é um documento. Nós estamos
numa Assembleia. Como é que isso é feito?
Como é que se chega a essas análises que tem
esse metal? Tendo esse metal, o que é feito? É
publicado alguma coisa? É noticiado ou não? A
água vai para o consumidor? Não vai? Enfim, eu
acho que todo mundo tem um pouco dessa
dúvida de como esse passo a passo é feito, além
dessa questão da transparência, que foi citado
por ela.
A gente já tem um laboratório. Tem
tudo. Por que a gente não dá publicidade
primeiro, antes de qualquer...? Porque é chato.
Vem uma Agência Nacional, dá um dado nosso,
daqui, e aí vocês questionaram o dado. Então,
poxa, se a gente tivesse dado os dados, talvez
não tivesse o questionamento. A transparência
é até importante para isso. Enfim, acho que isso
é o que a gente precisa entender da Cesan, aqui.
O SR. ANDRÉ LUÍS DE OLIVEIRA LIMA –
Boa tarde, deputado! Boa tarde a todos!
Nós
preparamos
também
uma
apresentação. Ela está dividida em duas partes.
E o Rafael, que está atualmente como gestor do
laboratório Central lá da Cesan vai fazer essa
parte e, na sequência, eu faço a parte
operacional para explicar aquilo que realmente
aconteceu nesse período em que nós tivemos
essas anomalias detectadas.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – É importante falar se isso..
Porque, assim, esse estudo é de 2020, não é?
Como é que está hoje?
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O SR. ANDRÉ LUÍS DE OLIVEIRA LIMA –
Isso. Já antecipando, hoje, a gente já está zero
de problemas.
O SR. RAFAEL ALVARENGA BESSA – Os
últimos resultados mostram... (Pausa)
Bom, boa tarde a todos! O meu nome é
Rafael. Eu sou químico, como foi falado. Eu
estou respondendo hoje pela Divisão de
Controle de Qualidade, que é a responsável pelo
monitoramento da qualidade da água, seja água
captada, distribuída, os efluentes liberados pela
Cesan. Então é a nossa divisão que faz, hoje,
todo esse monitoramento de controle de
qualidade dessa água. Então só algumas
informações institucionais a respeito da Cesan.
(São
exibidas
simultaneamente
pronunciamento)

imagens
ao

A Cesan hoje está nos cinquenta e três
municípios do estado do Espírito Santo,
pegando basicamente a Região Centro-Norte,
Região Metropolitana, alguns municípios da
Região Sul e Serrana.
Então, aí no mapa, a gente consegue ver
a localização geográfica da Cesan. Ela opera hoje
em sessenta por cento dos municípios do estado
atendendo a uma população capixaba de trinta
e três por cento.
Com relação à cobertura de água e
esgoto, hoje a gente está com os dados
consolidados até dezembro de 21, com
atendimento de 99,9% de cobertura de água. A
gente pode considerar que está atendendo
praticamente cem por cento e, no caso do
esgoto, 74,9% de cobertura, provisionalmente.
A Cesan trata cerca de doze bilhões de
litros de água por mês. Com relação a esgoto,
são cerca de seis bilhões de litros de esgoto
tratado todo o mês. Ela dispõe, hoje, de noventa
e uma estações de tratamento de água
espalhadas por todo o estado do Espírito Santo,
onde ela atua, que produzem uma média de
sete mil e quinhentos litros de água tratada por
segundo e cerca de cento e uma estações de
tratamento de esgoto estão operando com uma
capacidade para tratar até quatro mil e
duzentos litros de esgoto por segundo.
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Então, só para finalizar essa parte
institucional, aqui um gráfico do avanço dos
índices de cobertura da Cesan, desde lá perto do
seu início até os dias atuais.
A gente pode perceber que desde 2006 a
gente tem conseguido noventa e nove por cento
do atendimento da cobertura de água. Desde
2002 a gente tem conseguido um avanço muito
grande na cobertura do esgoto chegando ao
patamar atual de setenta e cinco por cento,
rumo aos cem por cento.
Vamos falar, propriamente dito, do
controle de qualidade, que é a parte que eu
tenho mais domínio aqui.
Bom, onde controlar a qualidade?
Quando a gente fala em controle da água, a
gente imagina: Ah, vou controlar apenas a
qualidade da água tratada que está sendo
distribuída à população. Não! Esse controle é
muito mais ampliado, a própria legislação
estabelece isso.
A gente hoje tem que controlar desde o
manancial, onde a Cesan capta essa água,
posteriormente essa água entra na estação de
tratamento. Então, a gente faz a análise do
monitoramento da água que sai dessa estação
de tratamento, e, posteriormente, o
monitoramento na rede de distribuição onde
são feitas as coletas nos imóveis dos clientes, e
a gente avalia a qualidade dessa água também.
Essa água retorna na forma de esgoto,
então a gente também monitora desde o
efluente que entra na estação, o efluente que
sai da estação tratada, e finaliza com o
monitoramento do corpo receptor onde vai
ser lançado aquele esgoto.
Então, o monitoramento de qualidade
da água engloba todo esse processo. A gente
não fala apenas de água tratada.
Então, é importante enfatizar o
seguinte: toda água produzida pela Cesan é
analisada antes de ser distribuída. A gente não
tem a distribuição de água sem ter feito
algumas análises.
Hoje as ETAs realizam diversas análises
físico-químicas, no momento da operação.
Então, toda água que sai da estação é
analisada. Isso para garantir que ela chegue à
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população, potável, ou seja, própria para o
consumo humano.
Bom, com relação ao monitoramento do
Sistema de Abastecimento de Água, o SAA, a
Cesan hoje conta com noventa laboratórios
operacionais, distribuídos nas estações de
tratamento de água ao longo de todo o estado,
e dispõe de um laboratório central, que fica
localizado em Cobi, ali em Vila Velha.
No ano de 2021, nós realizamos cerca de
quarenta por cento a mais de coletas do que é o
exigido pela legislação, o que mostra que a
gente tem feito um monitoramento muito mais
ampliado do ponto de vista quantitativo. Esses
resultados são, sim, divulgados para a
sociedade, por meio de relatórios de qualidade
da água, que são impressos nas faturas de
cobranças mensais, e, também, nos relatórios
anuais de qualidade da água. O monitoramento
mais ampliado é informado ao Sisagua, às
vigilâncias que repassam para o Ministério da
Saúde. Foi de onde foi tirada essa base de dados
maior.
Como falei, essas medições são
realizadas, então, no manancial, no processo de
tratamento e na distribuição de água. Só para
fechar essa parte, em 2021 foram realizadas
pela Cesan cerca de um milhão, oitocentos e
trinta mil análises, só na água tratada.
Com relação à garantia da qualidade dos
resultados gerados pela Cesan, a gente gosta
sempre de enfatizar que o laboratório de
controle da qualidade da Cesan, hoje, dispõe de
um sistema de gestão de qualidade implantado,
tanto na norma ISO 9001, que é a mais
conhecida para o sistema de gestão da
qualidade, quanto na norma ISSO 17025 – essa,
um pouco menos conhecida. Ela é específica
para laboratório de ensaio e ela estabelece a
competência dos laboratórios de ensaio para
realizar aquele processo. Quem avalia o
laboratório, nessa ISO 17025, é o próprio
Inmetro. Ele que dá a competência ao
laboratório para executar os ensaios.
Então, desde 2014 os laboratórios de
controle de qualidade são acreditados pelo
Inmetro, e, desde 2006, nós somos
acreditados pela ISO 9001. Então, isso reforça
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o comprometimento da Cesan com a garantia
da qualidade dos resultados gerados por ela.
Com relação, então, à legislação
aplicada, a gente tem hoje uma legislação
federal, que é a legislação de portabilidade da
água, o Anexo XX, da Portaria de Consolidação
n.º 05. Ele foi alterado, recentemente, em 2021,
por duas outras portarias, do Ministério da
Saúde. É essa legislação, então, que dispõe
sobre os procedimentos de controle e de
vigilância da qualidade da água para o consumo
humano e o seu padrão de portabilidade. Ela se
aplica apenas à água destinada ao consumo
humano, seja ele proveniente de um sistema de
abastecimento de água ou de uma solução
alternativa. É ele que regulamenta, então, o
monitoramento, desde a captação até a
distribuição. Então, toda essa questão do
monitoramento, o que monitorar, onde
monitorar, com que frequência, quais
parâmetros, é essa legislação que vai definir.
Então, essa portaria estabelece os
valores máximos permitidos, os VMPs. É o
padrão de portabilidade. Ela vai dizer quanto
você pode ter de cada substância, o máximo, o
valor máximo que você ter.
É importante frisar que a portaria é
extremamente conservadora, extremamente
preventiva. Esses VMPs se referem a uma dose
associada ao consumo de água que uma pessoa
pode ingerir diariamente, considerando um
consumo de dois litros de água por dia, durante
toda uma vida, que geralmente considera
setenta anos. Então, a gente está falando de
uma concentração que uma pessoa pode tomar,
seguramente, de dois litros de água durante
toda uma vida, para que possa vir a apresentar
algum efeito adverso. Então, não é um efeito
agudo à saúde, é um efeito crônico, ou seja, é
um efeito que pode vir decorrente da exposição
prolongada a uma determinada substância.
Ainda assim, para algumas substâncias
carcinogênicas, aquelas que podem provocar
câncer, a esse VMP também é associado um
fator de risco adicional, para que você possa,
assim, definir um nível de exposição seguro a
esse composto.
Então, o que eu quero enfatizar aqui é o
seguinte: o fato de você analisar uma água e
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identificar que alguma substância está com
resultado acima do VMP, significa dizer que
aquela água está fora do padrão de potabilidade
da legislação, não significa dizer que aquela
água, o consumo dela, pode causar algum risco
à saúde de quem ingeri-la, porque você está
extrapolando um valor máximo permitido que
foi estipulado num consumo de dois litros de
água por uma pessoa adulta durante setenta
anos. Então, tem que ficar bem claro isso.
Continuando, com relação à legislação, a
própria portaria prevê o seguinte: a gente sabe
da complexidade de operação no sistema de
tratamento de água. Então, ela já prevê que
anomalias ocasionais e pontuais podem
acontecer, e é esperado que elas aconteçam.
Quando acontecer uma situação dessas, a
recomendação já diz o que deve ser feito. O
paragrafo 5.º da Portaria, no art. 44 verifica o
seguinte: Na verificação do atendimento ao
padrão de potabilidade expressos nos Anexos 9
a 11, são as tabelas que apresentam as
substâncias, a detecção de eventuais
ocorrências de resultados acima do VMP deve
ser analisada em conjunto com o histórico do
controle de qualidade. O que significa isso?
Você não pode analisar uma anomalia de forma
pontual, você tem que avaliar de acordo com o
histórico do controle de qualidade para saber se
aquele resultado pode ou não trazer algum risco
para quem ingerir aquela água.
Em se tratando dos produtos
secundários da desinfecção, como foi falado, em
especial os Trihalometanos e os ácidos
haloacéticos, a revisão da portaria trouxe uma
nova redação para eles, e o art. 40 menciona o
seguinte:
Art. 40 O cumprimento do padrão
de potabilidade de subprodutos
da desinfecção deve ser verificado
com base na média móvel dos
resultados
das
amostras
analisadas nos últimos doze
meses, de acordo com o plano de
amostragem definido (...)
Significa dizer que a gente também não
pode verificar o atendimento ao padrão de

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3100330039003300350039003A00540052004100, Documento
assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

58 - Diário do Poder Legislativo

portabilidade para o subproduto de desinfecção
de forma individual, pontual, uma anomalia
pontual. Você tem que pegar uma média móvel
de resultados dos últimos doze meses para, aí
sim, avaliar se aquela água está ou não está
potável, se está ou não está própria para
consumo humano. Então, a Portaria, no ano
passado, com a sua revisão, trouxe essa nova
redação.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – A portaria é federal?
O SR. RAFAEL ALVARENGA BESSA – É
federal.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Ok.
O SR. RAFAEL ALVARENGA BESSA –
Outras ações desenvolvidas, para destacar, com
relação à interface com as vigilâncias, a Cesan
tem constante comunicação com as vigilâncias
municipais, vigilâncias sanitárias, principalmente
aqui da Região da Grande Vitória. Todo ano a
gente faz com eles o cadastro anual do sistema
de abastecimento de água, é acordado com as
vigilâncias o plano anual de amostragem, o que
vai dizer quais parâmetros vão ser monitorados,
com que frequência vai ser monitorado. Tudo
isso é definido, todo ano, com as vigilâncias
municipais, além de que a gente informa,
mensalmente, os relatórios, os resultados e
dados do Sisagua. Isso é informado
mensalmente às vigilâncias. Aqueles resultados
mais
ampliados
são
informados
semestralmente, porque a frequência do
monitoramento é diferenciada.
Com relação à transparência também
das ações desenvolvidas, com relação às
informações ao consumidor, no caso, o Decreto
n.º 544005, a Cesan, em atendimento a ele,
disponibiliza através da conta da água algumas
informações de qualidade. Então, mensalmente,
na conta de água do cliente, vêm algumas
informações de qualidade, são informações
mais simples. Anualmente, é enviado um
relatório anual de qualidade da água, com um
pouco mais de informações - tem uma foto
desse relatório anual, que é informado - e o site
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da Cesan também disponibiliza algumas
informações de qualidade da água.
Na aba de Serviços, Minha Água, você
consegue ver o cantinho 4, ali embaixo no
inferior esquerdo, qualidade da água, onde você
consegue verificar a qualidade da água do seu
município ou de qualquer outro município onde
a Cesan atua.
Bom, era basicamente isso que eu tinha
para falar do controle de qualidade. A gente
está aberto, depois, para qualquer pergunta.
Falei um pouco rápido, mas é o tempo.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Deixa eu tirar uma dúvida. Esses
eventos que aconteceram, que ela falou, 9 de
chumbo e tal, teve isso dentro do...?
O SR. RAFAEL ALVARENGA BESSA –
Então, a gente nunca quantificou chumbo. Os
resultados todos estavam abaixo do limite de
quantificação. Até 2020, os resultados eram
repassados para as vigilâncias municipais, e as
vigilâncias municipais eram responsáveis pela
inserção no banco de dados. É uma inserção
manual, a gente passava planilhas no Excel e
elas eram inseridas depois no banco de dados.
A partir de 2021, a Cesan adquiriu um
software e passou a importar automaticamente
o resultado para o banco de dados do Sisagua.
Então, pode ter essa questão, mas a gente
seguramente afirma que a Cesan nunca
quantificou. Inclusive, em alguns períodos, a
gente terceirizou o serviço para alguns outros
laboratórios.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Você fala que nunca quantificou,
é que nunca teve acima?
O SR. RAFAEL ALVARENGA BESSA –
Nunca identificou. Nunca identificou acima.
Inclusive, os laboratórios terceirizados que já
prestaram serviço de análise de metais para a
gente também, nunca identificaram a presença
de chumbo nos nossos resultados.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Ok. Especificamente, o arsênio
você falou que teve.
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O SR. RAFAEL ALVARENGA BESSA – O
arsênio, eu identifiquei um evento de
quantificação, que a gente identificou a
presença do arsênio, mas, ainda assim,
concentração inferior ao valor máximo
permitido na legislação.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Só por curiosidade, quando
identifica, a água já foi. Não é?
O SR. RAFAEL ALVARENGA BESSA – A
água já foi.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Já foi distribuída. Ok.
O SR. RAFAEL ALVARENGA BESSA – A
gente tem algumas análises que o tempo de
resposta não é tão rápido. Então, a gente não
consegue assegurar para fazer a análise antes
de distribuir.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Ok. Só para entender como é que
funciona. Tá bom.
O SR. ANDRÉ LUÍS DE OLIVEIRA LIMA –
Mas aí, só um minutinho, senhor Eraylton. Só
reforçando a pergunta do deputado, e é isso
que vou apresentar, a partir do momento que a
gente detecta uma anomalia, um problema, a
gente procura verificar a causa daquele
problema e tomar ação corretiva para que ele
não ocorra. Entendeu?
Então, mesmo esse metal, esse arsênico
tendo sido quantificado, quer dizer, ele foi
detectado. Opa, está aqui! Mas não teve uma
quantidade que chegou próxima ao valor
máximo permitido, estabelecido pela portaria.
Mesmo assim nós fomos investigar o que
aconteceu e não havia nenhuma correlação com
o evento. Entendeu?
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – A gente pode ouvir? Porque acho
que é legal que a gente... Pode, Moreschi?
(Pausa)
O SR. ANDRÉ LUÍS DE OLIVEIRA LIMA –
Sim, sim.
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O SR. RAFAEL ALVARENGA BESSA – Eu
queria fazer uma pergunta.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Logo depois do Moreschi.
O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR –
Você falou que é dada informação quando são
constatados valores acima do estabelecido nos
padrões de qualidade da água. A Juntos tem
assento no Cerh, 2018, 2019, 2020, 2021. Nunca
foi feita nenhuma comunicação, em nenhuma
reunião do Cerh. A Cesan tem cadeira cativa no
Cerh, por membro de representação da Cesan
no Cerh, de que havia sido registrados fatos de
análises acima dos valores determinados em
legislação.
E outra coisa, eu ia pedir... Você
apresentou aquele folderzinho que vocês
mandam na nossa casa?
O SR. RAFAEL ALVARENGA BESSA – Sim.
O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR –
Eu procurei, olhei e não consegui achar ali
Trihalometanos, nem o ácido informando se
tem ou não tem, se deu resultado positivo ou se
tem análise dele. Naquele folhetinho tem?
O SR. RAFAEL ALVARENGA BESSA – Não,
não tem. Ali são os dados básicos de
monitoramento.
O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR –
Então, onde tem essa informação que você diz
que é dada para sociedade? Porque eu nunca vi,
em momento algum, nunca recebi em momento
algum, nunca vi nenhuma publicação em
nenhum órgão de imprensa dizendo: Cesan
comunica à sociedade que análises de água da
Estação dos Reis Magos, no período de tal a tal,
apresentou valores acima dos estabelecidos
acima em legislação.
Deputado Gandini, se quiser olhar no seu
WhatsApp, no seu celular, o senhor perguntou
os meses, ali tem a relação de todos os meses
daquelas estações que tiveram os números
acima estabelecidos.
O SR. RAFAEL ALVARENGA BESSA – Ali
foram resultados consecutivos, todos os meses
tiveram resultado?
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O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR –
Tem trinta e seis meses de resultados.
O SR. RAFAEL ALVARENGA BESSA – Sim,
mas no período de quantos meses, num total de
meses?
O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR –
De 2015 a 2019.
O SR. RAFAEL ALVARENGA BESSA – De
quatro anos?
O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR –
Isso. Trinta e seis meses de Trihalometanos e
dez meses do ácido que não guardei o nome.
Isso daí foi analisado pela Arsp, foi levantado
pela Arsp. Doutora Kátia pode confirmar se isso
é real ou não.
Então, como cidadão, nunca vi
publicação nenhuma a não ser quando a
Secretaria da Saúde de Serra, através de uma
reclamação, solicitou essa informação e, aí,
passou o encaminhamento para a Agerh fazer
um pronunciamento. A Agerh fez um relatório
detalhando, dando indicações, tudo isso. Aí,
quando pedimos para que a Agerh discutisse
esse tema no Cerh, a Agerh disse que ela não
tem competência para falar sobre água tratada.
A Agerh não tem competência para falar de
água tratada. Inclusive, a representante da
Cesan foi frontalmente contra o pedido da
Juntos, de que se tratasse esse assunto no Cerh,
porque não era assunto do Cerh.
Não entendo, Conselho Estadual de
Recursos Hídricos, água, se antes de beber,
depois de beber ou para beber... Para mim,
como cidadão, entendo que aquilo dali é um
fórum para tratar da qualidade da água. E não
consegui esse intento, não tive esse debate.
O SR. RAFAEL ALVARENGA BESSA – Sim.
Não sei se falei que a Cesan comunica eventuais
anomalias à população. De repente, talvez, a
nossa falha esteja aí.
O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR –
Não, você falou que é informado à sociedade.
O SR. RAFAEL ALVARENGA BESSA – A
Cesan disponibiliza resultado de qualidade da
água na conta d'água, no relatório anual...
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O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR –
Não. Na conta d'água tem trihalometanos?
O SR. RAFAEL ALVARENGA BESSA – Os
dados estão disponíveis. Tanto que o Mapa
Brasil pegou as informações e construiu a
reportagem. Os dados estão disponíveis.
O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR –
Não, os dados são fornecidos pela Cesan para o
sistema de controle...
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Hoje é a Prefeitura ainda... Hoje é
direto, né?
O SR. RAFAEL ALVARENGA BESSA –
Qualquer pessoa pode acessar o banco de dados
do Sisagua e baixar.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Sisagua, né?
O SR. RAFAEL ALVARENGA BESSA –
Sisagua. Qualquer pessoa pode baixar.
O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR – A
partir de quando?
O SR. RAFAEL ALVARENGA BESSA –
2014.
O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR –
Está bom. Então, agora vou lhe fazer uma
pergunta bem transparente. Sou uma pessoa
que me entendo esclarecido, sou engenheiro
químico, tudo isso. Nunca fui fazer essa
pesquisa no Cisan; nem sabia que existia. E sou
ambientalista. Imagine o cidadão, não querendo
menosprezar o cidadão comum, que trabalha
todo dia das seis da manhã às seis da tarde, tem
tarefas enormes, se ele vai ter disponibilidade
ou se vai descobrir que tem um lugar que ele
pode encontrar isso.
Só que ele está tomando água
contaminada há três anos. Só isso.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – OK. Acho que isso é caso para a
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gente regulamentar melhor. A nossa jornalista,
Ana Furtado, quer dar uma palavra. Vou passar
para ela. Que bom que ela está aí.
(Pausa)
Qual o canal do áudio?
Agora voltou. Agora que estamos te
ouvindo.
A SR.ª ANA ARANHA – Estou ouvindo
com eco.
Vocês estão me ouvindo bem?
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Agora melhorou.
A SR.ª ANA ARANHA – É muito
importante deixar claro que o Sisagua não é um
mecanismo de comunicação entre a Cesan e a
população. Não é um mecanismo de
comunicação entre o prestador de serviço e o
consumidor. O Sisagua é um serviço para
prestação para o órgão fiscalizador.
Nós, equipe de jornalismo, levamos um
ano para conseguir ler os dados do Sisagua. Eu,
como jornalista interessada no assunto, mais ou
menos experiente no assunto, não consigo
baixar o Sisagua no meu computador e acessar
os dados. É impossível! É um arquivo muito
grande e é feito para técnicos especialistas.
Então, de modo nenhum, o Sisagua pode
ser apresentado como ferramenta de
transparência. O que entendo é que a Cesan
está apresentando que tem uma política de
comunicação muito parecida com a política da
Sabesp e de outras empresas que ouvimos, que
é de comunicar apenas parâmetros básicos.
Então, queria fazer essa pergunta para o
representante da Cesan, se há uma
disponibilidade da empresa de mudar a sua
política, a partir desse momento, passando a
divulgar, sempre que houver uma testagem,
mesmo que pontual, acima do limite permitido
pelo Ministério da Saúde.
Está claro que esse é o interesse da
sociedade. É isso que recomenda a Portaria da
Potabilidade, de acordo com todos os
especialistas nacionais e internacionais que
ouvimos. É assim que funciona na Europa, é
assim que funciona nos Estados Unidos. Sempre
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que há um caso pontual, mesmo que se chame
de pontual, essa informação deve ser
comunicada de forma ativa e transparente, ou
seja, deve chegar até a mão do consumidor ou
por Correio, ou por SMS, ou por e-mail, ou por
campanhas na imprensa, ou até pelo site, de
modo claro, que aquela substância, naquela
estação de tratamento, excedeu o limite
recomendado pelo Ministério da Saúde.
Então queria fazer essa pergunta para a
Cesan, se a partir de agora há disponibilidade
para mudar a sua política e passar a divulgar, de
forma ativa, ao cidadão do Espírito Santo, essa
informação? A mesma coisa valendo para a
média móvel, né? Argumenta-se aqui, para
substâncias – os trihalometanos, os ácidos
haloacéticos – há o entendimento de que a
média móvel, que o histórico é importante ser
analisado, não só o caso pontual. Então,
também é possível que a empresa divulgue qual
é o parâmetro da média móvel? Afinal de
contas, como consumidores, como cidadãos,
não sabemos qual é a média móvel que a
empresa está tratando, né? Isso não é algo
fixado nacionalmente. Então, são duas
perguntas: a empresa está disponível para
mudar a sua política e passar a divulgar todos os
dados acima do limite, mesmo que pontuais?
Também estaria disponível para passar a
divulgar informações sobre a média móvel?
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Ok.
Vamos ao André, para continuar.
Ah! Tem uma pergunta do Armadinho.
O SR. ANDRÉ LUÍS DE OLIVEIRA LIMA –
Ana, nós, enquanto companhia de saneamento,
obedecemos a legislação, semelhante a todas as
outras companhias de saneamento do país, né?
E até o momento, nessa revisão que foi feita do
Anexo 20, aí da Portaria, ele não estabelece que
a gente tenha que fazer essa comunicação.
Mesmo no Decreto 5440, que foi falado aqui, é
estabelecido a comunicação dos parâmetros
básicos, né? Da cor, turbidez, PH. Esses
parâmetros que são dados de transparência,
pela companhia né? Então temos que ver o que
a legislação irá mencionar daqui para frente,
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para a gente poder procurar adequação e
fornecer esses dados para a população.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Só uma pergunta, rapidinho: esse
Decreto 5.440 é federal também?
O SR. ANDRÉ LUÍS DE OLIVEIRA LIMA –
Federal também.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Mas a gente pode ter uma
legislação, no Espírito Santo, própria sim.
Construída a várias mãos, talvez até com o
auxílio da Ana, para a gente construir, inclusive,
com a Cesan, o que... Porque se o laboratório
tem tanta informação importante, talvez seja
uma legislação que sirva a toda a população
capixaba, né?
O SR. ANDRÉ LUÍS DE OLIVEIRA LIMA –
Deputado, pode servir até como exemplo para o
Brasil, não é?
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Exato. O Thiago quer dar uma
palavrinha.
O SR. THIAGO GONÇALVES FURTADO – É
só importante destacar aqui, Ana - os dados
estão sendo divulgados -, a questão que o André
está pontuando aqui é a questão legal, que é
cobrada hoje. Mas a Cesan, em momento
algum, nega-se a fornecer, a divulgar as
informações não. A gente está aqui à disposição
para prestar... Acho que a questão é avançar
mesmo, no Espírito Santo e no Brasil.
O SR. ARMANDINHO FONTOURA –
Posso fazer uma pergunta baseada nesse
tópico?
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Acho que a Ana quer reforçar
alguma questão da fala dela.
A SR.ª ANA ARANHA – Talvez seja um
erro de interpretação meu, mas, para fazer a
matéria, fiz um compilado do que a gente
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pesquisou. E a portaria da água vigente diz o
seguinte: que é responsabilidade de as
empresas e órgãos de abastecimento comunicar
imediatamente à autoridade de saúde pública
municipal e informar à população abastecida,
em linguagem clara e acessível, a detecção de
situações de risco à saúde ocasionada por
anomalia operacional ou por não conformidade
na qualidade da água, bem como as medidas
adotadas.
Claro que todo texto é passível de
interpretação, mas, para mim, a portaria é clara
em relação à necessidade de informar a
população sobre qualquer anomalia em relação
à portaria, e isso significa qualquer teste acima
do limite. É a minha interpretação. Aí abro,
claro, para os especialistas poderem comentar.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Ok. Armandinho, queria fazer
uma pergunta também?
O SR. ARMANDINHO FONTOURA – Eu
quero fazer uma pergunta nesse tema muito
propício. Obrigado, Ana, pelo esclarecimento.
Eu acho que o Rafael ali fez uma ponderação
contraposta pelo Moreschi que ficou
evidenciada na fala da Ana.
Eu queria saber objetivamente qual o
tempo de testagem para a distribuição? Quando
você tem a testagem, em quanto tempo a água
é distribuída? Mesmo detectando anomalias nos
níveis de trihalometanos, a água continua a ser
distribuída? E qual tecnologia para estancar
esses valores que indicam o produto acima dos
bons níveis para a água?
Deixa eu fazer uma analogia bem
simples. Quando a gente tem uma tempestade,
o Governo alerta aos cidadãos. Deixa muito
claro, eu sou informado de todas as maneiras.
Mas os níveis da água não são bons, os cidadãos
de maneira alguma são avisados. E nós não
temos visto isso acontecer. Eu queria que a
Cesan explicasse, sem levar esse arquivo, que
você falou baixar um arquivo, que a jornalista,
pesquisadora, falou que é inviável de qualquer
ser humano, com conhecimento médio, fazer
essa detecção. Então, queremos saber como é o
procedimento da Cesan nesse aspecto.
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O SR. ANDRÉ LUÍS DE OLIVEIRA LIMA –
Vereador, a cada duas horas, em todas as
nossas estações de tratamento, nós fazemos
análises para evitar que esse tipo de fato ocorra.
É lógico que existem análises mais
complexas de serem realizadas, tais como foram
detectados, de metais pesados, trihalometanos,
organoclorados, agrotóxicos. E aí, esse tipo de
análise é coletada na estação de tratamento,
enviada para o laboratório, o laboratório
analisa, e retorna com o resultado.
Por isso que a legislação é extremamente
conservadora nesses casos. Por quê? Ela
conhece a complexidade da análise desses
parâmetros e sabe que não é na própria estação
que o cara vai fazer a análise e vai eliminar o
problema. É uma complexidade tamanha a
gente detectar o problema, buscar a solução e
implantar a solução.
Tanto é que, na minha apresentação, eu
vou esclarecer isso para vocês. Nós levamos aí
entre a detecção da situação, o estudo da
melhor metodologia e a implantação da
metodologia, pelo menos um ano e meio, dois
anos, se eu não estou enganado. Então, quer
dizer, nós temos um determinado tempo para
agir. E a portaria, quando estabelece esse limite,
que é extremamente preventivo e conservador,
onde ela pega uma pessoa ingerindo todo dia
dois litros d’água durante setenta anos na vida,
ela terá o risco de dez a menos cinco chances de
gerar um câncer na vida. Entendeu? E isso, essa
pessoa consumindo nesse período a água. Nós
tivemos aí um período de dois a três anos, com
algumas estações com esses parâmetros acima
do estabelecido. E o que é importante ressaltar
é que tão logo nós detectamos o problema, nós
buscamos a solução para o problema e
corrigimos o problema. Tanto é que hoje, como
eu falei, em relação aos trihalometanos e ácidos
haloacéticos, nós não detectamos mais em
nossas estações.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Vamos lá, para a apresentação.
O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR –
Queria só fazer uma pergunta para a doutora
Kátia, referente ao que nós estamos discutindo
aqui.
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Doutora Kátia, a senhora é a diretora da
Arsp, referente à regulação do saneamento, e
responsável pela fiscalização. Aqui ficou uma
dúvida no ar, uma dúvida que deve ser
esclarecida, e a senhora, com certeza, é a
pessoa mais indicada para responder isso aqui.
A Cesan, pelo que eu entendi, disse que não tem
obrigação de dar informação de fatos como
essas contaminações ocorridas. A jornalista Ana
Aranha leu, não sei se é uma regulamentação,
ou um decreto, alguma coisa, e pela
interpretação dela, e pelo que eu escutei ela
falar, a minha interpretação é a mesma dela,
que a CESAN tem que, de imediato, comunicar a
sociedade.
A senhora, como fiscal da CESAN, como a
senhora interpretou ou interpreta essa
legislação? Quem está correto, a CESAN ou o
decreto, a legislação, conforme interpretação da
jornalista e minha?
Obrigado!
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Vamos para apresentação ou
você vai responder? Ou quer responder no seu
momento?
A SR.ª KÁTIA MUNIZ CÔCO – Você que
decide. Pode deixar que depois, então, eu faço
uma apresentação, explico o trabalho.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – É, eu prefiro, Moreschi, senão a
gente vai perder o fio da meada aqui. Deixa ela
acabar, porque senão a gente... (Pausa)
Está bom. É porque se a gente for, toda
hora, uma interrupção... Vamos deixar ele
apresentar, depois é a fala dela, aí ela já
apresenta.
Vamos lá.
O SR. ANDRÉ LUÍS DE OLIVEIRA LIMA –
Bom, então, dando sequência à apresentação
que o Rafael fez, eu volto a falar da
complexidade de operação de um sistema de
abastecimento de água.
(São
exibidas
imagens
simultaneamente ao pronunciamento)
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Nós tivemos aí fato recente onde nós
tivemos um problema recorrente na região de
São Pedro, onde nós ficamos um período de
quatro a cinco dias para poder voltar a
abastecer a região e levamos até um tempo
maior nas pontas de rede. E até hoje nós
estamos monitorando essas pontas de rede para
evitar qualquer problema, dada a complexidade
que é um sistema de abastecimento de água.
E aí é só uma ilustração, como é o
processo, corroborando com aquilo que o Rafael
falou logo no início da apresentação, onde nós
temos o nosso manancial. Nós temos todo o
processo na estação de tratamento, onde a
gente promove a adição de produtos químicos
para remover as matérias, as impurezas
presentes na água.
E aqui vale ressaltar, apenas um
parêntese, a velocidade de degradação dos
nossos mananciais. Nós estamos extremamente
vulneráveis a essa degradação. Só para vocês
terem ideia, em 2006, quando nós entramos
com a estação de tratamento de Carapina, nós
fomos a segunda companhia a adotar um
sistema de floto-filtração no Brasil, aqui no
estado, com essa tecnologia. E, até aquele
momento, o pico de turbidez que chegava à
estação era de quatrocentas unidades. Este ano
nós já tivemos um pico de três mil. Nós já
chegamos a picos de três mil e quinhentas.
Então isso mostra como está sendo a velocidade
de degradação dos nossos mananciais.
E aí eu vou me ater, agora,
principalmente às estações que nós tivemos
esse problema com os organoclorados. Nós
temos as estações, as três principais do sistema
Jucu, que é a ETA Vale Esperança, a ETA Cobi e a
ETA Caçaroca.
Todas elas principalmente abastecendo o
município de Vila Velha, com exceção de Vale
Esperança, que é a maior. Inclusive vale
ressaltar que é a maior do estado, onde a gente
trata em torno de três mil e quinhentos, três mil
e setecentos litros por segundo. Ela abastece os
cinco municípios da Região Metropolitana,
Viana, Cariacica, Vila Velha, Vitória. Só a Serra
que não.
Cobi e Caçaroca, Cobi é Vitória e Vila
Velha.
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E aqui nós temos as três principais
estações do município de Serra. A ETA Carapina,
a ETA Santa Maria e a ETA Reis Magos, sendo a
ETA Carapina a principal de todas elas.
Semelhante à ETA Vale Esperança, é a nossa
segunda maior estação, onde hoje ela está
abastecendo até o município de Aracruz.
Nós abastecemos os municípios de
Vitória, Serra, Fundão, ali na orla de Fundão,
Praia Grande e adjacências. E, no último ano,
como nós assumimos a operação lá na orla de
Aracruz, a solução encontrada para o
abastecimento crítico que havia na região de
Santa Cruz foi o bombeamento dessa estação
até Santa Cruz. Então hoje a gente bombeia
cerca de quarenta quilômetros de água até a
região de Santa Cruz.
Bom, aí estão alguns produtos que nós
utilizamos na estação de tratamento, que é o
sulfato de alumínio, policloreto de alumínio, os
polímeros na base do polieletrólito, o cloro, o
flúor, o cal. E, por último, foi peróxido de
hidrogênio, que nós estudamos, no período de
2019 e 2020, como a fase para substituir o
processo de pré-oxidação, em que a gente usava
o cloro.
O cloro, assim, é extremamente usado
em larga escala no Brasil, nas estações, como
agente de oxidação. E a gente, como tem essa
velocidade de degradação dos mananciais,
utilizava o cloro como um agente para oxidar
essa matéria orgânica e trazer para a forma
precipitável. Só que, como eu vou falar mais
adiante, nós tivemos um período de estiagem
muito crítico e, aí, esse período de estiagem
acabou refletindo nesse problema que ocorreu.
Bom, para vocês terem ideia, ali, a
qualidade da água que nós tratamos, é um
exemplo. Ali é um béquer, onde nós temos uma
água bruta, com pico de quatrocentos, para
vocês terem ideia. E ali, todo trabalho depois, a
água tratada sai das nossas estações com
turbidez abaixo de 0,5. Então, mostrando ali o
nosso trabalho.
Assim, eu conclamo vocês a um dia irem
conhecer nossa estação de tratamento, para ver
como é a nossa realidade internamente.
Bom, com relação específica ao
problema, como nós falamos, nós somos
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constantemente avaliados nos processos de
tratamento. E, assim, logo que o laboratório
detecta alguma anomalia, ele nos informa essa
anomalia e a gente pesquisa e vai buscar o
motivo dessa anomalia. E a gente, quando
observa anomalias pontuais, que a gente
detecta, que a gente consegue, a gente tenta
ajustar imediatamente o processo. Só que não
foi o caso dos organoclorados, no caso que nos
trihalometanos e ácidos haloacéticos.
E aí, eu volto no texto da portaria, que
fala o seguinte:

mananciais. E aí, alguma matéria presente,
matéria orgânica presente, algum contaminante
maior presente, com a redução do volume de
água desses mananciais, acabou que ele
começou a ser detectável. E, com a ação que
nós utilizávamos do cloro, acabou que, em
2019, nós começamos inicialmente a evidenciar
os primeiros resultados com relação a
trihalometanos.

Art. 38 - A água potável
deve estar em conformidade com
o padrão organoléptico de
potabilidade expresso no Anexo
11 e demais disposições deste
anexo.
(...)

O SR. ANDRÉ LUÍS DE OLIVEIRA LIMA –

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Então, só para contextualizar: o
cloro era um evento constante, pelo que...
Isso!
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – E teve que mudar a técnica que
estava sendo aplicada.
O SR. ANDRÉ LUÍS DE OLIVEIRA LIMA –

§ 5º Na verificação do
atendimento ao padrão de
potabilidade
expressos
nos
Anexos 9 a 11, a detecção de
eventuais
ocorrências
de
resultados acima do VMP deve
ser analisada em conjunto com o
histórico do controle de qualidade
da água.
O que isso quer dizer? Que a gente tem
que pegar essas anomalias e avaliar tudo que já
aconteceu, avaliando tudo que aconteceu, e
verificar se realmente é pontual ou se é um
evento com mais criticidade.
Eu vou citar aqui o exemplo do arsênio.
O arsênio, a gente detectou que estava abaixo
do valor máximo permitido, a gente tentou
pesquisar e verificar o que tinha ocorrido e viu
que foi apenas uma situação pontual que
ocorreu no manancial, diferente da situação dos
trihalometanos.
E aí, voltando aqui a reafirmar, no
período de 2014 a 2016, nós tivemos uma
estiagem crítica, e essa estiagem ainda
perdurou pelo ano de 2018, até o ano de 2018.
E isso, o que é que acarretou? Ela gerou uma
redução drástica do volume dos nossos

Isso.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Já o arsênio foi um evento
pontual, que não...
O SR. ANDRÉ LUÍS DE OLIVEIRA LIMA –
Isso, isso!
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Ok.
O SR. ANDRÉ LUÍS DE OLIVEIRA LIMA –
Na verdade, é assim: o cloro é uma substância
química e nós o utilizamos como agente no
tratamento. E aí, nós chamamos de precursor
essa matéria orgânica que está presente no rio.
E aí, esse precursor, com o cloro, em contato
com o cloro, reage formando os organoclorados,
que são os trihalometanos e os ácidos
haloacéticos.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Ok. Só acelerar, por causa do
tempo.
O SR. ANDRÉ LUÍS DE OLIVEIRA LIMA –
Está Ok. Vou terminar aqui.
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Então, voltando a falar, desde 2019, nós
começamos os testes com o peróxido e
hidrogênio e, já em 2020, a gente implantou na
ETA de Reis Magos, que era a principal, que
apresentava maior resultado com esses
problemas, com esse tipo de situação, e nas
demais estações, ao longo de 2020.
E aí estão as fotos dos contêineres com o
peróxido, onde a gente implantou, na Estação
de Santa Maria, Reis Magos e Carapina.
Só uma condição. Nós temos a real
noção, a gente passa isso direto para os nossos
operadores, nós somos uma empresa que trata
com um produto que é imprescindível à saúde
humana. E a gente tem a consciência dessa
importância. E a gente tem, assim, essa
responsabilidade para nós.
Então, a gente sempre, a todo o
momento, busca estar melhorando o processo.
Tanto é que, hoje, nós estamos com a obra em
curso na Estação de Tratamento de Carapina, e
a gente vai investir setenta milhões de reais
naquela estação, e, com esse investimento, a
gente espera que, assim, todas essas
ocorrências, principalmente com turbidez,
sejam eliminadas. E principalmente com esses
produtos e subprodutos do tratamento.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Ok.
Eu vou passar à Kátia, que é da Arsp,
quem faz o controle.
A gente pode marcar uma visita ao
laboratório central? (Pausa)
Ok, só para saber.
Vamos lá, Kátia. Obrigado pela presença.
A SR.ª KÁTIA MUNIZ CÔCO – Boa tarde a
todos. Eu agradeço o convite, até peço
desculpas por não ter chegado e ter assistido à
apresentação da Ana, que eu vejo que é um
estudo que colocou o Brasil inteiro para discutir
questões da qualidade da água, sejam elas que
vão afetar a saúde pública ou sejam elas que
precisam somente de melhorias nos processos
de tratamento para serem corrigidas.
E vocês vão ver que um pouco da minha
fala aqui hoje vai estar muito voltada para a
gente se conscientizar desses impactos que os
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distúrbios da qualidade da água podem ocorrer.
Existem alterações que podem provocar danos à
saúde pública e existem alterações que
requerem melhorias operacionais.
Bem, vou falar um pouco da Arsp. A
Arsp, hoje, é uma agência reguladora
multissetorial. A gente regula e fiscaliza o
serviço de água e esgoto prestados pela Cesan
em quarenta e seis municípios. A Cesan presta
serviço em cinquenta e três e a Arsp tem
convênio com quarenta e seis municípios.
Além da Cesan, a Arsp também regula e
fiscaliza o SAAE de Aracruz. Então, não é uma
agência no setor de saneamento exclusiva da
Cesan, ela regula também o Serviço Autônomo,
que é o Saae. A gente também regula e fiscaliza
os serviços de rodovias pedagiadas, o contrato
com a RodoSol, e também fiscalizamos o serviço
de distribuição de gás natural.
Como o assunto hoje aqui é potabilidade
da água, eu vou focar nesse assunto, para a
gente até ser mais ágil e ser bem preciso no que
nós estamos propondo a discutir.
Bem, esse é o momento, acho que, único
que eu vejo na discussão da qualidade da água.
A gente está numa Casa de Leis, mas está
também com representantes das Câmaras
Municipais, representante do prestador de
serviço, que é a Cesan. A gente está aqui com
representante também do órgão fiscalizador,
que é a agência, e está com representantes de
ONGs que defendem os interesses ambientais,
então o quanto é rica essa oportunidade de
discussão.
Esse assunto de qualidade da água não é
a primeira vez que a Arsp, em específico, trata
com a Ales. Nós já fomos convidados pela
Comissão de Saúde e Meio Ambiente, pelo
Doutor Hércules, e nós também já fizemos uma
audiência pública para discutir incessantemente
esse assunto, mas a gente vê que é uma
questão que envolve também meio ambiente e
saúde pública, mas envolve também qualidade
dos serviços, então por isso que eu vejo que
essa comissão tem por objetivo também discutir
esse assunto. Eu vejo que é uma atribuição
compartilhada entre duas comissões, sim.
Para a Arsp, qual a competência da
agência? É garantir que os serviços sejam
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prestados com qualidade e no menor preço
possível, que as tarifas sejam módicas. Esse que
é o objetivo principal da agência. E o que é
qualidade da prestação de serviço? É qualidade
da água que é fornecida, mas também é a
continuidade do abastecimento de água. Então,
se faltar água, o serviço não está sendo
contínuo, e se tiver distúrbios em relação ao
padrão de potabilidade, também é um distúrbio
de qualidade.
Então a agência reconhece que é
competência da agência fiscalizar questões
relacionadas à qualidade da água distribuída
pela Cesan. E tanto é e a gente reconhece que é
de nossa competência, que esse procedimento
de fiscalização da qualidade da água está no
nosso manual de fiscalização. A agência tem um
manual, realiza fiscalizações programadas e
também específicas, e tem um bloco, tem um
setor, tem um item específico do nosso manual
de fiscalização que é sobre a verificação da
qualidade da água, que a gente chama de
Bloco Um.
Eu estou falando Bloco Um porque eu
vou já falar para vocês que todos os nossos
relatórios de fiscalização já estão disponíveis
no site da agência. Então a gente quer ter um
sistema público no qual o usuário possa obter
uma informação sem nem solicitar para a
agência. Ele está lá disponível no site e o
usuário pode ter acesso. Todos os relatórios
que a gente produziu sobre qualidade da água
estão disponíveis no site.
E aí eu trouxe também um
levantamento de 2019 até 2022 – a Jéssica
ficou na correria fazendo esse levantamento
agora para mim, à tarde – só de 2019 a 2022 a
agência produziu trinta e três relatórios de
fiscalização, especificamente sobre qualidade
da água, e também trinta e três termos de
notificação para a Cesan.
Nesse apanhado desses trinta e três
relatórios, a agência identificou quatrocentas
e vinte e sete constatações. Constatações em
que vão ser abertos processos sancionatórios
garantindo a ampla defesa e o contraditório e,
se comprovada a irregularidade, a aplicação
de uma sanção para a Cesan. Então nós já
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temos todo esse universo de constatações e
itens em avaliação pela agência.
Bem, o que a agência também entende
sobre as questões de qualidade da água? Existe
uma competência do Ministério da Saúde de
definir o padrão de potabilidade. Então a
própria legislação específica do saneamento já
determina que agência reguladora não tem
competência para definir o padrão de
potabilidade. Só quem tem essa competência é
o Ministério da Saúde, porque nós estamos
lidando aqui com uma questão de saúde
pública, não só de tema regulatório.
Ele entra como um tema regulatório,
porque nós entendemos que a qualidade da
água é a qualidade da prestação de serviço.
Então a agência fiscaliza, na verdade, o
cumprimento por parte da Cesan do padrão de
potabilidade, que é definido por uma portaria
do Governo Federal.
Bem, o que a agência avalia no
cumprimento desta portaria? Se a frequência do
monitoramento está sendo realizada, ou seja,
tem parâmetros lá que são definidos, por
exemplo, com monitoramento de duas em duas
horas; tem parâmetros que têm que ser
monitorados a cada três meses. Tudo isso é
fiscalizado pela agência. Para garantir o quê?
Que todos os itens que têm que ser
inspecionados são, de fato, avaliados pela
Cesan, para não permitir que ela não monitore
algum tipo de parâmetro e nem na frequência
como deveria.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Só uma pergunta, Kátia,
rapidinho. Vocês fazem análise independente?
A SR.ª KÁTIA MUNIZ CÔCO – Por
enquanto não.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Não, né?
A SR.ª KÁTIA MUNIZ CÔCO – Quando
tem a necessidade de fazer algum
monitoramento específico, a gente determina
que a Cesan realize e encaminhe os laudos para
a agência. Isso por quê? Porque os laboratórios
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da Cesan são certificados pelo Inmetro. Têm
certificação para isso. Mas a agência está
providenciando, sim, uma contratação
independente para a gente também poder
fazer seus resultados. Tá bom?
A gente já está implementando essa
melhoria inclusive a gente já tem um termo de
referência pronto, uma contratação em
andamento para isso.
Então, a gente, voltando ao assunto da
portaria de potabilidade, fiscalizamos a
frequência, fiscalizamos se todos os parâmetros
foram monitorados e também os resultados
desses parâmetros, se estão de acordo ou não.
A portaria de potabilidade tem um
número muito grande de parâmetros para
serem monitorados. Não é uma portaria fácil,
didática, de simples leitura. É uma portaria, de
fato, complexa de ser interpretada.
Ali na portaria tem parâmetros que são
chamados na portaria de organolépticos, que
interferem somente na cor e sabor. Esses
parâmetros não necessariamente vão interferir
na saúde pública da população, mas interferem
no grau de aceitação que a população tem. Eu
não vou querer tomar uma água com uma cor
diferente do que aquela que é cristalina. Então,
são parâmetros que têm que ser monitorados,
mas
não
necessariamente
gera
uma
consequência para a saúde pública.
Mas existem parâmetros ali também
físico-químicos e microbiológicos. E existem
também parâmetros mais específicos como a
gente está discutindo, como trialometanos,
como ácidos haloacéticos, nome difícil de falar.
Trialometanos realmente já foi
discutido. Ele é um subproduto da
desinfecção. Se a água tiver matéria orgânica
e tiver um desinfetante como o cloro, vai
gerar esse subproduto e ele é cancerígeno.
Então, ele já dá o indicativo de qual a medida
que tem que ser adotada pelo operador de
serviço. Que é o quê? Retirar matéria
orgânica.
Então, todos esses parâmetros têm
uma lógica, têm um critério entre si e na
definição dos limites da portaria, feito pelo
Ministério da Saúde, também foi definido que
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aquele limite foi definido em função de um
risco à saúde pública. Está bom? E é claro que
tem uma margem de segurança para isso.
Sabendo que a agência não tem
competência de alterar o padrão de
potabilidade e somente de fiscalizá-los, nós já
desenvolvemos todo esse trabalho de
fiscalização que a gente chegou a mais de
quatrocentas constatações. Qual é a
interpretação que a agência tem sobre isso?
Teve distúrbios da portaria de potabilidade, vai
ser iniciado um processo sancionador e se
comprovada a irregularidade, o prestador vai
ser punido por isso.
Inclusive, agora, nós estamos até
incluindo nos contratos da Cesan com o
município metas específicas de melhoria nos
processos de tratamento. Todos os contratos da
Cesan estão sendo revistos para serem incluídas
essas metas. Porque caso não cumpram essas
metas, vai ser também um descumprimento
contratual, mesmo que parcial.
O que eu vejo? Nós estamos com
grandes instituições que têm o poder de discutir
questões afetas à qualidade da água. Mas a
gente faltou de chamar uma instituição que é a
principal, que é a vigilância da qualidade da
água, que é a Vigilância Ambiental. Acho que a
gente tem que discutir esses assuntos com eles.
Por que eu digo isso? A portaria de
potabilidade trouxe dois conceitos. Ela trouxe o
seguinte: o prestador de serviço tem que fazer o
controle da qualidade da água, ou seja, ele tem
que fazer o monitoramento dos parâmetros e a
Vigilância Ambiental e a Vigilância Sanitária têm
que fazer, de fato, a vigilância. Por isso que ela
tem um sistema para isso, que é o Sisagua.
Então, ela tem por objetivo receber esses dados,
analisar e também tem responsabilidade de
comunicar a população, caso tenha algum
desvio que vá gerar uma consequência para a
saúde pública.
Eu acho que seria muito interessante
discutir esses assuntos com a vigilância. Porque
o que a agência vai fazer é diagnosticar qualquer
descumprimento da portaria. Se ele tem grau de
relevância apenas, como eu falei, para cor e
sabor, é a avaliação da agência, a agência vai
tratar isso no mesmo grau que os parâmetros
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que realmente podem gerar, por exemplo,
efeitos cancerígenos ou algum descumprimento
de algum metal pesado.
Então, acho que a gente tem que discutir
esses assuntos com a Vigilância Ambiental e a
Vigilância Sanitária. E aí, temos também tanto as
vigilâncias municipais, como a vigilância
estadual, que podem nos auxiliar nisso.
Nós, inclusive, na agência, já tentamos
acesso até ao próprio Sisagua. Eu achei o
resultado produzido pelo Repórter Brasil
fantástico porque trouxe o mapa do Brasil
inteiro. Permite até a gente comparar o Espírito
Santo com outros estados, identificar quais são
os municípios com maiores distúrbios. E eu
parabenizo até o Repórter Brasil por ter
conseguido acesso ao Sisagua, porque as
agências reguladoras já tentaram convênio com
o Ministério da Saúde para conseguir acesso ao
Sisagua e a gente não conseguiu isso ainda.
Foram feitos testes pilotos, mas como
são informações autodeclaradas pela vigilância
sanitária, podem ter erros de digitação, então, a
gente, eles mesmos perceberam que são
informações que precisam ser auditadas,
precisam ser validadas, né? Como a gente citou
aqui um erro de digitação que pode gerar um
resultado irreal.
Bem! Nós já estamos interagindo há
algum tempo com a ONG, a Juntos SOS
Ambiental. Já diversas vezes recebemos lá
requerimento de Eraylton. A gente sempre tem
muito zelo, muita cautela e muito empenho
para responder informação fidedigna para ele.
E, assim, eu fico até honrada com a pergunta
dele direcionada para mim, porque mostra
confiança no órgão regulador em relação ao
posicionamento que o órgão regulador tem.
E, de fato, assim, qual a minha
interpretação da portaria de portabilidade e do
Decreto 5440? O Decreto estabelece que o
prestador de serviços deve informar os
parâmetros básicos. Então, os parâmetros
básicos, de fato, são informados, entendeu? A
gente já fez uma fiscalização da agência, e, de
fato, os parâmetros básicos são informados.
Podemos fazer um estudo, até para
tecer, auxiliar nos encaminhamentos que a
gente pode trazer aqui, se estadualmente a
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gente poderia definir outros parâmetros que
são de interesse para a divulgação da
população. Eu acho que isso é um estudo que
vai ser até pioneiro, no Brasil. Eu nunca vi isso
acontecer em outro estado do Brasil. Acho que
isso pode ser pioneiro. Para além dos
parâmetros básicos, a gente detalhar, para
outros parâmetros, que ali poderiam ser
incluídos na informação da fatura e no relatório
anual que a Cesan envia, que ela tem por
responsabilidade enviar.
Também podemos discutir, como é
dever de informação da Cesan, discutir com a
vigilância quais seriam esses parâmetros,
quando que a gente vai divulgá-los, por quê? A
gente não pode fazer um alarde para a
população, por uma questão de saúde pública,
sem uma responsabilidade por trás disso. Temos
que ter muita responsabilidade em relação a
essa divulgação.
Eu vejo assim, ao olhar da agência, a
gente até se manifestou para o próprio
Ministério Público, numa reunião que nós
tivemos na semana passada - agora, não lembro
se foi semana passada ou se foi nesta semana.
Eu acho que tem tanta reunião, que eu já... Na
semana passada, sim -, a agência reconhece que
tem distúrbios na qualidade da água. Tanto que
os nossos relatórios de fiscalização identificam
essas constatações de não conformidade.
Por parte da agência, não vimos um
diagnóstico de afetar a saúde pública da
população. São inconsistências que devem ser
corrigidas, sim. O prestador de serviço tem que
fazer investimentos para melhorar a qualidade
da água. Tem que melhorar também as suas
práticas operacionais, e, por isso, a agência
abriu um processo sancionador sobre esses
casos.
Não vemos, ainda, que é uma questão,
no olhar da agência, que afeta a saúde pública.
Para ter esse posicionamento, a gente
precisaria, realmente, da instituição responsável
por isso, que é a vigilância da água e a vigilância
ambiental.
Bem, eu acho que esse é um apanhado
do posicionamento da agência. Mas eu também
estou disponível para outros esclarecimentos e
até para fazer fiscalizações específicas. A gente
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até encaminhou para a ONG SOS Ambiental um
relatório de fiscalização específica, que a própria
Prefeitura da Serra solicitou para a agência,
sobre os trihalometanos e os ácidos
haloacéticos.
A gente fez um apanhado, em 2021, esse
relatório também está disponível no site, a
gente fez um apanhado dos monitoramentos de
2016 a 2020. Então, a gente já tem no site da
agência os resultados dessa avaliação específica.
Mas, então, é só parabenizar pelo evento
e pela oportunidade de discussão e
encaminhamento.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Obrigado, Kátia.
Eu vou só passar, rapidamente – se
alguém quiser, depois, fazer uma pergunta para
a Kátia –, para o vereador André Lopes, de
Cariacica, porque ele está com o horário. Então,
é importante quer ele se manifeste.
O SR. ANDRÉ LOPES – Boa tarde a todos
e todas. Saudar o deputado Fabrício Gandini,
presidente da frente parlamentar, um
importante instrumento da sociedade capixaba
na busca por um desenvolvimento e execução
de uma política pública de saneamento e
abastecimento de água que contemple todos os
cidadãos capixabas.
Bem! De forma bem breve, também
saudar o nobre vereador, aqui, representante
da Câmara Municipal de Vitória, Armandinho.
Tem feito um excelente trabalho lá, na CPI da
Cesan. Saudar todos os representantes da
companhia, saudar a agência reguladora, saudar
o Moreschi, da ONG Juntos. Possivelmente,
depois, vou solicitar ao deputado o contato de
vocês, para que a gente possa subsidiar também
um debate lá, em Cariacica.
Nós estamos vivendo um momento
histórico para o município de Cariacica, com a
instituição da CEI, da comissão especial de
inquérito que vai fiscalizar a prestação desse
serviço no município. Infelizmente, é um
serviço... Eu estou no segundo mandato, na
Câmara Municipal de Cariacica, mas eu já
acompanhava as legislaturas anteriores, e é uma
reclamação uníssona na cidade acerca da
prestação desse serviço. Vai da qualidade da
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água até a abrangência do serviço. Cariacica não
tem... Pouco mais de vinte por cento de
cobertura da Cesan. E, infelizmente, boa parte
das reclamações sequer tem eco, porque a
Cesan diz que: Não, mas nessa localidade a
gente ainda não tem a rede. Então, nós não
temos como executar determinado serviço ou
responder sobre determinada situação.
Então, a população de Cariacica, de uma
forma ou de outra, tem tido muita expectativa
com a produção que essa CEI vai apresentar
para a sociedade, após os seus trabalhos. Nós
instituímos a comissão de acordo com a
Resolução n.º 001/2022, tivemos a primeira
reunião no dia 08 de março, e a reunião foi mais
para operacionalizar essa comissão. Fizemos os
requerimentos à Mesa Diretora, que tem
garantido para nós total apoio para que a gente
possa realizar esse trabalho.
Quero, mais uma vez, parabenizar,
deputado, a importante ação e dizer que nós,
em Cariacica, vamos precisar muito de ter uma
interlocução aqui, com a Assembleia Legislativa,
e também com os legislativos municipais, para
que a gente possa desenvolver um trabalho com
excelência. O intuito da CEI não é pirotecnia,
não é politicagem, mas é contribuir para que o
cidadão possa ter de fato esse direito garantido.
Então, no mais, dizer que nós estamos lá
à disposição. Vamos realizar audiências públicas
e gostaríamos de contar com a presença do
deputado, representando a frente. Vamos
convidar todos os legislativos municipais,
obviamente os representantes da Cesan, vamos
convidar os da agência reguladora e também de
algumas ONGs que fazem o debate, o sindicato
dos trabalhadores também, para que a gente
possa apresentar um resultado, uma síntese,
para a população de Cariacica, e para que o
serviço possa, a partir daí... Infelizmente, a
gente teve que construir esse mecanismo, esse
espaço, para que a gente possa ter um serviço
decente.
Então, muito feliz, aprendi muito aqui
hoje! Nós ainda estamos em fase de solicitar
alguns documentos, nós já estamos debatendo
a possibilidade de ter acesso ou contratar algo
do tipo, uma assistência isenta, independente,
para que possa nos subsidiar.
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Então, é isso. Vou ficar mais um pouco,
mas, daqui a pouco, vou ter que me ausentar.
Muito obrigado pelo convite, deputado. Um
abraço a todos e todas e uma boa tarde!
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Obrigado, vereador!
A gente está à disposição! A reunião
aqui, já... a gente já discutiu diversos assuntos
aqui, na comissão. A Cesan, e não só com a
Cesan. Inclusive, é importante falar, nós
estamos aqui com a BKR, que é a única privada
do estado, que não prestou nenhum tipo de
informação. Cachoeiro. Então, aqui a gente está
discutindo uma situação específica, porque
apareceu, porque foi prestada a informação.
Nós temos situação no estado de que ninguém
prestou nem informação. Tem dados
inconsistentes... Não tem dado! Imagine, a
gente não tem nem base para discutir se a água
tem ou não alguma coisa.
Então, infelizmente, a gente tem
situações... Saaes também, a gente tem aí... A
gente vai acompanhar também, eu vou convidar
o Saaes para fazer as suas manifestações. Então,
estamos à disposição. Essa é uma construção
importante. E Cariacica, como agora recebeu,
vai ter a PPP; a Serra, a PPP foi importante...
(Pausa)
É, agora, que eu digo tem um, dois anos,
não é? A PPP. Eu acho que finalizou. Foi no final
do Governo anterior.
Para a Serra foi importante, para a
cobertura de esgoto, deu uma velocidade maior.
Tanto que passou Vitória em cobertura de
esgoto. Infelizmente a gente ficou. Vitória está
patinando ainda nessa questão de finalizar. Há
essa dificuldade de finalizar essa parte grande
de esgoto, ainda, que tem em Vitória.
E o prefeito de Cariacica fez um anúncio
que todo mundo ridicularizou, muita gente – eu
vi, num site – que foi a praia em Cariacica. E eu
falei... Fiquei pensando no simbolismo daquele
anúncio. Ele falou que, inicialmente, não vai
poder tomar banho. Realmente, não vai poder
tomar banho. Mas isso vai fazer com que a
gente persiga a possibilidade de entrar naquela
água. Eu vi que muita gente criticou, e tal. Eu
falei: Poxa, ele, botando um equipamento
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público, mesmo que, no momento, não seja algo
que as pessoas visualizem a possibilidade de
utilizar, mas vai forçar uma estratégia de
solução, porque as pessoas não vão aceitar
conviver com aquela situação. E isso vai ficar
mais exposto. Eu o achei até visionário nesse
ponto. Não sei se foi com essa intenção. Mas, de
fato, vai qualificar aquele espaço. E vai ser
necessário transformar, para que as pessoas
possam utilizar.
Enfim. Vou passar a palavra ao vereador
Armandinho e, logo depois, a gente abre.
O SR. ARMANDO FONTOURA BORGES
FILHO - Boa tarde a todos e a todas.
Boa tarde, nosso querido amigo, irmão,
deputado Fabrício Gandini, que muito nos honra
com o convite, sobretudo por ter sido vereador
da capital por três mandatos, presidente da
Câmara de Vereadores. Já foi nosso candidato a
prefeito no primeiro turno e conhece bem a
cidade.
Quero saudar o Thiago, da Cesan; o
André, o Rafael, o Valdick; a Kátia, da Arsp, e o
nosso querido vereador de Cariacica, que tem
feito um belíssimo trabalho, sabe, André. O
André tem feito um belíssimo trabalho, tem se
destacado. E quero parabenizar todos os
legislativos
municipais
que
estão
acompanhando este debate.
Não é a primeira visita que faço. É a
primeira como parlamentar. A frente
parlamentar presidida por V. Ex.ª, secretariada
pelo nosso querido deputado Xambinho.
Moreschi também é um companheiro de luta aí,
há muito tempo. É um militante em prol do
meio ambiente.
É muito enriquecedor o debate. Mas o
que nos traz aqui – e, como relator da Comissão
Parlamentar de Inquérito na capital –, é
simplesmente a ação atabalhoada da
Companhia de Saneamento nos nove dias que a
cidade de Vitória ficou sem abastecimento, no
Carnaval.
A concessionária, que é a Cesan, no
feriado de Carnaval, foi imensamente noticiado,
que diversos bairros da cidade ficaram sem
água. Para sermos exatos, nove dias. E
necessitaram ser atendidos, após a prefeitura
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notificar a Cesan junto ao Procon, por carrospipa, até que o abastecimento se normalizasse.
Eu quero dizer aos técnicos da Cesan:
meu respeito por vocês. Você tem formação em
Química? É Química a sua formação? (Pausa)
Engenheiro? Engenheiro civil. O senhor
Weydson, diretor-presidente-em-exercício, é
formado em História.
Na Câmara de Vitória a conversa vai ser
outra. Não vai fugir: vai ser convocado, ele.
Vocês vão ser convidados. Mas ele vai ser
convocado, podem ter certeza. Porque eu sei
que muita gente da Cesan não concorda com
esse tipo de politicagem. Tanto é que nós vemos
o aparelhamento da companhia prejudicar a
prestação de serviços. Mas isso é uma matéria
para outro Parlamento, que fica bem aqui ao
lado: Palácio Atílio Vivácqua.
Uma das negligências que nós estamos
vendo – nós fizemos em ordem cronológica –
são imensos buracos na Avenida Nossa Senhora
da Penha; carros afundando em buracos
deixado pela Cesan, como aconteceu no bairro
da Ilha de Santa Maria; esgoto sendo jogado in
natura na Praia de Camburi, na Curva da
Jurema; e milhões de reais recebidos, sem
executar o contrato que atenda os cidadãos
vitorienses. Asfalto de baixíssima qualidade, e
falta da água.
Então, fizemos uma pequena linha
cronológica
para
trazer,
de
matérias
jornalísticas: Em outubro de 2021: Obra da
Cesan de manutenção na rede de esgoto da
Avenida Leitão da Silva interditou três faixas; em
novembro de 2021: Um trecho da Reta da
Penha é tomado por buraco e imensa poça
d'água com a zona de trânsito; Fevereiro de
2022: Um carro caiu em buraco por conta da
água em buraco; bairros da grande Vitória sem
água por quatro dias; anúncio da necessidade
da CPI. Nós estamos aqui. Farto material
probatório. E mais: Notificação e multa do
Procon: doze milhões de reais. Vocês podem
ver! O que nós queremos são respostas.
Nós abrimos a comissão. Inclusive
acredito que o senhor André esteve lá com a
gente. Foi né, André? À Comissão de Obras e
Serviço, quando a água amarelada tomou conta
das caixas d’água? Comissão que presido. As

Vitória-ES, terça-feira, 29 de março de 2022

explicações foram dadas. A nossa boa-fé
objetiva foi demonstrada perante à Companhia
de Saneamento. Porém, a falta d’água durante
nove dias e o festival de desculpas esfarrapadas,
inclusive do governador do estado do Espírito
Santo, foram lamentáveis. Um festival de
empurra de responsabilidade. Chama a Arsp à
responsabilidade,
porque
foi
jogar
a
responsabilidade em cima da EDP, que
prontamente a mesma rechaçou, e a cidade de
Vitória nas regiões mais carentes, periféricas da
região da grande São Pedro, Santo Antônio
foram vítimas da falta d’água.
Ouço isso, porque meu número pessoal,
que é o meu número de trabalho, faço questão
de ter contato próximo com o munícipe, recebe
todos os dias reclamações de falta d’água, de
condomínios que não têm pressão para chegar
água, seja em Jardim Camburi, na Praia do
Canto, em Santa Lúcia, em toda a cidade de
Vitória.
Então o que causa espanto é,
justamente, a cidade de Vitória, a capital do
Espírito Santo subsidiar. Nós estaremos
enviando requerimento querendo saber os
investimentos da companhia; a arrecadação do
município de Vitória nos últimos oito anos e
investimento. Porque nós temos certeza de que
nós estamos subsidiando, indevidamente, o
sistema em todo o estado do Espírito Santo.
Então, quando nós nos propomos a
investigar, estarmos aqui dialogando com a
companhia, é porque isso daqui ó, esta água, a
água de péssima qualidade, conforme foi
comprovado, porque substâncias cancerígenas,
Eraylton. Vergonhoso! A sociedade está sendo
intoxicada.
Se não há legislação, não vamos ficar nos
escorando em decretos. Nós temos deputados,
aqui, homens e mulheres comprometidos,
parlamentares comprometidos. Vamos alterar
as legislações. O que não pode é o consumidor,
é o cidadão estar sendo envenenado. Ah! Mas
são dois litros em setenta anos. É inadmissível!
Nós temos que ter mecanismos de uma
companhia. Setenta anos, já? (Pausa) Cinquenta
e quatro anos de Cesan. Nós temos uma
companhia respeitada pelo capixaba. Isso não
pode acontecer.
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Nós temos uma situação vexatória em
Jardim Camburi. A estação de tratamento de
efluentes lá é chamada de pinicão. Deputado
Gandini é morador do bairro. É um problema
crônico que se alastra.
Nós precisamos resolver esse problema.
Nós precisamos resolver, assim como na
Comissão Especial de Inquérito da Serra,
vereador André, os efluentes são jogados in
natura. Nós estaremos investigando isso
também. Então nós precisamos de muita
seriedade, muita transparência.
Causou-me espanto, sinceramente,
quando a nossa querida jornalista ali, fez o
relato que é um compilado de dados que o
cidadão comum consegue ter. Então, já,
prontamente, aqui, pedi ao deputado, com sua
competente equipe, elaborar um projeto de lei
que valha para todo o Espírito Santo.
É inadmissível! Venho aqui com
tremenda indignação. Uma indignação como
parlamentar representante dos moradores da
capital, uma indignação como consumidor, e
uma indignação me colocando no lugar de
vocês, também como técnicos efetivos da
Companhia de Saneamento.
Quero
rechaçar
também,
veementemente, como fiz, publicamente, à fala
de um diretor da companhia, o senhor Pablo
Andreão, dizendo que as pessoas teriam que
construir cisternas, se a edificação tivesse mais
que quatro pavimentos. A cidade já está
consolidada, isso não desculpa. Uma prestação
de serviço de abastecimento de água.
Quando nós falamos de esgoto, até
aceito, até aceito que a companhia fale. O
município tem uma competência também nisso
para resolver esse problema. E parte disso
também é culpa do município. Nós não temos
que eximir os entes municipais, mas
abastecimento de água, abastecimento de água
no feriado de Carnaval, quando a maioria das
pessoas sai da metrópole e vai para os
balneários, a cidade tem um menor consumo,
isso é inadmissível! E vocês até hoje não
conseguiram dar resposta à sociedade.
Esperamos que a prestação de serviço da
Cesan seja melhorada, esperamos muito que o
consumidor capixaba seja resguardado, e que a
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saúde no consumo de água tenha segurança,
porque é lamentável nós vermos um estudo
desse, que coloca e alardeia à população, a
sociedade fica em convulsão social, em pânico, e
os mecanismos oficiais para dar publicidade não
acontecem,
violando
princípios
da
administração pública que é uma companhia de
capital misto.
Então, assim, finalizo esta fala fazendo
essas ponderações contundentes, ponderações
válidas no Parlamento estadual. Agradeço o
convite para participar da frente parlamentar,
um debate rico para sociedade capixaba. Mais
uma vez parabenizar, deputado Gandini, pela
seriedade, independência e interesse público,
que o que nos move é o interesse público e
proteger o consumidor e os capixabas.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Agradecer ao vereador
Armandinho e queria aproveitar até a fala dele
para concordar em parte e dizer que a
concessão de água e esgoto é do município.
Vereador, é importante porque está criando a
CPI, não é?
Quando o Procon for acionado ele tem
que ser acionado contra o município e contra a
Cesan porque a concessão de água não é do
Estado, não! Eu até achei... Não sei por que o
governador foi lá. A concessão é ao município. O
Estado tem uma empresa pública de capital,
como você falou. Cadê o município? Como é que
fica nove dias sem água a Região de São Pedro,
nove dias, e o município estava onde? Onde
estava o Município de Vitória que no nono dia
foi alardear que não tinha, foi acionar o Procon.
Eu, quando fui secretário, acompanhei
Cesan, fizemos, inclusive se tem hoje contrato é
porque foi feito pelo Município, porque não
tinha nem contrato, antes! E cadê o Município?
Sumiu! Nove dias ausente vendo as pessoas
precisando de água. A responsabilidade do
Município de Vitória é clara! Ah, porque eu
tenho problema político com o governador eu
não acompanho o contrato? O município está
ausente! Precisa acompanhar o contrato!
Importante o vereador estar aqui porque
precisa acompanhar o contrato!
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O
contrato
tem
previsão
de
investimento, tem previsão de investimento em
água, tem previsão de investimento em esgoto.
O que a gente fez, levantamos todos os
problemas. Não tinha contrato, a Cesan podia
investir ou não em Vitória. Ficamos anos sem
contrato. E onde está hoje o município, que tem
o contrato na mão? A gente antes nem tinha o
contrato. Tem o contrato na mão pra executar e
sumiu esperando nove dias a Cesan.
É de se lamentar a ausência do município
de Vitória na relação, porque não se constrói
relação só na porrada, não! Tiro, porrada e
bomba, não! Relação é dia a dia. O que está
precisando? Nós discutimos desativar no nosso
período, desativar Camburi, vai desativar.
O que o município está discutindo hoje?
Não vejo nada! Pelo contrário, vou acionar o
Procon! Que isso, gente? A concessão é sua, o
serviço é seu! Nós discutimos na época,
inclusive, trocar a Cesan. Não sei se vocês
lembram, discutimos. Era outro Governo, não
tem problema, mas discutimos trocar a Cesan
porque não queria assinar o contrato justo para
cidade de Vitória. E hoje? Ah, vou acionar o
Procon! Que isso, gente? A concessão é sua,
município! Esquece disso não, município! A
concessão é do município, não é do Governo do
Estado, não é do Governo do Estado! É porque
as pessoas acham que como a Cesan é uma
empresa estadual a concessão é do estado, não
é do estado! O município que escolheu a Cesan
para prestar serviço e precisa prestar um bom
serviço.
Concordo, vereador, e é importante você
levar isso para o prefeito, o prefeito precisa
entender que ele tem que sair da eleição,
descer, sentar e discutir com quem presta
serviço na cidade de Vitória. Ele precisa sentar
com quem presta serviço na cidade de Vitória e
dialogar! Não é porque tem uma eleição que vai
continuar no processo eleitoral, que eu não
converso, não dialogo. A empresa está na
cidade, ela presta serviço na cidade! É
importante dialogar melhorias no sistema!
Então, assim, eu achei nove dias muito
tarde para o dono do serviço. Eu, se eu fosse
dono do serviço, por exemplo, está faltando
água na sua casa, você que contrata a Cesan,
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quanto tempo que você vai reclamar? No
primeiro dia! Quem é o dono do serviço é o
município de Vitória! Não é Governo do Estado,
não é Governo Federal! É o município de Vitória
o dono do serviço! Eu contratei a Cesan, eu
escolhi a Cesan!
Enfim, infelizmente, demorou nove dias;
nove dias, para acusar que estava faltando água,
meu Deus! Eu sei que os moradores acusaram,
mas infelizmente a prefeitura foi extremamente
omissa e foi ao Procon. Poxa vida! Poxa vida!
Não é o Procon que vai resolver isso, o Procon
pode multar, inclusive, o município, que botou
um prestador de serviço que não está prestando
serviço. Inclusive, eu oriento os moradores: não
entra só contra o... Vai ao outro Procon, porque
se for no Procon do município, ele não vai
querer... Você tem direito sobre o município
também. É o município que deveria ter
acionado, feito: Poxa, Cesan, o que está
acontecendo? Primeiro dia! Mas nove dias,
ausente, infelizmente, mas a gente sabe como é
que está funcionando. As coisas ainda não
saíram do palanque da eleição, tem que
continuar, tem que fazer gestão da cidade. O
problema é que tem gente que não quer fazer
gestão, quer fazer só política.
O SR. ARMANDINHO FONTOURA – Só
uma ponderação sobre a questão do contrato. O
contrato de 2019, V. Ex.ª tem...
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Trinta anos.
O SR. ARMANDINHO FONTOURA – A
ciência de trinta anos. É um dos objetos de
investigação, porque o contrato não tem sido,
na nossa avaliação prévia do Parlamento da
capital, não têm sido atingidos os níveis de
investimentos por parte da companhia. Há sim
defesa do município...
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Exato.
O SR. ARMANDINHO FONTOURA – Nós
não vamos negar.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – É o município que tem que
investigar isso.
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O SR. ARMANDINHO FONTOURA – Além
disso, nós apontamos que o contrato foi feito
sem licitação.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – É, mas era permitido.
O SR. ARMANDINHO FONTOURA – Era
permitido. Inclusive, um dos problemas que nós
identificamos, previamente, é a falta de licitação
do contrato.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Não, mas era permitido até o
ano... Você sabe como que funciona a lei.
O SR. ARMANDINHO FONTOURA - A
renovação. Lógico. Mas o que acontece? O que
nós temos hoje, justamente, não é só... Eu
entendo a sua fala, acho que o município
também
tem
responsabilidade?
Tem
responsabilidade.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Pô, se não tiver, danou. Ele é o
dono do serviço.
O SR. ARMANDINHO FONTOURA – Mas
como que a maior autoridade do Estado do
Espírito Santo, o governador do Estado, vai para
a rede social...
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Ele não tem nada a ver com o
contrato.
O SR. ARMANDINHO FONTOURA – Não,
mas ele vai para a rede social dar uma
declaração irresponsável, jogando a culpa na
EDP.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Não, não estou defendendo.
Você viu que não estou defendendo nem Cesan
e nem... Eu só estou falando: nove dias, o dono
do contrato... O dono do contrato não é o
Governo, e você sabe disso, você está abrindo
uma CPI. Esse é o pano principal. Se você está
abrindo uma CPI é porque...
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O SR. ARMANDINHO FONTOURA – Já
está aberta.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – É porque o contrato é do
município.
O SR. ARMANDINHO FONTOURA – Do
município. O poder concessionário é do
município e cabe a fiscalização.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – E cabe acompanhar...
O SR. ARMANDINHO FONTOURA – Sem
dúvidas.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – O plano de investimento e tudo.
O SR. ARMANDINHO FONTOURA – Sem
dúvidas.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Então, assim, é importante
porque, assim, as pessoas acharem quando...
Ah, vai ao Procon. Vai ao Procon contra o
município, contra a Cesan e contra o município,
contra a EDP e contra quem for, mas é o
município que precisa responder pela
contratada dele. Ele contratou a Cesan.
O Eraylton queria fazer uma pergunta à
Kátia Côco.
O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR –
Doutora Kátia, em primeiro lugar, vou ter que
ser indelicado com a senhora. Infelizmente, a
pergunta que lhe dirigi...
A SR.ª KÁTIA MUNIZ CÔCO - Não pode
ser indelicado com uma mulher. Cuidado.
O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR Então, eu vou ser indelicado com a
representante da Arsp. Pode?
A senhora falou que eu tinha
perguntado, porque eu acreditava na Arsp. A
Juntos acredita na Arsp. Então, a senhora sabe
que, conforme as documentações que nós
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temos trocado, a Juntos já demonstrou
claramente que ela até já pediu para os
senhores deputados, para algum deputado
tentar criar uma lei para que a Arsp seja uma
agência reguladora independente do Governo
do Estado, com a nomeação dos seus gestores
pela sociedade e os seus custos serem
debitados da sociedade, retirada uma parcela
dos valores cobrados do esgoto e da água para
custear a Arsp, porque nós temos várias trocas
de e-mails, de documentos.
Inclusive, o último, eu já reiterei, na
semana passada, sobre o seríssimo problema
que nós tivemos na elevatória da Ilha do Boi e,
infelizmente, o Almir Bressan saiu, que a Arsp
respondeu, em acordo com a Cesan, que não
tinha visto motivação nenhuma.
Qualquer um dos senhores podem entrar
no Facebook da Juntos e está lá o vídeo com o
vazamento e o transbordamento da elevatória,
jogando esgoto direto do mar. Tinha três
representantes da Cesan, no dia 29,
acompanhando os serviços porque retiraram
uma bomba por quinze dias e o pessoal
responsável pela manutenção nem sabia que a
empreiteira tinha retirado a bomba, mas vamos
para a frente. Não é esse o objetivo.
Eu fiz a pergunta sobre a lei e a senhora
falou diferente. Então, Armandinho e deputado
Fabrício Gandini, nós não precisamos criar lei
nenhuma. Já está no seu WhatsApp aí, Ana
mandou para mim.
Então, está aqui bem claro. (Pausa)
A lei é clara: Portaria GM/MS n.º 888, de
4 de maio de 2021. Aqui diz:
Art. 14 Compete ao responsável
por SAA ou SAC:
I – exercer o controle da
qualidade da água para consumo
humano;
(...)
XXI – notificar previamente a
autoridade de saúde pública e
informar à respectiva entidade
reguladora e à população
abastecida,
quando
houver
operações programadas, que
possam submeter trechos do
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sistema de distribuição à pressão
negativa ou intermitência;
XXII – comunicar imediatamente
à autoridade de saúde pública
municipal e informar à população
abastecida, em linguagem clara e
acessível, a detecção de situações
de risco à saúde ocasionadas por
anomalia operacional ou por não
conformidade na qualidade da
água, bem como as medidas
adotadas;
(...)
Eu não sou nenhum especialista em
português, por isso eu fui estudar Engenharia,
mas esse texto aqui é extremamente claro para
mim e ele diz aqui, claramente: a companhia
tem que comunicar à sociedade imediatamente.
Então, continuando, doutora Kátia, a
senhora deu uma informação aqui muito
importante, que a Arsp já relatou quatrocentos
e vinte e sete irregularidades. Uma pergunta
simples: alguma referente a produtos
trihalometanos ou ácidos haloacéticos nesse
período?
A SR.ª KÁTIA MUNIZ CÔCO – Sim! O
próprio relatório de fiscalização que eu relatei,
que foi publicado em 2021, que reúne as
informações da Serra do período de 2016 a
2020, ele está no rol dessas constatações.
O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR –
Não! A senhora falou que tem um relatório
novo, agora, a partir de 2020 até agora, que
foram feitas essas quatrocentas e vinte e sete
constatações. Até 2020 eu tenho todos os
dados, tenho todas as constatações. A senhora
informou agora que nesses últimos dois anos – a
senhora ou a Arsp, desculpe, não posso me
referir à senhora, a senhora é uma
representante da Arsp – tem quatrocentas e
vinte e sete constatações de irregularidades.
A minha pergunta é clara: nesses dois
últimos anos, dentro dessas quatrocentas e
vinte e sete constatações, foram constatadas
irregularidades de produtos cancerígenos e
outros produtos ou não? Sim ou não?
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A SR.ª KÁTIA MUNIZ CÔCO – Terminou
as perguntas? Porque aí eu respondo tudo ao
final. Senão a gente vai ficar num debate de leva
e traz e não vai ser didático.
O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR –
Tá bom! Se a senhora prefere assim, sem
problema. Então, essa é a primeira pergunta.
A segunda pergunta, a senhora falou que
já estão dando ações para contratação de
laboratório para fazer nova gestão, novas
regulamentações, novos protocolos e etc. Por
que esperamos a bomba atômica explodir para
agora tomar essas providências?
Outra coisa, que até hoje as respostas da
Arsp não nos convenceram. Foram trinta e seis
constatações de trihalometanos e dez de ácidos
haloacéticos. A Arsp juntou todas e aplicou uma
multa única para todas, sendo que as
constatações foram ao longo de mais de trinta e
seis meses. Entendo que a Arsp deveria emitir
um auto de infração para cada irregularidade e
uma multa para cada irregularidade.
Inclusive, nós fizemos um pedido da
dosimetria, porque a multa aplicada é
insignificante, na minha visão como cidadão e
que fui impactado, ou por qualquer cidadão que
foi impactado. Mesmo que a Cesan venha com
essa história de dois litros/setenta anos, se
vamos usar esse pensamento da Cesan, vamos
rasgar as legislações que dizem que tem um
limite máximo, que a partir desse limite está
descumprindo a legislação. A legislação é clara,
certo?
Uma última pergunta: a Arsp tem
especialista em saúde? Porque a senhora
informou que a Arsp não vê impacto à saúde
nesses resultados.
Só uma informação para o vereador
Armandinho Fontoura: eu, Eraylton Moreschi
Junior – o pessoal da Cesan já sabe, já me
responderam ou já responderam ao Ministério
Público –, abri uma ação, no Ministério Público,
para que a Prefeitura de Vitória e a Cesan
indenizem o município de Vitória com a
recuperação de todas as vias danificadas pela
Cesan, Projeto Águas Limpas, e a Prefeitura
Municipal de Vitória por processos de
infraestrutura aplicados.
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Quem tramita atrás do Shopping Vitória,
é um tobogã. Quem anda em Vitória, é uma
colcha de retalhos de asfaltos recuperando a
pista. É uma situação calamitosa. Por exemplo,
eu moro na Ilha do Boi, caminho todo dia: onde
foi feita a vala para passagem da rede de
esgoto, aquele asfalto da vala está danificando
todo o asfalto ao lado.
Mas uma boa notícia, senhores, a Cesan
não se furtou a admitir que tem
responsabilidade.
Só que uma coisa não nos agradou e nós
vamos contestar ao Ministério Público. A Cesan
quer que cada cidadão abra uma ordem de
serviço para que a Cesan vá verificar. Aquilo é
um problema difuso, é um problema da
coletividade. Se eu não passo na rua onde o
Armadinho mora e tem problema, e o
Armandinho não abre a notificação na Cesan, a
rua vai ficar com problemas.
Então, senhor diretor, gostaria que o
senhor olhasse isso. Eu não respondi ainda ao
Ministério Público, porque eu tenho amanhã, às
9h, uma visita com o secretário Alex Mariano,
para ele verificar os problemas que nós
relatamos, que o gerente dele diz desconhecer.
Então, ele vai in loco. Então, como a Cesan já
informou que reconhece, não vamos discutir
nada com a Cesan, só vamos responder com o
que eu acabei de lhe falar.
Ei, doutora Kátia, a palavra é sua.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Só, Kátia, antes de você
responder, só saber se tem mais alguém que
gostaria de fazer alguma fala, porque a gente vai
partir para finalizar. (Pausa)
Não tem? OK.
Então, Kátia, depois eu encerro aqui.
A SR.ª KÁTIA MUNIZ CÔCO – Seguindo
pela ordem dos questionamentos, vamos falar,
primeiro, de independência da agência
reguladora.
A agência reguladora, por essência, tem
que ser independente. Então, a gente preza
pelos mesmos princípios que a ONG tratou. A
agência reguladora não pode ser subordinada a
nenhum órgão do Governo e nem pode
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depender financeiramente do Governo. Então,
se a agência depender financeiramente do
Governo para implementar, por exemplo, um
projeto de monitoramento da qualidade da
água, ela estaria descumprindo sua função de
independência. Para isso, todas as agências
reguladoras, sejam elas nacionais ou as
melhores práticas internacionais, para ter uma
independência financeira, o recurso da agência
reguladora tem que ser por meio de taxa, que é
como a legislação, hoje, do Estado do Espírito
Santo
prevê.
Então,
defendendo
a
independência da agência reguladora, a gente
defende, também, a permanência de toda a
situação financeira da agência por meio da
arrecadação de taxas.
Outra função que é essencial da agência
reguladora é que a agência reguladora tenha
decisões pautadas pela técnica, pela tecnicidade
de suas funções. E, pautando pela técnica das
suas decisões, a gente não pode ter aqui desvio,
nem distorções das falas que foram feitas.
Aí eu vou reforçar algumas falas que
foram feitas. Eu falei que, em um levantamento
que nós fizemos da agência, desde o ano de
2009 até o ano de 2022 foram produzidos trinta
e três relatórios de fiscalização, especificamente
sobre qualidade da água, que chegaram a um
montante de quatrocentas e vinte e sete
constatações. Nesse grupo de relatórios, nesse
grupo de informações, está ali incluído também
o relatório de fiscalização sobre a qualidade da
água na Serra, que inclui aí todo o levantamento
de 2016 a 2020. Esse relatório foi publicado em
2020. Se ele foi publicado em 2021, ele está
incluído em todo esse rol. Então, essas
constatações estão ali incluídas, sim.
Bem, outro questionamento que o
representante da ONG colocou é que ele
questiona a dosimetria da pena utilizada pela
agência reguladora. Bem, se nós temos um
órgão independente, os fiscais da agência são
concursados, são especialistas em regulação e
fiscalização, inclusive toda progressão de
carreiras – e está nessa Casa de Leis para serem
votadas as progressões de carreira deles –, e a
gente preza, sim, pela independência, pela
valorização dessa carreira dada a importância
que esses fiscais têm. Eles dosaram a
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penalidade. E, aí, o que a ONG solicita é que a
agência desmembre todas essas penalidades. O
que a ONG na verdade pede com isso? Que a
agência não vire um órgão regulador e
fiscalizador, que agência vire uma indústria de
multas. A agência não vai fazer isso. O que o
fiscal fez? Ele avaliou todas as distorções, por
exemplo, de trihalometanos, e penalizou a
Cesan por não ter atingido o padrão de
portabilidade para trihalometanos em todo um
período. Ele pede para que a agência
desmembre isso em várias constatações e, aí,
cria uma indústria de leis. E a agência prezando
pela tecnicidade, de fato a gente não viu a
necessidade de fazer isso.
Como que a agência dosa também as
suas penalidades? A questão de qualidade da
água, ela está no grupo máximo de penalidade
que a agência pratica. Então, ela já está aí na
penalidade, como o deputado falou, na
penalidade inclusive prevista no contrato do
município. O município, quando assinou um
contrato com a Cesan, ele previu quais são as
penalidades que seriam aplicadas. Isso são as
questões mais modernas que um contrato de
concessão possa ter e isso está previsto no
contrato de Vitória. Então, a agência, com base
naquela penalidade definida pelo município, ela
dosa a sua sanção que vai ser aplicada. E, de
fato, qualidade da água é a penalidade máxima.
Sobre as questões da elevatória da Ilha
do Boi, de fato a agência recebeu uma
reclamação da ONG, a agência solicitou
manifestação da Cesan. A ONG relata que teve
extravasamento de esgoto em determinada
casa. Olhando a base de dados da Cesan sobre
reclamações, sobre denúncias que chegaram no
115, não achamos esse número de protocolo,
solicitamos que a ONG apresente o número de
protocolo, e isso não foi apresentado. Nós
estamos solicitando que a ONG apresente
elementos técnicos da denúncia para que a
agência possa apurar. E é isso que a gente está
aguardando para, de fato, caso seja
apresentado, a agência pode até rever a sua
decisão, uma vez que foi apresentado elemento
técnico para isso. Então, a agência pede
realmente que sejam apresentados esses
elementos.
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Eu acho que é isso que foi questionado,
mas eu também fico à disposição para
qualquer outro esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Rapidamente?
O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR –
Rapidamente, duas coisinhas.
Doutora Kátia, eu sou um bandido, eu
vou aqui, lhe dou tiro hoje. Gandini é um
delegado, ele viu isso, ele falou...
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Delegado, não, por favor! Bota
outro aí!
O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR –
Tudo bem! Tá! Um agente federal.
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Xerife da Praia do Canto.
O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR –
Xerife, isso!
Ele olha e vê, ele fala assim: Não, deixa
para lá, o Eraylton é um cara legal, ele só
matou a Kátia. Aí, passa um ano ou um mês,
eu vou ali, dou um tiro e mato o André. Aí, o
Gandini de novo fala: Ah, o Moreschi é um
cara legal, matou só o André, o André da
Cesan, ele não cuida bem da água. E vamos
para o próximo. Aí, depois de cinco, seis anos desculpe a brincadeira, André! -, daí cinco,
seis anos, aí o Gandini se cansa e fala: Pô,
Moreschi matou o Armandinho! Vamos juntar
tudo isso numa sacola e vamos dar uma
penalização para ele. Mas como a penalização
máxima da legislação brasileira por crimes é
trinta anos, com abatimentos, etc., então
vamos dar os trinta anos. É isso que a Arsp fez.
Sem mais comentário.
E sobre a questão da Ilha do Boi, se a
senhora não leu os meus documentos, o
pessoal da Cesan também não leu, tem um
print com todas as ligações telefônicas que eu
fiz denunciando na Secretaria de Meio
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Ambiente de Vitória, no 115 da Cesan; eu fiz
várias denúncias no WhatsApp para
funcionários da Cesan que eu tenho o maior
respeito, que nos atenderam com uma
perfeição e um respeito pela sociedade,
deram as providências por nós solicitada,
tanto que, aí, foi ser resolvido o problema. E
se eu coloquei e mandei fotos e vídeos de
extravasamento na rua Renato Dair Carneiro,
na tampa da rede da Cesan n.º 845, se eu
mandei da elevatória pelo seu transbordo no
mar, um vídeo e um filme feito pela TV
Ambiental, constatando os extravazamentos e
a poluição do mar, eu preciso ter o número do
protocolo, doutora Kátia? Não tenho nenhum
número de protocolo! Como eu escrevi na
denúncia: todas as minhas denúncias foram
enquanto eu estava fazendo minha
caminhada. E, infelizmente, a Cesan não tem
um sistema friendly, que ela poderia dizer: Ah,
senhor Moreschi, o senhor está encaminhada.
O nosso sistema tem o seu número de
telefone e vai mandar no seu WhatsApp o
número do seu protocolo.
E outra coisa que aconteceu, o
Condomínio Village De Lille fez a denúncia de
um vazamento, que era na rua atrás, mas
como o sistema da Cesan registra pelo
número do contrato, ele lançou na outra rua.
Então, o pessoal de vocês foi lá, na rua, não
viu que tinha nada, mas porque o sistema de
vocês registrou incorretamente, porque a
pessoa não sabia que o sistema, se ele não
identificasse em algum lugar a rua do
ocorrido... Inclusive, isso, eu conversei com
pessoas dentro da Cesan, que disseram que
iam dar providência para ver se resolvia isso.
Inclusive, sobre essas denúncias da
elevatória, um dia até peguei um senhor, que
é do sistema administrativo da Cesan, e parei
ele e ele falou: Senhor, o que eu posso lhe
ajudar? Falei: Oh, o senhor é da Cesan?- Sou.
O senhor é do que?- Não, não, sou do
administrativo, mas eu posso lhe ajudar?
Extremamente educado. O que está
ocorrendo?- Nós estamos tendo um
transbordo de esgoto aqui há quinze dias. Ele
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falou: - O senhor me manda as informações
que eu vou dar andamento.
Então, tem muita pessoa séria dentro
da Cesan, que nós respeitamos, mas a gestão
da Cesan, no seu alto escalão, ele não respeita
a sociedade. Inclusive, para colocar, após as
denúncias da Cesan, não sei se foi
coincidência, na Ilha do Boi, o senhor Có,
deixou a direção operacional da Cesan. Não
sei se tem alguma coincidência com isso,
porque as respostas que foram mandadas
para a Juntos, elas não condizem com verdade
nenhuma. E a Cesan tem um sistema de
compliance, tem um sistema de ética, de
transparência, de missão e etc., e o
atendimento na Ilha do Boi não cumpriu
nenhum desses itens.
Obrigado, deputado! Desculpe nos
entender, mas essa oportunidade é muito
importante para a gente estar discutindo. A
Juntos, a ONG, não quer denegrir Cesan, não
quer denegrir ninguém, nós queremos a
melhoria da qualidade dos serviços no
município. O cidadão paga caro pela água,
paga caro pelo tratamento do esgoto, e para a
gente ver o esgoto que era para ser tratado
das nossas residências, jogado no mar. Aí, nós
pedimos para a Arsp, que cobre, no mês de
novembro, somente cinquenta por cento do
tratamento de esgoto, porque cinquenta por
cento foi jogado no mar ou transbordou nas
vias, que foi para a água pluvial e foi para o
mar.
É só isso! Muito obrigado a todos!
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –
CIDADANIA) – Obrigado Eraylton. Você tem o
nosso respeito. Pode ficar tranquilo. Eu sei
que a gente, às vezes, diverge, mas dentro de
um conceito básico que é melhorar a vida de
todo mundo.
Vou agradecer a presença da Cesan,
dos vereadores que estiveram aqui e da Arsp,
obrigado pela presença. E a gente segue
construindo, acho que foi bem esclarecedora
a reunião. Também agradecer a Ana Aranha,
que foi coordenadora do Repórter Brasil, que
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nos deu alguns esclarecimentos, e a gente tem
algumas ações. Eu queria propor que a gente
pudesse visitar o laboratório, acho que é algo
importante. Pode ser um laboratório que
esteja numa estação, também. Enfim, a gente
define o que vocês acharem melhor. E eu vou
convidar todas as pessoas que participaram
aqui, hoje, se quiserem se fazer presente, mas
é opcional.
Agradeço a todos! Boa noite a todos!
Está encerrada a nossa sessão.
(Encerra-se a reunião às
18h38min.)

QUARTA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
HÍBRIDA (VIRTUAL E PRESENCIAL), DA
QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA,
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, REALIZADA
EM 23 DE MARÇO DE 2022.
(De acordo com o registrado no
painel eletrônico, registraram
presença em plenário os
senhores deputados Adilson
Espindula,
Alexandre
Xambinho, Capitão Assumção,
Dary Pagung, Delegado Danilo
Bahiense, Doutor Hércules, Dr.
Emílio Mameri, Erick Musso,
Freitas, Janete de Sá, Raquel
Lessa, Sergio Majeski e Torino
Marques; registraram presença
virtual os senhores deputados
Bruno Lamas, Carlos Von,
Coronel Alexandre Quintino,
Dr. Rafael Favatto, Engenheiro
José Esmeraldo, Gandini, Iriny
Lopes,
Luciano
Machado,
Marcos Madureira, Pr. Marcos
Mansur, Theodorico Ferraço e
Vandinho Leite)
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Há quorum para a
abertura da sessão, de acordo com o painel
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eletrônico. Invocando a proteção de Deus,
declaro aberta.
Convido o deputado Delegado Danilo
Bahiense a proferir um versículo da Bíblia.
(O senhor deputado Delegado
Danilo Bahiense profere João,
3:16)
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO –
REPUBLICANOS 10) – Nós estamos entrando
na quarta extraordinária do dia de hoje. Eu
dispenso a leitura da ata da sessão anterior,
será disponibilizada no site da Assembleia.
Primeira parte do Expediente, para
simples despacho.
1. Mensagem n.º 367/2022, do
governador do Estado, oriundo do Projeto de
Lei Complementar n.º 09/2022, que altera a
Lei Complementar n.º 635 de 15 de agosto de
2012, que reorganiza o cargo e a respectiva
carreira de Especialista em Políticas Públicas
e Gestão Governamental e dá outras
providências.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=136721&arquivo=A
rquivo/Documents/PLC/136721202203111729410576-assinado.pdf#P136721
Após o cumprimento do art. 120, do
Regimento Interno, às Comissões de Justiça,
de Cidadania e de Finanças.
Segunda parte, sujeita à deliberação.
Requerimento de Urgência n.º
43/2022.
2. Requerimento de Urgência n.º
43/2022, do deputado Dary Pagung, líder do
Governo ao Projeto de Lei Complementar n.º
09/2022, que altera a Lei Complementar n.º
635, de 15 de agosto de 2012, que reorganiza
o cargo e a respectiva carreira de Especialista
em
Políticas
Públicas
e
Gestão
Governamental e dá outras providências.
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Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=136937&arquivo=A
rquivo/Documents/RU/136937202203150030585199-assinado.pdf#P136937
*EXPEDIENTE
PUBLICADO
CONFORME
DOCUMENTOS
DISPONIBILIZADOS NO SIALES
Em votação.
Os
deputados
que
aprovam
permaneçam como estão, os contrários se
manifestem. (Pausa)
Aprovado o Requerimento de Urgência
n.º 43/2022.
Neste momento, então, eu encerro a
presente sessão. Antes, porém, convoco os
senhores e as senhoras deputadas para a
próxima, extraordinária, 10h53min.
Está encerrada a sessão.
(Comunicamos que a próxima
sessão será extraordinária,
híbrida - virtual e presencial -,
hoje, às 10h53min. Expediente:
o que ocorrer. Ordem do Dia:
Discussão única, em regime de
urgência, do Projeto de Lei
Complementar n.º 09/2022)
Encerra-se a sessão às dez
horas e cinquenta e um minutos.
*De acordo com o registrado no
painel
eletrônico,
não
registraram
presença
os
senhores deputados Hudson
Leal, Luiz Durão, Marcelo
Santos, Marcos Garcia e Renzo
Vasconcelos.
As inserções em negrito
referem-se
às
previsões
regimentais relativas às fases
ou às ocorrências desta sessão.
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