
 

 

 
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COMPANHIA ESTADUAL DE 
TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO – CETURB/ES 
 
 
Data : 28 de abr i l  de 2022, às 10h, excepcionalmente de forma dig i ta l .  
 
Esta reunião foi  real i zada de forma digi ta l ,  por meio do apl icat ivo zoom, contando 
com a part ic ipação de todos os acion istas, sendo a reunião integra lmente gravada e 
arquivada na companhia, no serv idor , com o seguinte endereço: 
V:\SECEX\AGOE\ATAS\2022\REUNIÃO ZOOM 28 04.  As informações decorrentes da 
reunião foram enviadas por e-mai l aos acion is tas no d ia 18 de abr i l  de 2022. A 
votação se deu de forma direta , por cada acionista, devidamente registrada na 
gravação. 
 
 
Presenças : O Estado do Espír i to Santo se fez representar  pe la  Procuradora,  Dra.  
Luc iana Merçon Vie ira ,  credenciada pelo OF. PGE/GAB Nº 062/2022, e a Companhia 
Espír i to Santense de Saneamento – CESAN pe lo Sr . Reginaldo José de Castro ,  
credenciado pelo ofíc io PR/023/002/2022, em primeira convocação, na forma 
prevista  nos parágrafos 3º (tercei ro) e  4º (quarto) do art igo 124 (cento e v inte e 
quatro) da Lei  nº 6.404/76, representando a tota l idade do Capita l  Socia l  com 
dire i to a voto, conforme evidenc iado pelas ass inaturas constantes das folhas 30 
(tr inta) do l ivro de presenças.   
 
 
Abr indo os trabalhos a  Sra.  Presidente conv idou-me para secretar iar a  reunião, cuja  
pauta é a  seguir  t ranscri ta:  PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA 
CETURB/ES. Data: 28/04/2022. Horár io e Loca l : 10h, na sede da empresa.  
ASSUNTOS: 1 .  Aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício f indo em 
31/12/2021.  2.  Reeleição e e leição e reeleição dos membros do Conse lho de 
Administração e f ixação de suas remunerações.  3.  Reele ição dos membros do 
Conselho F iscal  e f ixação de suas remunerações. Comprovado o comparecimento de 
100% (cem por cento) do capita l  com di rei to a  voto, a Presidente da Assemble ia,  
Dra.  Luciana Merçon Vie ira , convidou para tomar assento à mesa o Diretor  
Pres idente e membro nato do Conselho de Administração, Sr . Raphael Trés da Hora,  
o Diretor  Admin ist rat ivo e Finance iro,  Sr .  Marcos Bruno Bastos, e  o Gerente 
Financei ro e Contador, Sr . Rubem Rodr igues da Costa. Composta a mesa, a Sra .  
Pres idente declarou achar regularmente insta lada a Assembleia  Gera l  Ordinár ia,  
convocada pelas cartas nºs. 107 e 108/2022, de 14 de abr i l  de 2022, e real i zada na 
forma prevista nos parágrafos 3º (terce iro) e 4º (quarto) do art igo 124 (cento e 
vinte e quatro) e do parágrafo 4º do art igo 133 da Lei  nº 6.404/76.  
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QUESTÕES DE ORDEM :  
 
 
1.  Aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício findo em 
31/12/2021 .  
 
Fo i concedida a palavra ao Di retor Presidente da empresa, Sr .  Raphael Trés da 
Hora,  que informou estar à  dispos ição dos Acionistas os Srs.  Marcos Bruno Bastos e 
Rubem Rodr igues da Costa para os esclarecimentos decorrentes das demonstrações 
f inancei ras , destacando a publ icação das refer idas demonstrações no jorna l d ig i tal  
de A Gazeta, em sua edição do d ia 19 de abri l  de 2022 (dois mi l e v inte e dois),  e  
no Diár io Ofic ia l  deste Estado, sessão d iversos, na edição do d ia 20 de abr i l  de 
2022, páginas 13 (treze) a 24 (v inte e quatro).    
 
A segui r,  foi  concedida a palavra ao Sr.  Rubem Rodrigues,  que apresentou os 
documentos decorrentes das demonstrações f inanceiras do exercíc io f indo em 31 de 
dezembro de 2021, conforme documentação encaminhada por e-mai l  em 18 de abr i l  
de 2022, anal isada por auditores independentes contratados por esta Companhia ,  
I.M.C. ASSES. EMPRESARIAL S/S LTDA. – CRC-ES 002.498/0-4.   Ressa ltou que na 
opinião dos auditores as demonstrações contábeis representam adequadamente,  em 
todos os aspectos re levantes, a pos ição patr imonia l  e  f inanceira  da Companhia em 
31 de dezembro de 2021, o resultado de suas operações, as  mutações de seu 
patr imônio l íquido e dos f luxos de caixa referentes ao exerc ício f indo, e laboradas 
de acordo com os Pr incípios Fundamentais de Contabi l idade.   
 
O Sr.  Rubem Rodrigues destacou os itens que foram objeto de quest ionamentos 
apresentados pelos membros do Conse lho de Adminis tração e as devidas 
informações prestadas pela empresa,  qua is sejam: 
 
PÁGINA 7 – PARECER DA AUDITORIA:  Como recomendação, pe lo vo lume das operações de  
va lores a  receber  da empresa e  a  redução dos  resul tados dos ú lt imos  anos,  suger imos  e 
rat i f icamos pol í t i cas  de  fac i l i tação do ingresso de rece itas ,  bem como a insta lação de  
s is tema integrado  e  e let rôn ico  de  cobrança,  com dispon ib i l ização,  por  exemplo ,  de  bole tos  
pe la  internet  ou  a adoção  de  apl icat ivos  para ce lu lar ,  na mesma l inha do indicado  no  ano  
de 2020. Houve  ações em 2021?  Qua is?  P lanejadas?  Em execução?   
 
O processo de modern ização dos processos de  fac i l i t ação  do ingresso de rece itas  e de  
s is tema integrado  e e le trôn ico  de  cobrança vem sendo  estudada por  nossa Gerênc ia  de 
Informát ica,  es tando  em andamento  o  p lanejamento para sua implementação.   
 
PÁGINA 17 – VALOR DE ALUGUEL DE LOJAS (R$ 3.467.075,97):  Qual a  razão do aumento  
express ivo de um ano  a outro?   
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O aumento da inad implênc ia  e consequente débi tos  acumulados ( lo jas/módulos),  decorrem 
dos efe i tos  d iretos  da pandemia in ic iada em março/2020, agravado pe lo  pico  da cr ise  
sani tár ia  regis trado  em março/2021,  quando fo i  decretado r isco ext remo.  Desta fo rma,  as  
medidas necessár ias  para o  enfrentamento,  e  adotadas pe lo  Governo do  Estado,  
impac taram d iretamente  na demanda de  passage i ros transportados  pe lo  S is tema Transcol ,  
tendo  como consequênc ia  a redução do  número de pessoas  t rabalhando  e rea l i zando o  
transbordo dentro dos Terminais  de In tegração , afe tando  ass im o  volume de  vendas das  
unidades comerc ia is  ex is tentes nos  Terminais .   
 
Ressaltamos  a inda que em alguns  momentos da pandemia houve restr ições  de  
func ionamento do  comérc io  e  do transporte  públ ico,  gerando os impactos econômicos e  
f inance iros  às  empresas  em gera l .  Em razão  dessas  ocor rênc ias ,  os  permiss ionár ios  t iveram 
suas rece i tas  reduz idas,  impactando na capac idade de pagamento dos contratos de  
permissão  de uso remunerado dos  espaços  públ icos loca l i zados nos Terminais  de  
Integração.  A inda há o fato  de que a lgumas lo jas  estão  ocupadas  i r regu larmente.  Por  
consequência,  estão  rea l i zando depós i to  cons ignados  com valores  menores aos  cobrados 
por  esta  Companh ia.   
 
A CETURB/ES tem formal izado a recusa dos depós itos  junto às inst i tu ições bancár ias ,  
conforme in formações  cont idas no processo nº 89458249.  A  s i tuação dos débitos  referente  
ao Terminal  Rodov iár io  de  V i tór ia  di fe re  dos  Termina is  Urbanos,  tendo  em v is ta  que  
assumimos sua adminis t ração efet ivamente  em 12/03/2021,  de  fo rma conf l i tuosa com a 
ant iga admin is tradora,  e  encontramos res is tênc ia por par te dos comerc iantes  lá insta lados.  
A s i tuação  se agravou com medidas  restr i t ivas  adotadas  para enfrentamento  da cr ise 
sani tár ia  decorrente  do  novo coronaví rus .   
 
PÁGINA 17 – VALOR TOTAL DE DIREITOS A RECEBER (R$ 3.770.804,90):  As medidas  
admin is t rat ivas e/ou jud ic ia is  que a Ce turb es tá  adotando  para receber  os crédi tos  estão  
sendo adotadas?  
 
S im.  Por  meio  da Resolução  de  Di retor ia nº 007/2022,  fo i  autor izada a re tomada do  
programa de parce lamento de  déb itos  inadimplentes junto  à Companhia,  conforme cons ta  
no processo admin is trat i vo nº 88854663.  Tal  medida trata-se de ação mais  concreta com o 
propós i to de promover a  recuperação dos  recursos públ icos inad impl idos  desta Companhia.  
Ressaltamos  que,  outrora,  o  proced imento fo i  promovido pe la Companhia,  porém,  fo i  
regis trada baixa adesão. O Setor  de  Gestão das  Permissões (GERAD/SEGEP)  vem 
encaminhando o f íc io aos permiss ionár ios  inad implentes,  in fo rmando sobre  a  necess idade 
de promover  a regu lar ização dos débi tos  junto à  Companhia.  Há um processo  em 
trami tação,  conduz ido pe la Audi tor ia  Inte rna,  para mapear o  f luxo das novas demandas de  
contas  a  receber  do S is tema SITRIP e  Rodoviár ia  de V itó r ia  para melhor  def in ição da régua 
de  cobrança e,  consequentemente,  e fet ivar  a  centra l i zação  de  a lgumas áreas  do  Contas  a  
Receber.  As  cobranças  que demandam mais  judic ia l i zação  estão  re lac ionadas  com a locação  
dos espaços nos  Terminais .   
 
PÁGINA 18 – DEPÓSITOS JUDICIAIS: Foram rea l i zadas  ao  longo  de 2021 conc i l iações entre  
os sa ldos contábe is  e  os  sa ldos  bancár ios  judic ia is? Dos  valores  re lac ionados  ao Banestes e  
ao Banco  do Bras i l  s im,  mas da Caixa Econômica Federa l  a inda estamos com d if icu ldades  
para obter  a  in formação.   

Página 3 de 8



 

 

 
Houve reconhec imento contáb i l  dos  juros inc identes mensa lmente sobre os  depós i tos  
jud ic ia is?  Com exceção dos depós i tos  efe tuados  na Ca ixa Econômica Federal .   
 
PÁGINA 19 – DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:  Não exis te  dent ro deste  valo r  
módu los  ou partes  de obras  que es tão  em operação?  Atualmente  não  há obra sendo  
real izada.   
 
É rea l i zado  anualmente  pe la contab i l idade  consu lta  sobre o  s tatus das  obras  para o  
depar tamento  de engenhar ia?  Por  meio  de processo interno,  a contabi l idade é  in formada  
sobre  as  medições executadas.  Quando f ina l i zada a obra o  processo é  ins tru ído  com 
informações  até o  momento de  devo lução  ou baixa das  garant ias .   
PÁGINA 20 – INTANGÍVEL:  Os sof twares não recebem atua l i zações  que pro logam de sua 
vida út i l?   
 
Os va lores  de  sof twares referem-se ao  s is tema operac ional  e  ao  pacote of f ice que não  
sofrem atual i zações há um bom tempo.  No  imobi l i zado,  de  uma maneira gera l ,  há  
necess idade de se trabalhar  com valo r  res idual  e  deprec iação/amort ização econômica,  
tendo  em vis ta  que  está  sendo  adotada a deprec iação f isca l  regulamentada pe la  RFB.  No  
que tange a este  assunto,  fo i  aberto  processo interno e  in formado à D i retor ia  sobre  esta 
necess idade de melhor ia.  Na Gerênc ia  F inance ira -  GEFIN há somente um prof iss ional  
habi l i t ado  da contabi l idade  para atender  ao setor contáb i l .  Há necess idade de pensar  
a l ternat ivas  para que possamos produz ir  in formações com melhor qua l idade.  
 
PÁGINA 22 –  DEMANDAS JUDICIAIS: Não houve novas rec lass i f i cações,  entradas ou baixas  
de processos? Não.  
 
Como estão os re lató r ios  da Assessor ia  Jur ídica?  (Atua l i zados  e adequados?) Foram 
mant idos os  reg is t ros de  2020.  Nossa Assessor ia  Jur íd ica  in formou que não houve  
mudanças s ign if icat ivas  nas in formações.  Os  re lató r ios  serão rev isados neste ano e  
repassados à contabi l idade.   
 
PÁGINA 23  – PASSIVOS CONTINGENTES:  Não ocorreram baixas,  a tual i zações ou inc lusão de  
novos  processos? Não.  
 
 
A Sra.  Pres idente informou ter ana l isado toda a documentação encaminhada e,  
consubstanc iada pe los pareceres do Conselho Fisca l  e do Conse lho de 
Administração referentes ao exerc íc io socia l  de 2021, não há dúvidas quanto às 
demonstrações do refer ido exercíc io,  sendo também o posic ionamento do outro  
acionista,  tendo estes aprovado as contas da empresa re lat ivas ao exercíc io f indo 
em 31 de dezembro de 2021 (dois  mi l e  v inte e um). 
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2.  Reeleição e eleição dos membros do Conselho de Administração e 
fixação de suas remunerações.   
  
A Sra . Pres idente da Mesa informou ser de competênc ia desta Assembleia a e leição 
dos membros do Conselho de Administração, apresentando a indicação do Exmo. Sr .  
Governador do Estado, por meio do OFÍCIO G Nº 012/22, de ree leição dos atuais 
membros,  Srs. A lexandre Carvalho Si lva e Jorge Te ixeira e Si lva  Neto, como 
representantes do Governo do Estado e Independente,  respect ivamente,  na forma 
dos incisos I  e III do art igo 20 do Estatuto Soc ia l .  Considerando que os indicados 
se enquadram nos cr i térios previstos no Estatuto Socia l  para assumir a  função de 
membro do Conselho de Administ ração da CETURB/ES, cr i tér ios estes devidamente 
anal isados pela Secretar ia de Governo, conforme disposições cont idas no art igo 10 
do Decreto nº 4272-R, de 26 de junho de 2018, rat i f icados por aque la Secretar ia  
por meio do OFÍCIO SEG Nº 031/2022, os acionistas reconduziram os membros a  
segui r qual i f i cados:  ALEXANDRE CARVALHO S ILVA ,  bras i le iro, casado, contador e  
advogado, portador da Carte ira  de Identidade nº 855.753 - SSP/ES e do CPF nº 
862.522.677-91, residente na rua Abí l io C ici l iott i ,  15, bairro Vi la R ica , Cachoei ro de 
Itapemir im/ES, e JORGE TEIXEIRA E  S ILVA NETO,  bras i le iro, casado, administ rador,  
portador da Carte ira  de Identidade nº 754.709- SSP/ES e do CPF nº 841.045.977-
91, res idente na Rua Anésio A lvarenga, 391/302, Pra ia da Costa,  Vi la Velha/ES.  
 
A Sra.  Presidente informou ainda que de acordo com o previsto no inciso II do 
art igo 20 do Estatuto Soc ia l da CETURB/ES, é garant ida a  part ic ipação do acionista 
minor itár io no Conselho de Administ ração, sendo indicada a recondução do Sr.  
MATEUS RODRIGUES CASOTTI ,  bras i le iro,  casado, Advogado, portador do CPF n° 
102.660.947-08 e da Carte ira de Ident idade n° 1.793.191 - SSP/ES, residente na 
rua Taciano Abaurre, 30,  Ed.  Nov itá,  Apto 1901, Enseada do Suá, V itór ia/ES, para 
representar o acionista minor i tár io Companhia Espír i to Santense de Saneamento -  
CESAN no Conselho de Admin ist ração da CETURB/ES, conforme ofíc io nº 
PR/023/001/2022, o qua l se enquadra nos cr itérios previstos no Estatuto Socia l 
para assumir a função de membro do Conselho de Administ ração da CETURB/ES, 
cr i tér ios estes devidamente anal isados pela Secretar ia  de Governo, conforme 
OFÍCIO SEG Nº 031/2022,  o que foi  acatado pelos ac ionistas.  
 
Após, a  Sra. Pres idente informou que de acordo com o previsto  no inc iso IV do 
art igo 20 do Estatuto Socia l  da CETURB/ES, é  garantida a part icipação de 
representantes dos empregados no Conse lho de Administração.  Como resultado do 
processo e let ivo interno, está proposta a reeleição do Sr . JOSÉ R ICARDO DA S ILVA  
SANTOS ,  bras i le i ro,  casado, Técnico em Transporte , portador do CPF n° 
278.956.882-00 e da Carte ira  de Ident idade n° 937.104 - SSP/ES, residente na rua 
Padre Bento Dias Pacheco, 11, Sólon Borges, V itór ia/ES, e  a  e leição do Sr .  
NATANAEL ZUCCON ,  brasi le i ro,  casado, Técnico em Transporte , portador do CPF n° 
031.982.147-18 e da Carte ira de Ident idade n° 1.179.246 - SSP/ES, residente na 
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rua da V itór ia , 108, Grande V itór ia, Vi tór ia/ES, na qual idade de membros t i tular  e  
suplente, respect ivamente, para representarem os empregados no Conselho de 
Administração, os quais se enquadram nos cr i tér ios previstos no Estatuto Soc ia l  
para assumir a função de membro do Conselho de Administ ração da CETURB/ES, 
cr i tér ios estes devidamente anal isados pela Secretar ia  de Governo, conforme 
OFÍCIO SEG Nº 031/2022,  o que foi  acatado pelos ac ionistas.   
 
Os membros ora reele itos e e le itos cumpri rão o mandato de dois anos, ou se ja,  de 
1º de maio  de 2022 a 30 (tr inta)  de abri l  de 2024 (dois mi l  e  vinte e quatro),  
f i cando mant ida a atual remuneração para cada membro, esta estabelecida em 
Assembleia Geral  Ordinár ia rea l izada em 30 de abr i l  de 2003 (dois mi l e três) , que 
equiparou o jetom dos membros do refer ido Conselho à remuneração do Conselho 
Fisca l ,  estabelecida no §3° do art igo 162 da Le i 6.404/76, ou se ja,  10% (dez por 
cento) do que, em média , for  atr ibuída a cada Diretor , cabendo a Secretária  do 
refer ido Conse lho 50% (cinquenta por cento)  do valor pago aos membros.  
 
3.  Eleição dos membros do Conselho Fiscal  e fixação de suas  
remunerações.   
A Sra . Pres idente da Mesa informou ser de competênc ia desta Assembleia a e leição 
dos membros do Conselho Fisca l,  apresentando a ind icação do Exmo. Sr.  
Governador do Estado, por meio do OFÍCIO G nº 012/22, para composição do 
refer ido Conselho.  Cons iderando que os indicados se enquadram nos cri tér ios 
previstos no Estatuto Social  para assumir a  função de membro do Conselho Fisca l  
da CETURB/ES, cr i tér ios estes devidamente anal isados pe la Secretar ia de Governo, 
conforme disposições cont idas no art igo 10 do Decreto nº 4272-R, de 26 de junho 
de 2018, rat i f icados por aque la Secretaria por meio do OFÍCIO SEG Nº 032/2022, 
os acionistas ree legeram os membros a seguir  qual if icados: Efetivos: ALAIMAR  
R IBEIRO RODRIGUES F IUZA ,  bras i lei ro, casado, Engenheiro Mecânico e Advogado, 
portador da Carte ira de Ident idade nº 588.278 - SSP/ES e do CPF nº 001.750.197-
03, residente na rua Petro l ino Cesar Moraes,  210, nº 04, Mata da Pra ia , V itór ia/ES, 
CARLOS ROBERTO RAFAEL ,  bras i lei ro, casado, Advogado, portador da Carte ira de 
Identidade nº 404.409 - SSP/ES e do CPF nº 480.665.327-68, residente na rua 
Engenheiro Fábio Ruschi ,  160, Ed.  Álvaro Conde, Bento Ferrei ra, V itór ia/ES, e o Sr . 
FERNANDO CASTRO ROCHA ,  bras i le i ro,  com união estável ,  Advogado, portador do CPF 
nº 841.291.407-44 e da Carte i ra de Ident idade nº 654.795-SSP/ES, res idente na  
Avenida Presidente Vargas,  1476, Centro,  Santa Leopold ina/ES, e  Suplente: 
FERNANDO CAMPANHA ,  brasi le i ro, casado, graduado em Educação F ís ica , portador da 
Carte ira  de Ident idade nº 479.224 -  SSP/ES e do CPF nº 762.095.717-00, res idente  
na rua Av. Ministro Arar ipe, 133, Caste lo/ES.  
 
Os membros reele itos cumprirão o mandato de dois anos, ou se ja , de 1º de maio de 
2022 a 30 (tr inta) de abr i l  de 2024 (dois mi l  e v inte e quatro), f i cando mant ida a  
atua l remuneração para cada membro, estabelecida no §3° do art igo 162 da Le i  
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Federal  nº 6.404/76, ou se ja, 10% (dez por cento) do que, em média , for atr ibuída 
a cada Diretor .   
 
Esgotados os assuntos da Ordem do Dia da Assemble ia Geral  Ordinár ia,  e como 
ninguém mani festou mais desejo de uso da palavra , a Sra . Pres idente encerrou a  
reunião, da qua l eu, Cél ia Mara Pyl ro Haddad, lavre i a  presente ata que, após l ida e 
aprovada, va i por todos assinada.  Vitór ia, 28 de abr i l  de 2022. Assinaturas: 
Luc iana Merçon Vie ira ,  Regina ldo José de Castro e Cé l ia Mara Pyl ro Haddad. 
  
Esta  é cóp ia f ie l  da ata transcr ita em l ivro própr io para registro das atas das 
reuniões das Assembleias Gerais de Ac ionistas.  
  
 

LUCIANA MERÇON VIEIRA 
Pelo Estado do Espír ito Santo 

 
REGINALDO JOSÉ DE CASTRO 

Pela Companhia  Espír i to Santense de Saneamento 
 

CÉLIA MARA PYLRO HADDAD 
Secretár ia .  
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