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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO ALEXANDRE XAMBINHO 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 15/2019 
 

Acrescenta item ao Anexo Único 
do Decreto legislativo nº 148, de 
12 de dezembro de 2018, 
concedendo Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor 
SERGIO FRANÇA HENRIQUES.  

 
Art. 1º O Anexo Único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, passa a 
vigorar acrescido de item com a seguinte 
redação: 
 

“Concede o Título de Cidadão Espírito-
Santense ao senhor Sergio França 
Henriques”.  

 
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação.  
 

Vitoria - ES, 03 de junho de 2019. 
 

ALEXANDRE XAMBINHO 
DEPUTADO ESTADUAL – REDE 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 
Nome: Sergio França Henriques 
Cargo: Empresário proprietário da Escola 
Múltipla 
Naturalidade: Rio de Janeiro – RJ 
 
 
Histórico: Sergio França Henriques há 26 anos 
fundou a Escola Múltipla, no bairro Barcelona, 
na Serra. Atualmente a Escola Múltipla tem 
1.100 alunos, mais de 115 funcionários, sendo 
considerada a maior instituição de ensino 
particular do Município da Serra, que obteve o 
quarto melhor resultado do ENEM – Exame 
Nacional do Ensino Médio no Estado. Sérgio 
França Henriques vem com sua trajetória e 
ações contribuindo para o futuro da educação 
de qualidade no Estado do Espírito Santo. 
 
Diante do exposto, solicito aos demais pares a 
aprovação do presente projeto. 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALEXANDRE XAMBINHO 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

17/2019 
 

Acrescenta item ao Anexo Único 
do Decreto legislativo nº 148, de 
12 de dezembro de 2018, 
concedendo Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor 
TARCÍSIO GOMES DE FREITAS.  

 
Art. 1º O Anexo Único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, passa a 
vigorar acrescido de item com a seguinte 
redação:  
 

“Concede o Título de Cidadão Espírito-
Santense ao senhor Tarcísio Gomes de 
Freitas”.  

 
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação.  
 

Vitoria - ES, 03 de junho de 2019. 
 

ALEXANDRE XAMBINHO 
DEPUTADO ESTADUAL – REDE 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Nome: Tarcísio Gomes de Freitas 
Cargo: Ministro de Estado da Infraestrutura 
Naturalidade: Rio de Janeiro – RJ 
Data de Nascimento: 19/06/1975 
 
Histórico: Tarcísio Gomes de Freitas é Ministro 
de Estado da Infraestrutura. Engenheiro civil 
pelo Instituto Militar de Engenharia, com pós-
graduação em gerenciamento de projetos e 
Mestrado em Engenharia de Transportes. É 
consultor legislativo da Câmara dos Deputados. 
Foi engenheiro do Exército; chefe da seção 
técnica da Companhia de Engenharia do Brasil 
na Missão das Nações Unidas para a 
Estabilização do Haiti; coordenador-geral de 
Auditoria da Área de Transportes da CGU; 
diretor executivo e diretor-geral do DNIT, e 
Secretário de Coordenação de Projetos da 
Secretaria Especial do Programa de Parcerias de 
Investimentos da Presidência da República. O 
Ministro em apenas 04 meses de mandato 



8 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, sexta-feira, 05 de julho de 2019 

liberou recursos para o início da maior obra 
rodoviária do Espírito Santo que é o Contorno 
do Mestre Álvaro, na Serra. 
 
Diante do exposto, solicito aos demais pares a 
aprovação do presente projeto. 
 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO DR. EMÍLIO MAMERI 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 18/2019 

 
Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao 

Senhor Doutor AKEL NICOLAU AKEL JUNIOR 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1° Fica concedido o Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor Doutor Akel 
Nicolau Akel Junior. 
 
Art. 2° Após a promulgação deste Decreto 
Legislativo, o Título de Cidadão Espírito-
Santense concedido por seu intermédio será 
incluído no Anexo Único do Decreto Legislativo 
n° 148, de 12 de dezembro de 2018, que 
consolidou a legislação referente á concessão de 
Títulos de Cidadão Espírito-Santense. 
 
Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 
 

SALA DAS SESSÕES, 03 de junho de 
2019. 
 

Dr. Emílio Mameri 
Deputado Estadual (PSDB) 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 
A presente proposição visa conceder o Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Dr. Akel Nicolau 
Akel Junior. 
 
O homenageado é natural de Além Paraíba, no 
Estado de Minas Gerais, nascido em 30 de 
outubro de 1964 e radicado em nosso Estado 
desde 1993.  

É médico, formado pela Universidade Federal do 
Amazonas, em 1987, com especialização em 
Ortopedia Pediátrica. 
 
Exerceu suas atividades como médico 
ortopedista no Hospital Sarah Kubitscheck, em 
Brasília, no período de 1990 a 1993. 
Atualmente, é médico Ortopedista do Hospital 
Infantil Nossa Senhora da Gloria, desde 1993 
 
É membro titular da Sociedade Brasileira de 
Ortopedia Pediátrica e da sua Comissão 
Cientifica. 
 
Dentre suas principais virtudes, além daquelas 
praticadas na área da medicina, destacamos seu 
envolvimento em atividades de preservação 
ambiental marinha e seu comprometimento 
com causas sociais. 
 
Face o exposto, conclamo o apoio dos nobres 
edis à aprovação desta proposição, em 
reconhecimento a dedicação do Dr. Akel Nicolau 
Akel Junior ao povo Espírito-Santense, desde 
quando iniciou suas atividades profissionais em 
nosso Estado. 
 

 

 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.340 

 
Concede Medalha Luiz Carlos de Oliveira a 

CELSO PIRES DE SOUZA. 

 
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 5.287, de 20.12.2017, 
resolve:  

 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Luiz Carlos de 
Oliveira, a Celso Pires de Souza. 
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Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 04 
de julho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.342 

 
Concede Medalha Luiz Carlos de Oliveira a 

ROMÉRIO FONSECA BADARÓ. 
 

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 5.287, de 20.12.2017, 
resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Luiz Carlos de 
Oliveira, a Romério Fonseca Badaró. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 04 
de julho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.343 

 
Concede Medalha Luiz Carlos de Oliveira a JOSÉ 

CARLOS RIZK FILHO. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução 5.287, de 20.12.2017, 
resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Luiz Carlos de 
Oliveira, a José Carlos Rizk Filho. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 04 
de julho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.344 

 
Concede Medalha Luiz Carlos de Oliveira a 

CARLOS MAGNO 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 5.287, de 20.12.2017, 
resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Luiz Carlos de 
Oliveira, a Carlos Magno da Silva. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 04 
de julho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.345 

 
Concede Comenda do Mérito Agrícola a 

ERASMO CARLOS NEGRIS. 
 

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, e 
pela Resolução 5.247, de 05.12.2017, promulga 
a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Agrícola a Erasmo Carlos Negris. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 04 
de julho de 2019. 
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ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.346 

 
Concede Comenda do Mérito Agrícola a JOÃO 

MARCOS MACHADO. 
 

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, e 
pela Resolução 5.247, de 05.12.2017, promulga 
a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Agrícola a João Marcos Machado. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 04 
de julho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.347 

 
Concede Comenda do Mérito Agrícola a ELISEU 

BONONO. 
 

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, e 
pela Resolução 5.247, de 05.12.2017, promulga 
a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Agrícola a Eliseu Bonono. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 04 
de julho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

RESOLUÇÃO Nº 6.348 
 

Concede Comenda do Mérito Agrícola a HELEN 
BARBOSA 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, e pela 
Resolução 5.247, de 05.12.2017, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Agrícola a Helen Barbosa Lima. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 04 
de julho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.349 

 

Concede Comenda do Mérito Agrícola a 
OZÍLIO PARTELLI. 

 

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, 
e pela Resolução 5.247, de 05.12.2017, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Agrícola a Ozílio Partelli. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 04 
de julho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 
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RESOLUÇÃO Nº 6.350 
 

Concede Comenda do Mérito Agrícola a 
FLORIANO SIQUEIRA VAREJÃO (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, e 
pela Resolução 5.247, de 05.12.2017, promulga 
a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Agrícola a Floriano Siqueira Varejão (In 
Memorian). 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 04 
de julho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.351 

 
Concede Comenda “Loren Reno” a IDALGIZO 

JOSÉ MONEQUI. 
 

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, e 
alterada pelas Resoluções nºs 1.370, de 
14.12.1982, 2.398, de 27.09.2007, e 5.924, de 
13.03.2019, promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Loren Reno” 
a Idalgizo José Monequi, pelos relevantes 
serviços prestados em prol de nosso Estado. 
  
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 04 
de julho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

PAUTAS DAS REUNIÕES DAS 
COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PRESIDENTE: Deputado FABRÍCIO GANDINI 
VICE-PRESIDENTE: Deputado VANDINHO LEITE 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Plenário “Rui Barbosa” 
DATA: 09/07/2019 
DIA DA SEMANA: terça-feira 
HORÁRIO: 13h30min 

 
PAUTA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 
LEGISLATURA 

 
1 – EXPEDIENTE: 

 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período. 

 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 

 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
Não houve no período. 

 
PROPOSIÇÃO SOBRESTADA: 

 
PROPOSIÇÃO BAIXADA DE PAUTA: 
Não houve no período. 

 
2 – ORDEM DO DIA: 
PROJETO DE LEI - 67/19-Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Enivaldo dos Anjos 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA:Dispõe sobre retirada de postes, 
alinhamento e a retirada de fios em desuso e 
desordenados existentes em postes de energia 
elétrica e dá outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 10/04/2019 
PRAZO DO RELATOR: 07/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/05/2019 

 
PROJETO DE LEI - 76/19-Despacho Denegatório 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
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RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA:Institui o Estatuto da Pessoa com 
Câncer no Estado. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 25/03/2019 
PRAZO DO RELATOR: 09/04/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 16/04/2019 
 
PROJETO DE LEI - 97/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Freitas 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre o Programa Estadual de 
Energia Renovável – Energias Capixabas – e de 
medidas para incentivo à produção e uso de 
energia renovável. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 17/04/2019 
PRAZO DO RELATOR: 07/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/05/2019 
 
PROJETO DE LEI - 127/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Concede prioridade de atendimento 
aos portadores de diabetes nos casos de 
realização de exames médicos em jejum total. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 13/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 28/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 04/06/2019 
 

PROJETO DE LEI - 131/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Declara o Município de Guarapari 
Capital do Turismo no Estado do Espirito Santo. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 10/04/2019 
PRAZO DO RELATOR: 07/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/05/2019 
 

PROJETO DE LEI - 132/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputada Janete de Sá 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Declara o Município de Ibiraçu como a 
“Capital Estadual do Pastel”. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 03/04/2019 
PRAZO DO RELATOR: 23/04/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 30/04/2019 
 

PROJETO DE LEI - 134/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Alexandre Xambinho 

RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE 
ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO ÀS MULHERES EM 
SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 
FAMILIAR (LEI MILENA GOTTARDI). 

ENTRADA NA COMISSÃO: 11/04/2019 
PRAZO DO RELATOR: 07/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/05/2019 
 
PROJETO DE LEI - 136/19 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Alexandre Xambinho 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A 
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO 
MUNICÍPIO DA SERRA - APRUMUS. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 05/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 25/06/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 02/07/2019 

 

PROJETO DE LEI - 155/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Fabricio Gandini 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Determina os estabelecimentos 
bancários, no âmbito do Estado do Espírito 
Santo, que divulguem aos consumidores o 
direito de contratação das contas dos tipos 
corrente, poupança e digital, com rol de serviços 
essenciais, sem a cobrança de tarifas. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 20/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 04/06/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 11/06/2019 
 

PROJETO DE LEI - 168/19 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Institui, no estado do Espírito Santo, o 
Dia do Profissional em Radiologia. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 22/04/2019 
PRAZO DO RELATOR: 07/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/05/2019 
 

PROJETO DE LEI - 176/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Fabricio Gandini 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA:Veda qualquer proibição imposta pelos 
mercados e supermercados, no âmbito do 
Estado do Espírito Santo, acerca da possibilidade 
do consumidor efetuar registros por fotografia 
ou filmagem no interior dos estabelecimentos. 
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ENTRADA NA COMISSÃO: 24/04/2019 
PRAZO DO RELATOR: 21/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 28/05/2019 
 

PROJETO DE LEI - 181/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Fabricio Gandini 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Dispõe sobre o tempo máximo de 
espera para atendimento nas lojas físicas de 
operadoras de telefonia fixa e celular no Estado 
do Espírito Santo. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 08/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 28/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 04/06/2019 
 

PROJETO DE LEI - 183/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Fabricio Gandini 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre o procedimento 
obrigatório de reserva de assento de 
acompanhante da pessoa com deficiência em 
teatros, cinemas, casa de shows e espetáculos 
em geral, no âmbito do Estado do Espírito 
Santo. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 08/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 28/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 04/06/2019 
 

PROJETO DE LEI - 228/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Fabricio Gandini 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de os 
fornecedores responsáveis pela prestação do 
serviço de estacionamento e guarda de veículos, 
a título oneroso, de implementar um sistema de 
detecção e sinalização diante da vaga de 
estacionamento, para indicar aos consumidores 
o número de vagas disponíveis em tempo real. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 02/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 21/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 28/05/2019 
 

PROJETO DE LEI - 241/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Marcos Garcia 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Obriga os estabelecimentos do Estado 
do Espirito Santo que comercializam bicicletas 
ou ciclos a fornecerem documentação que 
específica ao consumidor. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 29/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 18/06/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 25/06/2019 
 

PROJETO DE LEI - 253/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Fabricio Gandini 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Cria o Plano Estadual de Educação 
Empreendedora, para inserção de disciplina 
ligada ao empreendedorismo nas escolas de 
ensino médio no âmbito do Estado do Espírito 
Santo. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 13/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 28/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 04/06/2019 
 

PROJETO DE LEI - 288/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputada Raquel Lessa 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre a proibição de cobrança 
de taxa pelos serviços públicos de água, luz e 
gás em caso de corte por falta de pagamento e 
adota outras providências. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 22/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 11/06/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 18/06/2019 
 

PROJETO DE LEI - 294/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputada Iriny Lopes 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Altera o inciso V, artigo 3º da Lei 8.308 
de 12 de junho de 2006. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 05/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 25/06/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 02/07/2019 
 

PROJETO DE LEI - 299/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Renzo Vaconcelos 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Institui o Selo Amigo do Animal 
Abandonado no Estado do Espírito Santo 

ENTRADA NA COMISSÃO: 05/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 25/06/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 02/07/2019 
 

PROJETO DE LEI - 300/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Marcelo Santos 
RELATOR: Deputado Gandini 
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EMENTA: Revoga a legislação em vigor de 
caráter meramente autorizativo originada neste 
Poder Legislativo, concernente ao período 
compreendido entre 1954 a 2005 no âmbito do 
Estado. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 05/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 25/06/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 02/07/2019 
 

PROJETO DE LEI - 308/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Fica estabelecido que as Empresas 
Prestadoras de Serviço em domicílio e 
Fornecedoras de Serviço de Entrega devem 
previamente agendar com o consumidor a data 
e hora exata para execução do serviço ou 
entrega do produto, no âmbito do Estado do 
Espirito Santo. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 17/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 02/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 09/07/2019 
 

PROJETO DE LEI - 329/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Dispõe sobre a coleta, transporte e 
destinação final de óleos utilizados na fritura de 
alimentos no Estado do Espírito Santo e dá 
outras providências. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 29/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 18/06/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 25/06/2019 
 

PROJETO DE LEI - 331/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputada Janete de Sá 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Institui a Política Estadual de Incentivo 
à Floricultura de Qualidade. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 17/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 02/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 09/07/2019 
 

PROJETO DE LEI - 355/19 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Projeto de Lei - Institui a Semana 
Estadual de Políticas Sobre Drogas, a ser 

realizada anualmente na quarta semana do mês 
de junho. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 14/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 02/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 09/07/2019 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO - 05/19 - 
Análise Técnica - Terminativo 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Projeto de Decreto Legislativo que 
concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Sr. Leonardo Augusto de Oliveira Rangel e dá 
outras providências. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 05/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 18/06/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 25/06/2019 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO - 17/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputada Janete de Sá 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Fica vedada a nomeação, no âmbito 
da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, para todos os cargos em comissão de 
livre nomeação e exoneração, de pessoas que 
tiverem sido condenadas nas condições 
previstas na Lei Federal nº 11.340, de 07 de 
Agosto de 2006 – Lei Maria da Penha. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 22/04/2019 
PRAZO DO RELATOR: 07/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/05/2019 
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO - 18/19 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Emílio Mameri 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Acrescenta o inciso XIV no art. 4º da 
Resolução nº 1.775, de 29 de junho de 1995, 
que instituiu o Código de Ética e Decoro 
Parlamentar. A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECRETA: 
ENTRADA NA COMISSÃO: 08/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 28/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 04/06/2019 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO - 23/19 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Vandinho Leite 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA:Cria a Comenda do Mérito Legislativo 
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JOSÉ FRANSCISCO MONJARDIM, destinada a 
homenagear personalidades e entidades que se 
destacarem quanto à Educação Profissional no 
âmbito do Estado e do Brasil. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 20/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 04/06/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 11/06/2019 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO - 27/19 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Mesa Diretora 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA:PR - Institui o Reconhecimento de 
Atividade de Relevante Interesse Ambiental no 
âmbito do Estado do Espírito Santo e dá outras 
providências 

ENTRADA NA COMISSÃO: 29/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 18/06/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 25/06/2019 
 
3 – COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem 

Obs: Pauta gerada em 04/07/2019, às 
11h30min, sujeita a alteração até a data da 
reunião.  
 

 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E 

TOMADA DE CONTAS 

 

PRESIDENTE: Deputado EUCLÉRIO SAMPAIO 
VICE-PRESIDENTE: Deputado ENIVALDO DOS 
ANJOS  
MEMBROS: Deputado JOSÉ ESMERALDO 
Deputado FABRÍCIO GANDINI 
Deputado ALEXANDRE XAMBINHO  
Deputado DR. RAFAEL FAVATTO 
Deputado MARCOS GARCIA 
REUNIÃO: Reunião Ordinária 
LOCAL: Plenário “Rui Barbosa ” 
DATA: 08/07/2019 
DIA DA SEMANA: segunda-feira 
HORÁRIO: 13h30min 
 

PAUTA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 

LEGISLATURA. 
 

1 – EXPEDIENTE 
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

1- Ofício: GDEA 122/2019, do Deputado 
Enivaldo dos Anjos, justificando que não 
compareceu na Reunião da Comissão de 
Finanças do dia 27 de maio de 2019, por motivo 
de agenda. 

 
2- Ofício: 4420/2019 da Ales, referente ao 
Ofício 159/2019, do Secretário de Estado da 
Fazenda, encaminhando em anexo o extrato do 
II Termo Aditivo ao Termo de Acordo INVEST-ES 
que relaciona.  
TERMO DE ACORDO INVEST-ES 005/2019 
Beneficiaria: FIVE STAR PACK INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE EMBALAGEM  LTDA 
PROCESSO: 833226812 
Objeto: Concessão de benefícios conforme 
Resolução INVEST-ES, de 11 de dezembro de 
2018, publicada no DOE em 13 de dezembro de 
2018, do Comitê de Avaliação do Programa de 
Incentivo ao Investimento no Estado do Espirito 
Santo – INVEST-ES, proferida nos termos do art. 
15, § 3º., da Lei nº. 10.550, de 01 de junho de 
2016. 
II TERMO ADITIVO AO TERMO DE ACORDO 
INVEST-ES 274/2012 
Beneficiaria: DIAÇO DISTRIBUIDORA DE AÇO 
S/A 
PROCESSO: 57840792 
Objeto: Concessão de benefícios conforme 
Resolução INVEST-ES, nº. 1.353,  de 20 de 
dezembro de 2018, publicada no DOE em 27 de 
dezembro de 2018, do Comitê de Avaliação do 
Programa de Incentivo ao Investimento no 
Estado do Espirito Santo – INVEST-ES, proferida 
nos termos do art. 15, § 3º., da Lei nº. 10.550, 
de 01 de junho de 2016. 

 
3- Ofício nº 4421/2019 da Ales, referente ao 
Ofício 168/2019, do Secretário de Estado da 
Fazenda, encaminhando anexo o extrato do I 
Termo Aditivo ao termo de Acordo INVEST-ES, 
que relaciona. 
Processo: 59827661 
Beneficiária: CEDISA CENTRAL DE AÇO S/A 
Objeto: Concessão de benefícios conforme 
Resolução INVEST-ES nº 1.350, de 20 de 
dezembro de 2018, publicada no DOE em 27 de 
dezembro de 2018, do Comitê de Avaliação do 
Programa de Incentivo ao Investimento no 
Estado do Espirito Santo – INVEST-ES, proferida 
nos termos do art. 15, § 3º, da Lei nº 10.550, de 
01 de junho de 2016. 
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4-Ofício nº 4422/2109 da Ales, referente ao 
Ofício nº 169/2019, do Secretário de Estado da 
Fazenda, encaminhando anexo o extrato do 
Termo Aditivo ao termo de Acordo INVEST-ES, 
que relaciona. 
Processo: 84131667 
Beneficiária:  SAINTE MARIE IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA  
Objeto: Concessão de benefícios conforme 
Resolução INVEST-ES nº 1.348, de 20 de 
dezembro de 2018, publicado no DOE em 
27/12/2018, do Comitê de Avaliação do 
Programa de Incentivo ao Investimento no 
Estado do Espirito Santo – INVEST-ES, proferida 
nos termos do art. 15,§ 3º, da lei nº 10.550, de 
01 de junho de 2016. 
 
5 –Ofício nº 4427/2019 da Ales, referente ao 
Ofício 135/2019, do Secretário de Estado da 
Fazenda, encaminhando em anexo Regime 
Especial de Obrigação Acessória que relaciona.  
Processo: 84712783 
Beneficiária: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A  
Objeto: Autoriza a emissão de documento fiscal 
substituto, para acobertar o fornecimento de 
óleo diesel marítimo, para  abastecimento de 
navio, por meio de barcaça e posterior emissão 
de nota fiscal eletrônica. 
 
6-Ofício nº 4428/2019 da Ales, referente ao 
Ofício 136/2019, do secretário de Estado da 
Fazenda, encaminhando em anexo regime 
Especial de obrigação Acessória que relaciona. 
Ciente. À Comissão de Finanças. 
Processo: 84712830 
Beneficiária: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A. 
Objeto: Autoriza a emissão de documento fiscal 
substituto, para acobertar as operações de 
abastecimento de aeronaves no aeroporto de 
Vitória, com querosene de aviação (QAV-1), e 
posterior emissão nota fiscal eletrônica. 
 
7-Ofício nº 4429/2019 da Ales, referente ao 
Ofício 139/2019, do Secretário de Estado da 
Fazenda, encaminhando em anexo o Termo 
Aditivo ao Termo de Acordo INVEST-ES, que 
relaciona. 
Processo: 77148665 
Beneficiária: CCB CENTRAL DE COMPRAS DO 
BRASIL LTDA 
Objeto: Autoriza a entidade a centralizar o 
recebimento e armazenar, temporariamente, 

mercadorias pertencentes a empresas 
associadas. No Termo de Acordo Sefaz nº 
001/2019, concedido de acordo com o art.. 534-
A-A, § 4º do RICMS/ES, aprovado pelo Decreto 
nº 1/090-R, de 25 de Outubro de 2002. 
 
8-Ofício: 4430/2019 da Ales, referente ao 
Ofício 148/2019, do Secretário de Estado de 
Fazenda, encaminhando anexo o extrato do 
termo ao termo de Acordo INVEST-ES, que 
relaciona. 
Processo: 83991930 
Beneficiária: NOVA REDE INDÚSTRIA DE 
EMBALAGENS LTDA. 
Objeto: Concessão de benefícios conforme com 
a Resolução INVEST-ES nº 1.330, de 11 de 
dezembro de 2018, publicada bo DOE em 13 de 
dezembro de 2018, do Comitê de Avaliação do 
programa de Incentivo ao Investimento no 
Estado do Espirito Santo – INVEST-ES, proferida 
nos termos do art. 15, § º, da Lei nº 10.550, de 
01 de junho de 2016. 
 
9-Ofício nr. 4431/2109 da Ales, referente ao 
Ofício nº 154/2019, do Secretário de Estado da 
Fazenda, encaminhando anexo o extrato do 
Termo ao termo de Acordo INVEST-ES, que 
relaciona. 
Processo: 84111305 
Beneficiária:  ELETROSOLDA LOGÍSTICA E 
IMPORTAÇÃO LTDA  
Objeto: Concessão de benefícios conforme 
Resolução INVEST-ES nº 1.349, de 20 de 
dezembro de 2018, publicado no DOE em 
27/12/2018, do Comitê de Avaliação do 
Programa de Incentivo ao Investimento no 
Estado do Espirito Santo – INVEST-ES, proferida 
nos termos do art. 15,§ 3º, da lei nº 10.550, de 
01 de junho de 2016. 
 
10- Ofício nr. 4432/2109 da Ales, referente ao 
Ofício nº 156/2019, do Secretário de Estado da 
Fazenda, encaminhando anexo o extrato do 
Termo ao termo de Acordo INVEST-ES, que 
relaciona. 
Processo: 84023805 
Beneficiária: ALL NATIONS COMÉRCIO EXTERIOR 
S.A.  
Objeto: Concessão de benefícios conforme 
Resolução INVEST-ES nº 1.346, de 20 de 
dezembro de 2018, publicado no DOE em 
27/12/2018, do Comitê de Avaliação do 
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Programa de Incentivo ao Investimento no 
Estado do Espirito Santo – INVEST-ES, proferida 
nos termos do art. 15,§ 3º, da lei nº 10.550, de 
01 de junho de 2016. 
 
11-Oficio: 4435/2019 da ALES, referente ao 
Oficio no. 075/2019, do BNDES, comunicando a 
liberação de recursos financeiros que especifica. 
Contrato: 11212601 
Beneficiário: GOVERNO DO ESTADO DO 
ESPIRITO SANTO 
Objeto:  Liberação de recursos financeiros para 
o Estado do Espirito Santo, no âmbito do 
Contrato 12212601, no valor total de R$ 7.363, 
182, 33. 
 
12-Oficio: 4436/2019 da ALES, referente ao 
Oficio 076/2019, do BNDES, comunicando a 
liberação de recursos financeiros que especifica. 
Ciente. À Comissão de Finanças. 
Contrato nº 12211551 
Beneficiário: GOVERNO DO ESTADO DO 
ESPIRITO SANTO 
Objeto: Liberação de recursos financeiros para o 
Estado do Espirito Santo, no âmbito do Contrato 
12211551, no valor total de R$ 87.100.00,00. 
 
13 -Ofício: 4433/2019 da Ales,  referente ao 
ofício 816/2019, do Ministério do Turismo, 
comunicando o repasse de Convênio que 
especifica. 
Beneficiária: Secretária de Estado do Turismo 
Processo: 72031.016097/2017 
Repasse do Convênio nº 852743/2017 
Objeto: Formação de Fortalecimento das 
Instâncias de Governanças das Regiões 
Turísticas do estado do espirito Santo 
 

14 – Ofício: 4418/2019 da Ales, referente ao 
ofício nº 20/2019, da Secretaria da Casa Civil, 
encaminhando relatório setorial que especifica. 
Objeto: Apresentação de relatórios setoriais do 
programa de incentivos vinculados à celebração 
de Contrato de Competitividade (Compete/ES) 
elaborados pela Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento. 
 

15-OFICIO: 4434/2019  da Ales, referente ao 
ofício 4336/2019, do CNPq, comunicando a 
celebração do primeiro Termo Aditivo de 
Convênio que especifica. 
Referência: Convênio CNPq/ Fapes  Siconv  
851672/2017 – PPSUS 

Processo SEI nº 01300.011527/2017-02 
Objeto do primeiro Termo Aditivo é: 
suplementar o convênio supracitado em R$ 
250.000,00, (duzentos e cinquenta mil reais) a 
titulo de contrapartida financeira e ajustar o 
Plano de trabalho (metas/etapas/fases) e 
cronograma de desembolso do convênio. 
 
16-OFÍCIO: 6/2019, Prestação de Contas Mensal 
do tribunal de Contas do Espirito Santo, 
referente ao Mês de Maio de 2019. 
 
17-OFÍCIO : Nº CA/004/001/2019, do 
Presidente do conselho de Administração da 
Cesan. Em atendimento ao que determina o Art. 
23, § 2º da Lei nº 13.303/2016, segue o relatório 
Anual de Prestação de Contas do Plano de 
Negócios do exercício 2018, disponível no site 
da CESAN (https://www.cesan.com.br) no 
Caminho Empresa/Governança Corporativa/ 
Prestação de Contas / Plano de Negócios 2018, 
com a análise realizada pelo Conselho de 
Administração quanto ao atendimento das 
metas e resultados, bem como à estratégia de 
longo prazo. 

 
18-OFÍCIO: GDEA 75/2019, do Deputado Rafael 
Favatto, justificando que a falta na 5º Reunião 
da Comissão de Finanças, realizada aos dias 03 
de Junho de 2019, se deu por motivo de conflito 
de agenda.  

 
19-OFÍCIO: 4419/2019 da Ales, referente ao 
ofício 097/2019, do Prefeito Municipal de Atilio 
Vivacqua, encaminhando prestação de contas 
referente à aplicação de recursos do Fundo para 
Redução das Desigualdades Regionais (Royalties 
do Petróleo), em atendimento a Lei nº 8.308 de 
12 de Junho de 2006. 
20-OFÍCIO: 4423/2019 da Ales, referente ao 
ofício 001/2019, da Secretária Municipal da 
Fazenda do Município de Colatina, 
encaminhando prestação de contas referente à 
aplicação de recursos do Fundo para Redução 
das Desigualdades Regionais (Royalties do 
Petróleo), em atendimento a Lei nº 8.308 de 12 
de Junho de 2006. 

 
21-OFÍCIO: 4424/2019 da Ales, referente ao 
ofício 002/2019, do Presidente do Conselho 
Municipal de Santa Leopoldina, encaminhando 
prestação de contas referente à aplicação de 

https://www.cesan.com.br/
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recursos do Fundo para Redução das 
Desigualdades Regionais (Royalties do Petróleo), 
em atendimento a Lei nº 8.308 de 12 de Junho 
de 2006. 
 
22-OFÍCIO: 4425 da Ales, referente ao ofício 
012/2019, da Prefeita Municipal de Montanha, 
encaminhando prestação de contas referente à 
aplicação de recursos do Fundo para Redução 
das Desigualdades Regionais (Royalties do 
Petróleo), em atendimento a Lei nº 8.308 de 12 
de Junho de 2006. 
 
23-OFÍCIO: 4426 da Ales, referente ao ofício 
102/2019, do Prefeito Municipal de Apiacá, 
encaminhando prestação de contas referente à 
aplicação de recursos do Fundo para Redução 
das Desigualdades Regionais (Royalties do 
Petróleo), em atendimento a Lei nº 8.308 de 12 
de Junho de 2006. 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS E DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS: 
 
Projeto de Lei nº 23/ 2019 
Autor: Bruno Lamas 
Ementa: Altera a redação do caput do art.30 Lei 
nº 10.011, de 21 de maio de 2013 que dispõe 
sobre o Imposto Sobre Transmissão Causa 
Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos 
(ITCMD), definindo seu pagamento de forma 
parcelada. 
Relator: Deputado José Esmeraldo 
Entrada na Comissão: 24/06/2019 
Prazo do Relator: 22/07/2019 
Prazo da Comissão: 29/07/2019 
 
Projeto de Resolução nº  20/2019 
Autora: Iriny Lopes 
Ementa: Cria a Comenda do Mérito Legislativo 
ILMA Viana, destinada a homenagear 
personalidades e entidades que se destacarem 
em defesa da Mulher Negra. 
Relator: Deputado Enivaldo dos Anjos 
Entrada na Comissão: 24/06/2019 
Prazo do Relator: 22/07/2019 
Prazo da Comissão: 29/07/2019 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período 
 

2- ORDEM DO DIA: 
 

Deliberar sobre a realização de Audiência 
Pública com o Exmo. Secretário de Estado da 
Fazenda, na data de 12 de agosto de 
2019(segunda), às 13hs, no “Plenário Dirceu 
Cardoso”, desta Casa de Leis, para demonstrar e 
avaliar o cumprimento de metas fiscais do 4º 
quadrimestre de 2018 e 1º quadrimestre de 
2019, em cumprimento ao § 4º do art. 9º da Lei 
Complementar nº 101 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal) de 04/05/2000,  
 

Projeto de Lei nº 62/2018  
Autora: Deputada Janete de Sá 
Ementa: Cria o Circuito Turístico das Três Santas 
– Santa Leopoldina, Santa Teresa e Santa Maria 
de Jetibá, na Região Serrana do Estado do 
Espírito Santo. 
RELATOR: Deputado Fabrício Gandini 
Entrada na Comissão: 28/02/2019 
Prazo do Relator: 15/04/2019 
Prazo da Comissão: 22/04/2019 
 
Projeto de Lei nº 238 /2018 
Autor: Deputada Janete de Sá 
Ementa: “Declara a Ilha das Caieiras, patrimônio 
gastronômico e cultural imaterial do Estado do 
Espírito Santo”. 
RELATOR: Alexandre Xambinho 
Entrada na Comissão: 17/04/2019 
Prazo do Relator: 06/05/2019 
Prazo da Comissão: 13/05/2019 
 

3- COMUNICAÇÕES: 
 

As que ocorrerem 
Obs. Pauta gerada no dia 04/07/2019 às 
9h12min sujeita a alteração até a hora da 
Reunião. 
 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

 

PRESIDENTE: Deputado VANDINHO LEITE  
VICE-PRESIDENTE: Deputado DELEGADO 
LORENZO PAZOLINI  
REUNIÃO: Extraordinária - Audiência Pública 
LOCAL: Plenário Rui Barbosa  
DATA:  11/07/2019 
DIA DA SEMANA: Quinta-feira  
HORÁRIO: 15 horas 
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PAUTA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - 
AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 1ª SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA 
 

1 – EXPEDIENTE: 
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
2 – ORDEM DO DIA: 
 
Audiência Pública da CPI dos Crimes 
Cibernéticos, Comissão de Educação e Comissão 
de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre drogas 
 
TEMA: “CYBERBULLYING”  
Palestrante: Gilberto Sudré – Especialista em 
Tecnologia e Segurança da Informação 
 
Convidados:  
Alunos do Ensino Fundamental da Rede 
Estadual de Ensino 
Dr. Brenno Andrade de Souza Silva - Delegado 
responsável pela Delegacia Especializada de 
Repressão aos Crimes Cibernéticos 
Dr. Diego Aleluia Barcelos - Delegado Titular da 
Delegacia de Proteção à Criança e ao 
Adolescente - DPCA 
Padre Tiago Roney Sancio - Paróquia Sagrados 
Corações de Jesus e Maria 
Vitor de Ângelo - Secretário de Estado de 
Educação - SEDU 
Dr. Eder Pontes da Silva - Procurador-Geral de 
Justiça 
Ana Lúcia Ivanesciuc de Vallim Braga Hipólito - 
Promotora de Justiça do Centro de Apoio 
Operacional da Infância e Juventude – CAIJ 
Dr. Antônio Roberto Cesário de Sá - Secretário 
de Estado de Segurança Pública e Defesa Social 

3 - COMUNICAÇÕES 
As que ocorrerem. 
 
 

COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO 

 

PRESIDENTE: Deputado Doutor Hércules 
VICE-PRESIDENTE: Deputado Doutor Emílio 
Mameri 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Plenário “Rui Barbosa” 
DATA: 09/07/2019 
DIA DA SEMANA: Terça-feira 
HORÁRIO: 9h 

 
PAUTA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 
LEGISLATURA 

 
1 – EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS 
 
Ofício nº 3/2019 do Diretor da Divisão de 
Manutenção e Controle de Transportes de 
Pancas, Jeferson Scardini, em resposta ao Ofício 
CSS nº 680/2019, informando que os 
condutores de ambulância daquela 
municipalidade estão capacitados e em dia com 
os cursos exigidos pela Legislação e que as 
ambulâncias estão de acordo com as normas do 
Código de Trânsito Brasileiro; 
 
Ofício nº 241/2019 do Secretário Municipal de 
Saúde de São Mateus, Sr. Henrique Luis 
Follador, em resposta ao Ofício CSS nº 
454/2019, informando os valores gastos, nos 
últimos cinco anos, com judicialização da saúde, 
naquele município; 
 
Ofício nº 297/2019 do Exmo. Sr. Deputado 
Hudson Leal, justificando sua ausência na 
Reunião Ordinária do dia 02/07/19; 
 
Email do Procurador Geral do Município de 
Alfredo Chaves, Dr. Nelson A. Mello Guimaraes, 
em resposta ao Ofício CSS nº 469/2019, 
informando os valores gastos nos últimos cinco 
anos com judicialização da saúde naquele 
município e confirmando presença na Audiência 
Pública para avaliação da discussão promovida 
pela ABRAS, a realizar-se no dia 08 de agosto, 
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quinta-feira, às 17 horas, no Plenário Dirceu 
Cardoso, nessa Casa de Leis. 
 
Email da Exm.ª Sr.ª Dr.ª Paula Fernanda Almeida 
Pazolini, Promotora de Justiça, agradecendo o 
envio de cópia do Ofício nº 639/2019 do Exmo. 
Sr. Secretário de Educação, em resposta ao 
Ofício CSS nº 180/2019, informando que a 
proposta de criação de um “Curso no Campo do 
Transtorno do Expectro do Autismo TEA, por ela 
sugerido, foi analisada pela equipe técnica da 
subgerência de Educação Especial e 
prontamente acolhida; 
 
Email da Promotoria de Marilândia, em resposta 
ao Ofício CSS nº 590/2019, informando que foi 
instaurado o Procedimento Administrativo nº 
046/2019; 
 
Email da Promotoria de Ibiraçu, em resposta ao 
Ofício CSS nº 574/2019, informando que foi 
instaurado o Procedimento Notícia de Fato nº 
2019.0017.6092-31; 
 
Ofício nº 1644/2019 do Coordenador do Setor 
de Transporte da Prefeitura Municipal de Nova 
Venécia, José Lima Neto, em resposta ao Ofício 
CSS nº 679/2019, informando que todas as 
ambulâncias do município encontram-se de 
acordo com as normas do Código de Trânsito 
Brasileiro e os motoristas estão capacitados 
conforme legislação específica; 
 
Ofício nº 171/2019 do Subsecretário Municipal 
de Saúde de São Roque do Canaã, Patrick 
Totola,  em resposta ao Ofício CSS nº 695/2019, 
informando que as ambulâncias daquele 
município, encontram-se de acordo com as 
normas do Código de Trânsito Brasileiro e 
acerca da capacitação dos condutores de 
ambulâncias, a municipalidade tem buscado da 
melhor forma possível adequar a situação, de 
acordo com a legislação vigente; 
 
Email da 1ª Promotoria de Justiça Cível de 
Viana, do Exmo. Sr. Dr. Franklin Gustavo Botelho 
Pereira, encaminhando cópia da Notícia Fato nº 
2019.0003.5181-84, instaurada em atendimento 
ao Ofício CSS nº 616/2019. 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS 
Não houve no período. 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS 
 
Projeto de Lei Complementar nº 18/2019 – 
Análise de mérito 
Autor: Deputado Sergio Majeski 
Ementa: Altera a Lei Complementar nº 213, de 
04 de dezembro de 2001, que regulamenta a 
Emenda Constitucional nº 029/00 de 29 de 
novembro de 2000, que altera a redação do 
“caput” do art. 229 da Constituição Estadual do 
Espírito Santo, publicada no Diário Oficial de 30 
de novembro de 2000. 
Entrada na Comissão: 27/06/2019 
Relator: Deputado Dr. Emílio Mameri 
Prazo do Relator: 16/07/2019 
Prazo da Comissão: 06/08/2019 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA 
Não houve no período. 
 
2 – ORDEM DO DIA:  
 
DELIBERAR as visitas da Sr.ª Adriani Geralda 
Ribeiro, Assessora de Fiscalização do COREN e 
do Sr. Jaciglei Santos Costa, Tesoureiro do 
COREN, para discorrer sobre o tema “A 
Fiscalização das ambulâncias e o papel do 
Enfermeiro”, com data a definir;   
 
DELIBERAR a visita do Dr. André Gomes Félix 
Cordeiro, Médico Anestesiologista, com 
Certificação em Dor, no dia 10 de setembro, 
terça-feira, às 9 horas, no Plenário Rui Barbosa, 
nesta Casa de Leis, que irá discorrer sobre o 
trabalho desenvolvido na Relevium – Centro de 
Controle da Dor. 
 
3 – COMUNICAÇÕES: 
 
A Comissão de Saúde receberá no dia 16 de 
julho, terça-feira, às 9 horas, no Plenário Rui 
Barbosa, nesta Casa de Leis, a visita do Dr. Néio 
Lúcio Fraga Pereira, Diretor Geral do Hospital 
Estadual Antônio Bezerra de Faria, para 
discorrer sobre o tema “Projeto Lean”, que foi 
implantado para reduzir a permanência de 
pacientes nos corredores, a pedido do 
Exceletíssimo Senhor Deputado Hudson Leal. 
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Pauta atualizada no dia 03/07/19, às 16:27 
horas, sujeita a alteração até a hora da 
reunião. 
 
 

COMISSÃO DE SEGURANÇA E COMBATE AO 
CRIME ORGANIZADO 

 

PRESIDENTE: DEPUTADO DANILO BAHIENSE 
VICE-PRESIDENTE: DEPUTADO CORONEL 
QUINTINO 
REUNIÃO: 13ª Reunião 
Extraordinária/Audiência Pública 
DATA: 10/07/2019 
DIA DA SEMANA: Quarta-feira 
HORÁRIO: 19 horas 
LOCAL: Câmara Municipal de Linhares 

 
 

PAUTA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - 
AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 1ª SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª LEGISLATURA 
 
1 – EXPEDIENTE 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
2 – ORDEM DO DIA:  
 
Audiência Pública com o objetivo de debater o 
tema: “Segurança Pública: Direito e 
Prioridades” com Representantes do Governo, 
Prefeito e Vereadores do Município de Aracruz, 
Sociedade Civil Organizada, tendo como 
proponente Excelentíssimo Senhor Deputado 
Delegado Danilo Bahiense. 
 
CONVIDADOS: 

Prefeito do Município de Linhares – Exmo. Sr. 
Guerino Luiz Zanon; 
Secretaria de Estado de Segurança Pública e 
Defesa Social – Exmo. Sr. Antônio Roberto 
Cesário de Sá; 
Secretaria de Estado de Justiça – Exmo. Sr. Luiz 
Carlos de Carvalho Cruz; 
Chefe da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo 
– Exmo. Sr. José Darcy Santos Arruda; 
Comandante da Polícia Militar do 5º Batalhão da 
Polícia Militar – Ten. Cel. Anderson Loureiro 
Barboza;  
Comandante do Corpo de Bombeiros do Estado 
do Espírito Santo – Cel. Alexandre dos Santos 
Cerqueira; 
Presidente da Câmara Municipal de Linhares – 
Exmo. Sr. Ricardo Bonomo Vasconcelos; 
Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares 
– Dr. André Bijus Dadalto; 
Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de 
Linhares – Dra. Valesca Mesquita Pessotti 
Bassetti; 
Juíza da 3ª Vara Criminal da Comarca de 
Linhares – Dra. Patrícia Plaisant Duarte; 
Promotor de Justiça de Linhares - Dr. Emmanoel 
Arcanjo de Souza Gagno;  
Superintendente da Polícia Regional Norte – 
Dra. Andréia Maria Pereira dos Santos; 
Delegado de Polícia da 16ª Regional – Dr. 
Leandro Barbosa Moraes; 
Vereadores da Câmara Municipal de Linhares;  
Vereadores da Câmara Municipal de Rio 
Bananal; 
Veadores da Câmara Municipal de Sooretama; 
 

3 – COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem. 
 
 

COMISSÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO 
SOCIAL 

 

PRESIDENTE: Deputado TORINO MARQUES 
VICE-PRESIDENTE: Deputado  CARLOS VON 
MEMBRO: Deputado  DELEGADO DANILO 
BAHIENSE  
REUNIÃO: Ordinária 
Local: Plenário Deputada Judith Leão Castello 
Ribeiro 
Data: 08/07/2019 
DIA DA SEMANA: Segunda-feira 
HORÁRIO: 9 horas 
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PAUTA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 

LEGISLATURA. 
 
1 – EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIA RECEBIDAS: 
Não houve no período 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
Não houve no período 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÃO BAIXADA DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
2 – ORDEM DO DIA 
 
Deliberar convite: 
 
Antônio Carlos Quinteiro Lopes, Empresário do 
Ramo de Comunicação; 

 
Douglas Dantas Cardoso Gardiman, 
Coordenador Geral do Sindijornalistas ES; 

 
Mário Castro e Roque Ronquetti: Ambos 
Representantes do Sindicato dos Radialistas do 
ES; 

 
3 – COMUNICAÇÕES 
As que ocorrerem. 
 
 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, DE 
SILVICULTURA, DE AQUICULTURA E PESCA, DE 

ABASTECIMENTO E DE REFORMA AGRÁRIA 

 
Presidente: Deputada Janete de Sá 
Vice-presidente: Deputado Marcos Garcia  
Reunião: Ordinária 
Local: Plenário Dirceu Cardoso 
Data: 09/07/2019 
Dia da semana: Terça-feira 
Horário: 10 horas 

PAUTA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 

LEGISLATURA. 
 

1 – EXPEDIENTE  
 

A – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
B - PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
C – PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
RELATORES: 
Não houve no período. 
 
D – PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
E – PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
2 – ORDEM DO DIA: 
O que ocorrer. 
 
3- COMUNICAÇÕES: 
 

Presença da Superintendência Federal de 
Agricultura - MAPA/ES e das Instituições 
Financeiras, para o "Lançamento do Plano Safra 
2019/2020 no Estado do Espírito Santo". 

 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 

PRESIDENTE: Deputado Enivaldo dos Anjos 
VICE-PRESIDENTE: Deputada Iriny Lopes 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Plenário “Deputada Judith Leão 
Castello Ribeiro” 
DATA: 09/07/2019 
DIA DA SEMANA: Terça-feira 
HORÁRIO: 13h30m 

 
PAUTA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 

LEGISLATURA. 
 
1 – EXPEDIENTE: 
 
A - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período. 



Vitória-ES, sexta-feira, 05 de julho de 2019 Diário do Poder Legislativo - 23 

B - PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
C - PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS: 
Não houve no período. 
 
D - PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
E - PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período 
 
2- ORDEM DO DIA: 
 
PROJETO DE LEI Nº21/19 
AUTOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a gratuidade do 
reconhecimento voluntário da paternidade 
perante os oficiais de registro civil das pessoas 
naturais. 
RELATORA Deputada Raquel Lessa 
ENTRADA NA COMISSÃO: 29/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 17/06/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 25/06/2019 
 
PROJETO DE RESOLUÇAO Nº8/19 
AUTOR: Deputado Erick Musso 
EMENTA: Altera a Resolução nº 4.110, de 
15.9.2015, que instituiu a Comenda “José Maria 
Pimenta” 
RELATORA: Deputada Raquel Lessa 
ENTRADA NA COMISSÃO: 29/05/2019  
PRAZO DO RELATOR: 17/06/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 25/06/2019 

 
Deliberar para participarem da Reunião 
Ordinária desta Comissão o Presidente e a 
Secretária Executiva do Conselho de Segurança 
Alimentar e Nutricional do Estado do Espírito 
Santo senhor Rosemberg Moraes Caetano, e 
senhora Mariana Marangoni, para discutirem a 
Garantia do Direito Humano à Alimentação 
Adequada. 

 
Deliberar para participar da Reunião Ordinária 
desta Comissão no dia 16/07/2019, o 
Presidente do Movimento Comunitário do 
bairro Ibes - Vila Velha senhor Thiago Teixeira 
da Silva, para expor a situação acerca do 
crescente número de população de rua, o que 
vem ocasionando sérios problemas de bem 
estar e segurança. 

3- COMUNICAÇÕES: 
 
As que ocorrerem. 
 
Obs.: Pauta Gerada às 10h do dia 03 de julho 
de 2019. Sujeita a alterações até a hora da 
reunião. 
 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 
 

PRESIDENTE: Deputado Carlos Von 
VICE-PRESIDENTE: Deputado Torino Marques 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Plenário Deputada Judith Leão Castello 
Ribeiro 
DATA:  08/07/2019 
DIA DA SEMANA: Segunda-feira 
HORÁRIO: 10 horas 

 
PAUTA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 

LEGISLATURA. 
 

1 – EXPEDIENTE 
 
CORRESPONDÊNCIAS RESBIDAS: Ofício do 
gabinete do Senhor Deputado Doutor Hércules, 
solicitando sessão para debater o projeto de 
Indicação nº 834/2019 que propõe a Instituição 
Lei de Incentivo Fiscal ao Esporte Capixaba. 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS RELATORES: 
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA:  
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 

2 – ORDEM DO DIA:  
O que ocorrer. 
 

3 – COMUNICAÇÕES:  
 

Presença do senhor Marco Antônio Dedinho, 
Presidente da Federação de Surf e o senhora 
Maylla  Venturin, Bi campeã Brasileira de Body  
Board . Tema: Desafios encontrados pelos 
atletas. 
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COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL, 
DE MOBILIDADE URBANA E DE LOGÍSTICA 

 
PRESIDENTE: Deputado MARCELO SANTOS 
VICE-PRESIDENTE: Deputado Pastor MARCOS 
MANSUR 
REUNIÃO: ORDINÁRIA 
LOCAL: Plenário Rui Barbosa 
DATA: 11/07/2019 
DIA DA SEMANA: Quinta-feira 
HORÁRIO: 10 horas 

 
PAUTA DA 7.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 

LEGISLATURA 
 
1 – EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS:  
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÃO SOBRESTADA: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÃO BAIXADA DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
2– ORDEM DO DIA 
O que ocorrer 
 
3- COMUNICAÇÕES 
As que ocorrerem. 
 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO 
ADOLESCENTE E DE POLÍTICAS SOBRE 

DROGAS 

 

Presidente: DEPUTADO DELEGADO LORENZO 
PAZOLINI 
Vice-presidente: DEPUTADO LUCIANO 
MACHADO 
Reunião: Extraordinária 

Local: Plenário  Deputada Judith Leão Castello 
Ribeiro 
Data: 09.07.2019 
Horário: 09h 

 
PAUTA DA 8ª. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 
LEGISLATURA - REUNIÃO CONJUNTA COM A 

CPI DOS CRIMES CIBERNÉTICOS 
 
1 – EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Denúncia contra professores da Rede Estadual 
de Ensino no município da Serra. 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÃO BAIXADA DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
2 – ORDEM DO DIA: 
 
Reunião Conjunta com a CPI dos Crimes 
Cibernéticos. 
 
3- COMUNICAÇÕES: 
Objetivo da Comissão: apurar as recorrentes 
denúncias de crimes cibernéticos. 
 
CONVOCADOS: 
 
Maickel Ribeiro Sarmento – Professor de 
química da Escola Estadual Clóvis Borges Miguel 
Vanderson da Conceição - Professor de Filosofia 
da Escola Estadual Clóvis Borges Miguel 
 

 
Presidente: DEPUTADO DELEGADO LORENZO 
PAZOLINI 
Vice-presidente: DEPUTADO LUCIANO 
MACHADO 
Reunião: Extraordinária/ Audiência Pública 
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Local: Plenário  Deputada Judith Leão Castello 
Ribeiro 
Data: 11.07.2019 
Horário: 15h 

 
PAUTA DA 9ª. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - 

AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 1ª SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA 
- REUNIÃO CONJUNTA COM A COMISSÃO DE 
EDUCAÇÃO E CPI DOS CRIMES CIBERNÉTICOS 

 
1 – EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  
Denúncia contra professores da Rede Estadual 
de Ensino no município da Serra. 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS:  
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÃO BAIXADA DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
2 – ORDEM DO DIA: 
 
Audiência Pública da CPI dos Crimes 
Cibernéticos, Comissão de Educação e Comissão 
de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre drogas 
 
TEMA: “CYBERBULLYING”  
Palestrante: Gilberto Sudré – Especialista em 
Tecnologia e Segurança da Informação 
 
Convidados: 
Alunos do Ensino Fundamental da Rede 
Estadual de Ensino 
Dr. Brenno Andrade de Souza Silva - Delegado 
responsável pela Delegacia Especializada de 
Repressão aos Crimes Cibernéticos 
Dr. Diego Aleluia Barcelos - Delegado Titular da 
Delegacia de Proteção à Criança e ao 
Adolescente - DPCA 
Padre Tiago Roney Sancio - Paróquia Sagrados 
Corações de Jesus e Maria 

Vitor de Ângelo - Secretário de Estado de 
Educação - SEDU 
Dr. Eder Pontes da Silva - Procurador-Geral de 
Justiça 
Ana Lúcia Ivanesciuc de Vallim Braga Hipólito - 
Promotora de Justiça do Centro de Apoio 
Operacional da Infância e Juventude – CAIJ 
Dr. Antônio Roberto Cesário de Sá - Secretário 
de Estado de Segurança Pública e Defesa Social 
 
3 - COMUNICAÇÕES 
As que ocorrerem. 
 

 

Presidente: DEPUTADO DELEGADO LORENZO 
PAZOLINI 
Vice-presidente: DEPUTADO LUCIANO 
MACHADO 
Reunião: Ordinária 
Local: Plenário Deputada Judith Leão Castello 
Ribeiro  
Data: 08.07.2019 
Horário: 13h 

 
PAUTA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 

LEGISLATURA 
 
1 – EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
OF. GAB. LM Nº 100/2019 - do Gabinete do 
Exmo. Senhor Deputado Luciano Machado 
justificando ausência na reunião da Comissão do 
dia 10 de junho de 2019. 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS:  
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÃO BAIXADA DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
2 – ORDEM DO DIA:  
Deliberar reunião em conjunto com a CPI dos 
Crimes Cibernéticos no dia 09.07.2019, às 09h, 
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para tratar das denúncias de assédio sexual na 
Escola Estadual Clóvis Borges Miguel, em Serra 
Sede. 
 
3- COMUNICAÇÕES: 
Presença da Senhora ALESSANDRA ZARDO 
AZEVEDO VENTURIM, representante da 
Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e 
Desenvolvimento Social - SETADES, 
apresentando a Campanha Junho Vermelho, de 
prevenção ao trabalho infantil. 
 
 

CPI DOS CRIMES CIBERNÉTICOS 

 

PRESIDENTE: Deputado Vandinho Leite 
VICE-PRESIDENTE: Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Delegado Danilo Bahiense 
REUNIÃO: 4ª Reunião Extraordinária  
LOCAL: Plenário “Judith Leão Castello” 
DATA: 09/07/2019 
DIA DA SEMANA: Terça-feira 
HORÁRIO: 09 horas 

 
PAUTA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA – 

REUNIÃO CONJUNTA COM A COMISSÃO DE 
PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E 

DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 
 
1 - EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Denúncia contra professores da Rede Estadual 
de Ensino no município da Serra. 
 
2 – ORDEM DO DIA: 
Reunião Conjunta com a Comissão de Proteção 
à Criança e ao Adolescente e de Política Sobre 
Drogas 
 
3 - COMUNICAÇÕES: 
Objetivo da Comissão: apurar as recorrentes 
denúncias de crimes cibernéticos. 
 
CONVOCADOS: 
 
Maickel Ribeiro Sarmento – Professor de 
química da Escola Estadual Clóvis Borges Miguel 
Vanderson da Conceição - Professor de Filosofia 
da Escola Estadual Clóvis Borges Miguel 

PRESIDENTE: Deputado Vandinho Leite 
VICE-PRESIDENTE: Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Delegado Danilo Bahiense 
REUNIÃO: 5ª Reunião Extraordinária – 
AUDIÊNCIA PÚBLICA 
LOCAL: Plenário “Dirceu Cardoso” 
DATA: 11/07/2019 
DIA DA SEMANA: Quinta-feira 
HORÁRIO: 15 horas 

 
PAUTA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA – 

AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CPI DOS CRIMES 
CIBERNÉTICOS, COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E 
COMISSÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO 

ADOLESCENTE 
E DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 

 

1 - EXPEDIENTE: 
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não há. 
 

2 – Ordem do Dia: 
Audiência Pública da CPI dos Crimes 
Cibernéticos, Comissão de Educação e Comissão 
de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre drogas 
 
TEMA: “CYBERBULLYING”  
Palestrante: Gilberto Sudré – Especialista em 
Tecnologia e Segurança da Informação 
 
CONVIDADOS: 
 

Alunos do Ensino Fundamental da Rede 
Estadual de Ensino 
Dr. Brenno Andrade de Souza Silva - Delegado 
responsável pela Delegacia Especializada de 
Repressão aos Crimes Cibernéticos 
Dr. Diego Aleluia Barcelos - Delegado Titular da 
Delegacia de Proteção à Criança e ao 
Adolescente - DPCA 
Padre Tiago Roney Sancio - Paróquia Sagrados 
Corações de Jesus e Maria 
Vitor de Ângelo - Secretário de Estado de 
Educação - SEDU 
Dr. Eder Pontes da Silva - Procurador-Geral de 
Justiça 
Ana Lúcia Ivanesciuc de Vallim Braga Hipólito - 
Promotora de Justiça do Centro de Apoio 
Operacional da Infância e Juventude – CAIJ 
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Dr. Antônio Roberto Cesário de Sá - Secretário 
de Estado de Segurança Pública e Defesa Social 
 
OBS: Estas informações foram recebidas até as 
12h do dia 04/07/19, estando sujeitas a 
alterações até a data da reunião. 
 
 

CPI DA SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS 

 

PRESIDENTE: Deputado Enivaldo dos Anjos 
VICE-PRESIDENTE: Deputado Euclério Sampaio  
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
REUNIÃO: 7ª Reunião Ordinária  
LOCAL: Plenário “Dirceu Cardoso” 
DATA: 10/07/2019 
DIA DA SEMANA: Quarta-feira 
HORÁRIO: 12 horas 

 
PAUTA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 
LEGISLATURA 

REUNIÃO EM CONJUNTO COM A CPI DAS 
LICENÇAS 

 
1 - EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
Denúncia anônima em desfavor de José Luiz 
Dantas da Silva e família. 
E-mail da Secretaria de Estado da Fazenda em 
resposta ao OF/CPI nº 067/2019. 
 
2 – ORDEM DO DIA: 
Reunião em conjunto com a CPI das Licenças. 
 
3 - COMUNICAÇÕES: 
 
Objetivo da Comissão: apurar denúncias de 
irregularidades nos contratos de remoção 
(guincho) e guarda/depósito de veículos, 
firmados pelo Estado do Espírito Santo, por 
meio do DETRAN/ES, bem como pelos 
municípios em que o trânsito esteja 
municipalizado; avaliar os procedimentos 
relativos à contratação e operação de radares 
de fiscalização de velocidade em vias públicas; 
apurar os procedimentos de licenciamento 
ambiental; e investigar a existência de ardil 
criminoso e deficiência na prestação de serviços 
(Telefonia e Energia Elétrica); poluição do meio 

ambiente; além de contratos de terceirização de 
lixo e sonegação fiscal e em detrimento do 
Estado do Espírito Santo. 
 
4 – CONVOCADOS: 
 
Luciano Siani Pires - Chief Financial Officer at 
VALE S.A. 
Roberto Silva Waack - Diretor Presidente da 
Fundação Renova 
Cynthia May Hobbs Pinho - Diretora de 
Planejamento e Gestão da Fundação Renova 
Andrea Aguiar Azevedo - Diretora de 
Engajamento e Participação da Fundação 
Renova 
Leonardo André Gandara - Gerente Jurídico da 
Fundação Renova 
Guilherme Almeida Tângari - Gerente de 
Governança e Riscos da Fundação Renova 
Andrea Dourzi Seif - Especialista de Governança 
e Gestão da Fundação Renova 
 
OBS: Estas informações foram recebidas até as 
12h do dia 04/07/19, estando sujeitas a 
alterações até a data da reunião. 
 
 

FRENTEPARLAMENTAR PARA DISCUSSÃO DA 
PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE ESTATAL PARA 

GESTÃO DE HOSPITAIS PÚBLICOS 

 
 

PRESIDENTE: Deputado Delegado Lorenzo 
Pazolini 
SECRETÁRIO EXECUTIVO: Deputado Vandinho 
Leite 
LOCAL: Plenário Rui Barbosa 
DATA: 10/07/2019 
DIA DA SEMANA: quarta-feira 
HORÁRIO: 15 horas 

 
PAUTA DA REUNIÃO DA FRENTE 

PARLAMENTAR PARA DISCUSSÃO DA 
PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE ESTATAL PARA 

GESTÃO DE HOSPITAIS PÚBLICOS. 
 
1 – EXPEDIENTE:  
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS 
Não há 
 
2 – COMUNICAÇÕES: 
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Tema da reunião: Continuação da Discussão da 
Proposta de Criação de Estatal para Gestão de 
Hospitais Públicos. 
 
3 – CONVIDADO: 
 
Dr. Otto Fernando Baptista – Presidente do 
Sindicato dos Médicos do Espírito Santo.  
 
 

FRENTE PARLAMENTAR DE FISCALIZAÇÃO DE 
OBRAS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO 

NA GRANDE VITÓRIA 

 
 

PRESIDENTE: Deputado Gandini 
SECRETÁRIO EXECUTIVO: Deputado Alexandre 
Xambinho 
LOCAL: Plenário Rui Barbosa 
DATA: 10/07/2019 
DIA DA SEMANA: Quarta-feira 
HORÁRIO: 17 horas 

 
 
PAUTA DA REUNIÃO DA FRENTE PARLAMENTAR 

DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE COLETA E 
TRATAMENTO DE ESGOTO NA GRANDE VITÓRIA 

 
 
1 – EXPEDIENTE: 
 
Correspondências Recebidas 
Não houve no período. 
 
2 – COMUNICAÇÕES: 
 
Tema da reunião: “Situação atual e desafios do 
saneamento básico no município de Vitória”. 
 
3 – CONVIDADOS: 
 
Senhor Luiz Emanuel Zouain - Secretário de Meio 
Ambiente do Município de Vitória; 
Senhor Alberto Salume - Subsecretário de Gestão 
de Vitória. 
 

CPI DOS MAUS TRATOS CONTRA OS ANIMAIS 

 

PRESIDENTE: Deputada Janete de Sá 
VICE-PRESIDENTE: Deputado Vandinho Leite 
RELATOR: Deputado Delegado Lorenzo Pazolini 
REUNIÃO: 10ª Reunião Extraordinária  
LOCAL: “Câmara Municipal de Marataízes” 
DATA: 12/07/2019 
DIA DA SEMANA: sexta-feira 
HORÁRIO: 10 horas 

 
PAUTA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 
LEGISLATURA 

 
1 - EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período. 

 
2 – ORDEM DO DIA: 
O que ocorrer. 

 
3 - COMUNICAÇÕES: 
 
Objetivo da Comissão: Apurar as recorrentes 
denúncias de maus tratos contra animais, 
abandono, desleixo nos Centros de Controle de 
zoonoses, privação de água e comida. Relatos 
recentes de envenenamento de cães, gatos, 
equinos e outras espécies que são agredidos, 
atropelados e mortos. Fato amplamente veiculado 
na imprensa local, ante o grande interesse da 
população que assiste estarrecida à atos de 
violência contra animais indefesos. 

 
CONVOCADOS:  

 
Jorge Bragança Nogueira – médico veterinário; 
Carolina Michalsky Campinhos – médica 
veterinária; 
Gleice Kely Ferreira – proprietária do animal; 
Leandro Machado Estevão 
 

AGENDA 
 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 
Diretoria das Comissões Parlamentares – DCP 

Coordenação Especial das Comissões Temporárias e Órgãos Especiais - CECTOE 
 

AGENDA DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DAS COMISSÕES TEMPORÁRIAS 
PERÍODO DE 08 a 12/07/2019 
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ERICK MUSSO 

Presidente 
LUCIANO MACHADO 

1ª Secretário 
Dr. EMÍLIO MAMERI 

2º Secretário 
 

Carlos Eduardo Casa Grande - Secretário Geral da Mesa 
Paulo Marcos Lemos - Diretor das Comissões Parlamentares – DCP 

Miguel Pedro Amm Filho - Coordenador Especial das Comissões Temporárias e Órgãos Especiais - CECTOE 
 

DATA LOCAL HORÁRIO COMISSÃO TIPO 
COORDENADOR/ 

RESPONSÁVEL 
TEL 

RECURSOS 

09 
07 

Terça-feira 

Plenário “Judith 
Leão Castello” 

9h 

CPI dos Crimes 
Cibernéticos em 
conjunto com a 

Comissão de proteção à 
criança e ao adolescente 

e de política sobre 
drogas. 

4ª Reunião 
Extraordinária   

Miguel 
Karina 
Karine 
3878 

Comunicação 
Social, Som, TV 

ALES, 
Taquigrafia, 

procuradores, 
consultores, 
segurança  

10 
07 

Quarta-feira 

Plenário “Dirceu 
Cardoso” 

12h 
CPI da Sonegação em 

conjunto com a CPI das 
Licenças 

7ª Reunião Ordinária  

Miguel 
Karina 
Juliana 
Sandra 

Francielly 
3878 

Comunicação 
Social, Som, TV 

ALES, 
Taquigrafia, 

procuradores, 
consultores, 
segurança e 

Garçom 

10 
07 

Quarta-feira 

Plenário “Rui 
Barbosa” 

15h 
Frente Parlamentar para 

Gestão de Hospitais 
Públicos 

Reunião  

Miguel 
Marise 
Juliana 
3878 

Comunicação 
Social, Som, TV 

ALES,  
segurança  

10 
07 

Quarta-feira 

Plenário “Rui 
Barbosa” 

17h 
FP de coleta e 

tratamento de esgoto 
na Grande Vitória 

Reunião 

Miguel 
Marise 
Sandra 
3878 

Comunicação 
Social, Som, TV 

ALES, 
segurança  

11 
07 

Quinta-feira 

Plenário “Dirceu 
Cardoso” 

15h 

CPI Crimes Cibernéticos 
em conjunto com as 

Comissões de Educação 
e de proteção à criança 
e ao adolescente e de 
política sobre drogas. 

5ª Reunião 
Extraordinária 

Audiência Pública 

Miguel 
Karina 
Sandra 
Karine 
3878 

Comunicação 
Social, Som, TV 

ALES, 
Taquigrafia, 

procuradores, 
consultores, 
segurança e 

Garçom 

12 
07 

Sexta-feira 

Câmara 
Municipal de 
Marataízes 

10h 
CPI dos Maus tratos 

contra os animais 
10ª Reunião 

Extraordinária 

Miguel 
Juliana 
Sandra 
3878 

Comunicação 
Social, TV 

ALES, 
procuradores 

 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 1689 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

Considerando o Ato nº 3.260, de 
01/08/2008, publicado em 03/09/2008, alterado 
pelo Ato nº. 267, de 31/03/2010, que regulamenta 
a concessão de Incentivo Educacional, resolve: 

 
 CONCEDER à servidora AMANDA NIBLAN 
MINARDI, Taquígrafo Parlamentar - ETP, matrícula 
nº 209016, o 1º (primeiro) INCENTIVO 
EDUCACIONAL de 05% (cinco por cento) sobre o 
vencimento do respectivo cargo efetivo, a partir 
de 05/06/2019, conforme art. 3º da Lei nº. 
8.950/2008, alterada pela Lei nº 10.083/2013 e 
pela Lei nº 10.225/2014. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 04 
de julho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

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

 
PORTARIA Nº 144 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

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

 
RESOLVEM, considerar licenciados os 

servidores deste Poder Legislativo, abaixo 
relacionados, na forma dos artigos citados pela 
Lei Complementar nº 46, de 31/01/94, com base 
nas informações da Coordenação do Grupo de 
Recursos Humanos (CGRH): 

 

MATRÍCULA SERVIDOR ART. DIA 
PERÍODO DA LICENÇA 

INÍCIO FIM 

20139701 
Adriana Haddad 
Vargas 

129 03 09/06/2019 11/06/2019 

20327301 
Ana Claudia 
Fernandes Pim 

129 05 13/05/2019 17/05/2019 

20327301 
Ana Claudia 
Fernandes Pim 

129 03 20/05/2019 22/05/2019 

20327501 
Angela Maria 
Coutinho Pereira 

129 01 24/06/2019 24/06/2019 

20074402 
Arcelisa Eugenia 
Batista Breder 

129 01 31/05/2019 31/05/2019 

20074402 
Arcelisa Eugenia 
Batista Breder 

129 01 03/06/2019 03/06/2019 

20989201 
Camila Moreira 
De Aguiar 

137 180 26/06/2019 22/12/2019 

20069201 
Carlos Henrique 
Dalapicola 

129 14 04/06/2019 17/06/2019 

20638603 
Cleane Alaide De 
Oliveira 
Monteiro Mansk 

129 05 10/06/2019 14/06/2019 

20847401 
Custodio 
Junqueira 
Pedroso 

129 01 24/06/2019 24/06/2019 

20847401 
Custodio 
Junqueira 
Pedroso 

129 01 25/06/2019 25/06/2019 

20105701 
Dirlene Francisco 
Nunes 

129 01 18/06/2019 18/06/2019 

20815601 
Elaine Silva Do 
Couto 

129 01 24/06/2019 24/06/2019 

20911402 
Emanuelle 
Ferreira 
Almenara 

129 01 24/06/2019 24/06/2019 

20801202 
Henrique 
Goncalves 
Coswosk 

129 01 19/06/2019 19/06/2019 

20389403 
Ilza Xavier 
Pereira 

129 02 17/06/2019 18/06/2019 

20791601 
Izilda Lemos Dos 
Santos Franco 

129 05 10/06/2019 14/06/2019 

20880001 
Jovana De Freitas 
Rodrigues 
Canciglieri 

131 03 29/05/2019 31/05/2019 

20523803 
Katarinny Buge 
Rocha 

142 02 20/05/2019 21/05/2019 

20523803 
Katarinny Buge 
Rocha 

142 03 05/06/2019 07/06/2019 

20115601 
Luciana Fabiola 
Nunes Borges 

129 15 30/05/2019 13/06/2019 

20967101 

Márcia 
Guimarães 
Abrahão Da 
Costa 

142 09 17/06/2019 25/06/2019 

20321401 
Ocidete Da 
Penha Corteletti 

129 03 17/06/2019 19/06/2019 

20075501 
Patricia 
Ferreguete De 
Meira Rangel 

142 01 14/06/2019 14/06/2019 

20788801 
Rahulla Del 
Fiume Sarcinelli 

129 01 06/06/2019 06/06/2019 

20898901 
Rhayran Dos 
Santos Cintra 

129 01 18/06/2019 18/06/2019 

20668502 
Sandra Mara 
Pelissari Repossi 

129 02 17/06/2019 18/06/2019 

02859701 
Sebastiao Duarte 
Tolentino 

129 02 24/06/2019 25/06/2019 

20072701 Valeria Cypreste 129 15 24/06/2019 08/07/2019 

20988301 
Yasmin Eugenia 
Christo 
Almonfrey 

129 02 18/06/2019 19/06/2019 

 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
04 de julho de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

Pregão Eletrônico 
Registro de Preços n° 023/2019 

Exclusivo para ME e EPP 
Processo nº 191677/2019 

 
A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, através de sua Pregoeira e Equipe de 
Apoio, torna público que realizará Licitação, sob 
a modalidade de “PREGÃO ELETRÔNICO”, pelo 
Sistema de Registro de Preços, de acordo com 
as Leis 8.666/93 e 10.520/02 e suas alterações, 
por meio de sistema eletrônico, objetivando a 
aquisição de gêneros alimentícios – biscoito e 
achocolatado, conforme especificação contida 
no Anexo I do Edital. 

 
Recebimento das Propostas até: 
17/07/2019, às 09h00. 

 
Abertura das Propostas: 
17/07/2019, às 09h00. 
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Início da Sessão de Disputa: 
17/07/2019, às 11h00. 
 
O Edital estará disponível no site 
www.al.es.gov.br, links: “Transparência”, 
“Consulta Licitações” ou www.licitacoes-
e.com.br. 
 
Maiores informações através do e-mail 
scl@al.es.gov.br ou pelo telefone (27) 3382-
3874. 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
04 de julho de 2019. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 
 

RESUMO DO 4° TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO N° 016/2015 

 
A Subdireção Geral da Secretaria – Supervisão 
do Setor de Contratos e Convênios da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo em atendimento ao que dispõe o artigo 
61 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
torna pública a celebração do Termo Aditivo, 
conforme descrito abaixo: 

 
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

 
CONTRATADA: TELEMAR NORTE LESTE S/A. 

 
OBJETO: A prorrogação pelo prazo de 12 (doze) 
meses do CONTRATO Nº 016/2015, com início 
no dia 01 de julho de 2019 e término no dia 30 
de junho de 2020.  

 
VALOR: R$ 1.937,89 (um mil, novecentos e 
trinta e sete reais e oitenta e nove centavos). 

 
VIGÊNCIA: O presente TERMO ADITIVO entra 
em vigor no dia 01 de julho de 2019. 

 
PROCESSO: 190282 

 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.40 
 
ATIVIDADE: 2001. 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
03 de julho de 2019 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 
 

RESUMO ORDEM 
DE FORNECIMENTO Nº 048/2019 REFERENTE 
AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2018 E ATA 

DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2018 
 

A Subdireção Geral da Secretaria da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, em 
atendimento ao que dispõe o artigo 61, § único, 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna 
pública a emissão da Ordem de Fornecimento 
nº 048/2019, conforme descrito abaixo: 
 
CONTRATADA: LIVRARIA E PAPELARIA NOVA 
VIDA LTDA ME 
 
CNPJ: 36.415.495/0001-67 
 
OBJETO: Fornecimento de material de 
expediente e informática. 
 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Pregão 
Eletrônico. 
 
VALOR: R$ 7.271,50 (sete mil, duzentos e 
setenta e um reais e cinquenta centavos). 
 
PROCESSO: 180659 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
04 de julho de 2019. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 
RESUMO ORDEM 

DE FORNECIMENTO Nº 049/2019 REFERENTE 
AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2018 E ATA 

DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2018 

 
A Subdireção Geral da Secretaria da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, em 
atendimento ao que dispõe o artigo 61, § único, 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna 
pública a emissão da Ordem de Fornecimento 
nº 049/2019, conforme descrito abaixo: 
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CONTRATADA: CJM UTILIDADES LTDA ME 
 
CNPJ: 35.951.011/0001-31 
 

OBJETO: Fornecimento de material de 
expediente. 

 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Pregão 
Eletrônico. 

 
VALOR: R$ 1.734,00 (um mil, setecentos e trinta 
e quatro reais). 

 
PROCESSO: 180659 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

04 de julho de 2019. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 
 

RESUMO ORDEM 
DE FORNECIMENTO Nº 050/2019 REFERENTE 
AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019 E ATA 

DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019 
 

A Subdireção Geral da Secretaria da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, em 
atendimento ao que dispõe o artigo 61, § único, 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna 
pública a emissão da Ordem de Fornecimento 
nº 050/2019, conforme descrito abaixo: 
 
CONTRATADA: SERVI MIX COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA ME 
 
CNPJ: 27.525.362/0001-52 
 
OBJETO: Aquisição de açúcar cristal. 
 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Pregão 
Eletrônico. 
 
VALOR: R$ 3.980,00 (três mil, novecentos e 
oitenta reais). 
 
PROCESSO: 183422 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
04 de julho de 2019. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 

 
 

• SEXTA-FEIRA - 05.07.19 • 
 

HORA      PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 

DIA DE CAMPO NA TV O programa Dia de Campo na TV vai falar sobre Segurança Alimentar e 
Agricultura  Sustentável. A erradicação da fome e a  busca pela 
agricultura sustentável faz parte de pesquisas realizadas pela 
EMBRAPA, que possuí relação direta  com a produção de alimentos  e a 
erradicação da fome. 
 A erradicação da fome no  mundo é um dos grandes desafios globais, 
no que demanda estatísticas locais. A Embrapa trabalha com linhas de 
pesquisas voltadas para nutrição, saúde e  alimento seguro. 
Promovendo também a nutrição social e nutritiva da agricultura 
familiar, povos e comunidades tradicionais,  com  valorização de seus 
produtos e o modo de fazer. Assista também outras matérias. 

01h15 
CONEXÃO CIÊNCIA  O programa aborda as pesquisas feitas com o baculovírus, muito 

utilizado no controle biológico de insetos na agricultura 

01h45 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Assistência Social 
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02h45 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Infraestrutura 

03h45 REUNIÃO ORDINÁRIA CPI das Licenças 

05h00 SESSÃO SOLENE Homenagem ao Dia dos Pastores 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV Conheça no Dia de Campo na TV o aplicativo que ajuda produtores na 
hora de alimentar caprinos e ovinos e ainda, acompanhe uma 
reportagem sobre a irrigação de hortaliças e a crise hídrica. 

07h35 PARLAMENTO BRASIL Câmara Municipal de Camaçari discute projeto de lei que proíbe o 
município de contratar condenados por pedofilia, estupro ou 
feminicídio . Audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do 
Senado discute a violência contra a população LGBTI. 
E a Comissão de Educação da Câmara debate a influência dos jogos de 
vídeo game violentos em crianças 

08h00 STJ CIDADÃO O programa dessa semana aborda o seguinte tema: Animais de 
Estimação 

08h45 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do legislativo capixaba 

09h00  REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Saúde 

10h00 REUNIÃO DA FRENTE 
PARLAMENTAR (V) 

Criação de Estatal Para Gestão de Hospitais Públicos 

12h00 A GRANDE REPORTAGEM O Espírito Santo é um dos menores estados do país, mas é grande em 
diversidade, atrativo natural e cultural. Apesar disso, o estado ainda 
não está na vitrine do turismo no país. Nesta reportagem você vai saber 
mais sobre as potencialidades e desafios do setor turístico no Espírito 
Santo 

12h30 MP COM VOCÊ A promotora de Justiça Criminal do Ministério Público Estadual (MP-ES), 
em Linhares, Rachel Mergulhão Tannenbaum fala ao 
programa MP com Você sobre os procedimentos tomados pelo MP para 
a abertura de um processo criminal até o seu julgamento. 

13h00 DEDO DE PROSA O talento do jovem escritor capixaba Marcelo Felix, autor do romance 
policial "Martyn o detetive e o sumiço dos encrenqueiros”, pode ser 
conferido nesta edição do programa Dedo de Prosa 

13h30 CONEXÃO CIÊNCIA  Conexão Ciência conversa com Jorge Werneck, pesquisador da 
Embrapa, para saber mais sobre o papel da agricultura na crise hídrica 

14h00 STJ NOTÍCIAS  Confira no programa de hoje uma reportagem especial sobre  
atropelamento ciclista entre outras noticias. 

14h30 EM DISCUSSÃO Resumos dos principais acontecimentos do legislativo 

15h00 TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ES 

Trabalhos do Tribunal de Contas do ES 

18h00 A GRANDE REPORTAGEM O Espírito Santo é um dos menores estados do país, mas é grande em 
diversidade, atrativo natural e cultural. Apesar disso, o estado ainda 
não está na vitrine do turismo no país. Nesta reportagem você vai saber 
mais sobre as potencialidades e desafios do setor turístico no Espírito 
Santo 

18h30 DEDO DE PROSA O talento do jovem escritor capixaba Marcelo Felix, autor do romance 
policial "Martyn o detetive e o sumiço dos encrenqueiros”, pode ser 
conferido nesta edição do programa Dedo de Prosa 

19h00 SESSÃO SOLENE Dia do Advogado Trabalhista 

20h05 SESSÃO SOLENE Homenagem ao Dia do Gari 

21h30 CIÊNCIAS E LETRAS A Gerencia de Unidades 

22h00 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do legislativo capixaba 

22h15 SOM DA TERRA O programa dessa semana recebe o cantor, Lucas Moran 

22h45 MP COM VOCÊ A promotora de Justiça Criminal do Ministério Público Estadual (MP-ES), 
em Linhares, Rachel Mergulhão Tannenbaum fala ao 
programa MP com Você sobre os procedimentos tomados pelo MP para 
a abertura de um processo criminal até o seu julgamento. 
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23h15 DEDO DE PROSA O talento do jovem escritor capixaba Marcelo Felix, autor do romance 
policial "Martyn o detetive e o sumiço dos encrenqueiros”, pode ser 
conferido nesta edição do programa Dedo de Prosa.  

23h45 A GRANDE REPORTAGEM O Espírito Santo é um dos menores estados do país, mas é grande em 
diversidade, atrativo natural e cultural. Apesar disso, o estado ainda 
não está na vitrine do turismo no país. Nesta reportagem você vai saber 
mais sobre as potencialidades e desafios do setor turístico no Espírito 
Santo 

 

Legenda: (R) – Reprise; (V) – Ao Vivo 
 

OBS.: A programação da TV ALES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos. 
 

• SÁBADO - 06.07.19 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 

DIA DE CAMPO NA TV Conheça no Dia de Campo na TV o aplicativo  que ajuda 
produtores na hora de alimentar caprinos e ovinos e ainda, 
acompanhe uma reportagem sobre a irrigação de hortaliças e a 
crise hídrica 

00h50 

PARLAMENTO BRASIL Câmara Municipal de Camaçari discute projeto de lei que proíbe o 
município de contratar condenados por pedofilia, estupro ou 
feminicídio. Audiência pública na Comissão de Direitos Humanos 
do Senado discute a violência contra a população LGBTI. 
E a Comissão de Educação da Câmara debate a influência dos 
jogos de vídeo game violentos em crianças 

01h15 
CONEXÃO CIÊNCIA  Conexão Ciência conversa com Jorge Werneck, pesquisador da 

Embrapa, para saber mais sobre o papel da agricultura na crise 
hídrica. 

01h45  REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Saúde 

02h50 REUNIÃO ORDINÁRI Comissão de Assistência Social 

04h20 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Defesa do Consumidor 

04h45 REUNIÃO ORDINÁRIA Frente Parlamentar do Fundo Soberano 

06h30 REUNIÃO ORDINÁRIA  CPI da Sonegação 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV No programa de hoje vamos falar sobre o vinho colonial e como 
legalizar essa bebida. Para ser considerado vinho colonial a 
bebida deve ser: elaborada na propriedade do produtor 
enquadrado no Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (Pronaf), comercializada exclusivamente na 
própria propriedade rural ou em associações, cooperativas ou 
feiras de agricultores familiares e ter uma produção máxima de 
20 mil litros/ano. No Rio Grande do Sul a uva utilizada na 
vinificação deve ser 100% produzida na propriedade. Nos outros 
estados, esse percentual é de 70% 

08h00 SABORES Nesta edição do Programa Sabores vamos falar sobre comida 
mexicana. Fomos a um restaurante em Vitória, conversamos com 
um mexicano que vive aqui, e também demos uma passada na 
Cidade do México 

08h15 MOSAICO ENTREVISTA Entrevista com as principais personalidades da cultura e arte 
capixaba 

08h30 EM DISCUSSÃO Resumos dos principais acontecimentos do legislativo 

09h00 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Turismo 

10h20 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Educação 
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12h00 SABORES Nesta edição do Programa Sabores vamos falar sobre comida 
mexicana. Fomos a um restaurante em Vitória, conversamos com 
um mexicano que vive aqui, e também demos uma passada na 
Cidade do México 

12h15 MOSAICO ENTREVISTA Entrevista com as principais personalidades da cultura e arte 
capixaba 

12h30 MP COM VOCÊ A promotora Sueli Lima e Silva, responsável pela Promotoria de 
Justiça de Defesa da Mulher de Vitória, é a entrevistada do MP 
com Você para falar sobre violência doméstica contra o sexo 
feminino e qual o papel do Ministério Público do Estado (MPES) 
frente a esse problema.  

13h00 DEDO DE PROSA “O Breviário do Silêncio” é o oitavo livro de Anaximandro 
Amorim, terceiro de poemas. Nesta edição do programa Dedo de 
Prosa, o autor fala, entre outros temas, sobre o lugar que a poesia 
ocupa na atualidade e também sobre a Academia Espírito-
Santense de Letras. Ele ocupa a cadeira de número 40 da 
instituição 

13h30 CONEXÃO CIÊNCIA  O Conexão Ciência debate os avanços da tecnologia para o 
zoneamento agrícola de risco climático. O entrevistado é o 
pesquisador da Embrapa Ary Fortes 

14h00 SOM DA TERRA O programa dessa semana recebe o cantor Evandro Bellumat 

14h30 EM DISCUSSÃO Resumos dos principais acontecimentos do legislativo 

15h00 AUDIENCIA PUBLICA DA 
FRENTE PARLAMENTAR 

Defesa dos Direitos da Mulher 

19h00 SESSÃO SOLENE Homenagem 30 Anos do Sindicato dos Técnicos Industriais 

20h50 SESSÃO SOLENE Dia do Pescador 

21h30 A GRANDE REPORTAGEM A água é um dos recursos naturais mais ameaçados do planeta. 
Esta reportagem apresenta as principais formas de poluição e as 
consequências sociais, ambientais e econômicas da contaminação 
dos recursos hídricos 

22h00 EM DISCUSSÃO Resumos dos principais acontecimentos do legislativo 

22h30 MOSAICO ENTREVISTA Entrevista com as principais personalidades da cultura e arte 
capixaba 

22h45 SOM DA TERRA O programa dessa semana recebe o cantor Evandro Bellumat 

23h15 DEDO DE PROSA “O Breviário do Silêncio” é o oitavo livro de Anaximandro 
Amorim, terceiro de poemas. Nesta edição do programa Dedo de 
Prosa, o autor fala, entre outros temas, sobre o lugar que a poesia 
ocupa na atualidade e também sobre a Academia Espírito-
Santense de Letras. Ele ocupa a cadeira de número 40 da 
instituição 

23h45 SABORES Nesta edição do Programa Sabores vamos falar sobre comida 
mexicana. Fomos a um restaurante em Vitória, conversamos com 
um mexicano que vive aqui, e também demos uma passada na 
Cidade do México 

 

Legenda: (R) – Reprise; (V) – Ao Vivo 
 

OBS.: A programação da TV ALES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos. 
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• DOMINGO - 07.07.19 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 

DIA DE CAMPO NA TV No programa de hoje vamos falar sobre o vinho colonial e como 
legalizar essa bebida. Para ser considerado vinho colonial a 
bebida deve ser: elaborada na propriedade do produtor 
enquadrado no Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (Pronaf), comercializada exclusivamente na 
própria propriedade rural ou em associações, cooperativas ou 
feiras de agricultores familiares e ter uma produção máxima de 
20 mil litros/ano. No Rio Grande do Sul a uva utilizada na 
vinificação deve ser 100% produzida na propriedade. Nos outros 
estados, esse percentual é de 70%. 

01h15 
CONEXÃO CIÊNCIA  A pesquisadora Elizabeth Sabato, da Embrapa, fala sobre as 

doenças que atacam as lavouras de milho. 

01h45  AUDIENCIA PUBLICA DA 
FRENTE PARLAMENTAR 

Defesa dos Direitos da Mulher 

05h40 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Turismo 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV O Dia de Campo na TV vamos falar sobre: Desmama racional 
melhora bem estar animal. Os bezerros de corte, com cerca de 
oito meses de idade, são separados da vaca apenas por um 
corredor, em pastos diferentes, onde a mãe e o filho mantêm 
contato visual, auditivo e olfativo. Essa forma de desmama, 
chamada de racional, diminui o estresse causado pela separação 
e melhora o bem-estar. Existem diversos métodos de desmama. 
No tradicional, o bezerro é apartado da mãe e levado a locais 
distantes, para que não haja nenhum tipo de contato. Para 
minimizar o estresse, é comum o pecuarista colocar algumas 
vacas (que não são suas mães) junto aos bezerros para servirem 
de "madrinhas". No entanto, os problemas causados pela 
separação continuam. Assista também outras noticias 

08h00 SABORES O programa Sabores faz um passeio pelas tradições e 
particularidades da comida Mediterrânea. Descubra por que a 
cozinha do mediterrâneo é considerada uma das mais saudáveis 
do mundo e os motivos que levaram a Unesco a considerá-la 
patrimônio cultural imaterial.  

08h15 MOSAICO ENTREVISTA Entrevista com as principais personalidades da cultura e arte 
capixaba 

08h30 EM DISCUSSÃO Resumos dos principais acontecimentos do legislativo 

09h00  REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA 

Comissão do Meio Ambiente 

10h50 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Ciência e Tecnologia 

12h00 SABORES O programa Sabores faz um passeio pelas tradições e 
particularidades da comida Mediterrânea. Descubra por que a 
cozinha do mediterrâneo é considerada uma das mais saudáveis 
do mundo e os motivos que levaram a Unesco a considerá-la 
patrimônio cultural imaterial.  

12h15 MOSAICO ENTREVISTA Entrevista com as principais personalidades da cultura e arte 
capixaba 

12h30 MP COM VOCÊ A atuação da Central de Inquéritos e como a concentração de 
peças criminais em um só local agiliza a resolução de casos 
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apurados pela polícia e pelo Ministério Público Estadual. Esse é o 
principal assunto da entrevista com o promotor Sérgio Alves 
Pereira, que coordena a Central de Inquéritos Criminais de Vitória 

13h00 DEDO DE PROSA Paulo Roberto Sodré é professor universitário e autor de vários 
livros. O mais recente, “Uma Leitura na Chuva”, convida o leitor a 
se aventurar por um romance. 

13h30 CONEXÃO CIÊNCIA  O Conexão Ciência debate os avanços da tecnologia para o 
zoneamento agrícola de risco climático. O entrevistado é o 
pesquisador da Embrapa Ary Fortes 

14h00 SOM DA TERRA O Som da Terra recebe a artista capixaba Bárbara Greco, que se 
revela no cenário musical com um Forró irreverente e versátil, 
que vai do Baião ao Maracatu. 

14h30 EM DISCUSSÃO  Resumos dos principais acontecimentos do legislativo 

15h00 A GRANDE REPORTAGEM Ter o próprio negócio está entre os principais desejos dos 
brasileiros. Em tempo de crise, empreender acaba sendo questão 
de sobrevivência para alguns. Além de esclarecer sobre 
comportamentos empreendedores, esta reportagem apresenta 
os desafios e vantagens de ter o próprio negócio. São contadas, 
ainda, histórias de quem sonhou iniciar um projeto e de quem 
teve que empreender por necessidade 

15h20 REUNIÃO ORDINÁRIA CPI Dos Crimes Cibernéticos 

16h30 REUNIÃO ORDINÁRIA CPI Dos Maus Tratos Contra Animais 

18h00 SABORES O programa Sabores faz um passeio pelas tradições e 
particularidades da comida Mediterrânea. Descubra por que a 
cozinha do mediterrâneo é considerada uma das mais saudáveis 
do mundo e os motivos que levaram a Unesco a considerá-la 
patrimônio cultural imaterial.  

18h30 DEDO DE PROSA Paulo Roberto Sodré é professor universitário e autor de vários 
livros. O mais recente, “Uma Leitura na Chuva”, convida o leitor a 
se aventurar por um romance. 

19h00 AP DA COMISSÃO DE 
SEGURANÇA EM VILA 
VELHA 

Segurança Pública: Direitos e  Prioridades 

22h00 EM DISCUSSÃO Resumos dos principais acontecimentos do legislativo 

22h30 MOSAICO ENTREVISTA Entrevista com as principais personalidades da cultura e arte 
capixaba 

22h45 SOM DA TERRA O Som da Terra recebe a artista capixaba Bárbara Greco, que se 
revela no cenário musical com um Forró irreverente e versátil, 
que vai do Baião ao Maracatu. 

23h15 DEDO DE PROSA Paulo Roberto Sodré é professor universitário e autor de vários 
livros. O mais recente, “Uma Leitura na Chuva”, convida o leitor a 
se aventurar por um romance. 
 

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

 

Legenda: (R) – Reprise; (V) – Ao Vivo 
 

OBS.: A programação da TV ALES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos. 
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ATAS DAS SESSÕES E DAS REUNIÕES 
DAS COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOCIOEDUCAÇÃO, 
SEGURANÇA ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL, REALIZADA EM 26 DE 
JUNHO DE 2019. 

 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Uma boa tarde a todos e a 
todas aqui presentes. Ao público que nos assiste 
pela TV Assembleia, em meu nome, em nome 
do Doutor Hércules, o nosso muito obrigado 
pela audiência. 
 Invocando a proteção de Deus e havendo 
quorum, declaro aberta a sexta reunião 
ordinária da Comissão de Assistência Social, 
Socioeducação, Segurança Alimentar e 
Nutricional. 
 Quero agradecer a presença do ilustre 
secretário de Estado de Trabalho, Assistência e 
Desenvolvimento Social, deputado licenciado 
Bruno Lamas, e convidá-lo para compor a Mesa.  

 Registrar as presenças do doutor 
Severino, Márlei Vieira, Cyntia Grillo, Sandra 
Shirley, subsecretários da Setades; e também 
da Nilzamara, Lilian, Marielle, Nilcéia, 
Rosângela, Paulo, Cárlido, Vanderson, Eliete, 
gerentes, também, da secretaria; e Fabrício 
Chiqueto, que é assessor do nosso secretário 
Bruno Lamas; da Elizeth dos Anjos, que é 
presidente do Conselho Estadual de 
Assistência Social. Cadê a Elizeth? Muito 
obrigado mais uma vez pela sua presença 
aqui.  
 Também quero agradecer e registrar, 
com todo o carinho, a presença do vereador 
Jean Jaques Lauvers, de Santa Maria de Jetibá. 
Muito obrigado pela sua presença. Desde já 
parabenizo-o pelo belo trabalho que o senhor 
faz no município da Santa Maria de Jetibá, já no 
seu segundo mandato de vereador. 

Solicito à secretária da comissão que 
proceda à leitura da ata da quinta reunião 
ordinária, desta comissão. 

(A senhora secretária procede à 
leitura da ata da quinta reunião 
ordinária, realizada em 12 de 
junho de 2019) 

  
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Pergunto ao nobre 
deputado Doutor Hércules como vota. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Voto a favor, como lida. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Ata aprovada como lida. 
Antes de dar prosseguimento a esta 

reunião, passo a palavra ao nobre deputado 
para que ele possa cumprimentar os presentes. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Como o deputado disse, deputado, é uma 
satisfação muito grande tê-lo aqui. O deputado 
Bruno Lamas foi um grande colega que nós 
tivemos durante esses quatro anos e está 
fazendo muita falta para nós no plenário. Mas 
felizmente está fazendo um belo trabalho no 
estado, não só no município de Serra, mas 
também no nosso estado. O Bruno é um 
deputado que só deixou amizade, deixou uma 
marca de amigo, de educação e de 
compreensão durante os quatro anos que 
convivemos no plenário. É uma perda que a 
Assembleia teve, mas um ganho que o estado 
teve com ele na nossa secretaria. Agora nós 
vamos ver se ele vai continuar na Secretaria ou 
se ele vai ser o futuro prefeito de Serra. Isso aí 
vocês que vão dizer. Se depender de mim, ele 
será o futuro prefeito. Então, é uma satisfação 
muito grande tê-lo aqui. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) – Eu só quero mais uma vez 
agradecer a presença de todos, mesmo aqueles 
que por mim aqui não foram mencionados. Hoje 
a Casa está cheia, Doutor Hércules, que coisa 
bacana. Muito obrigado mesmo, do fundo do 
meu coração pela participação de todos aqui 
nesta reunião da Comissão de Assistência Social. 
 Solicito à secretária que proceda à leitura 
do Expediente. 
 
 A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
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 CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

OF/GDL/ALES/N.º 114/2019 do 
excelentíssimo senhor deputado Freitas, 
justificando sua ausência na reunião 
ordinária do dia 12/06/2019. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) – Ciente, à secretaria para 
incluir no relatório mensal de frequência do 
parlamentar. 
 
 A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
 PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 Não houve no período.  
 
 PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS: 
 Não houve no período.  
 
 PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
 Não houve no período. 
 
 PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período.  
 
É o que consta no Expediente, senhor 

presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) – Neste momento, eu 
convido o excelentíssimo senhor secretário 
estadual do Trabalho, da Assistência e 
Desenvolvimento Social, Bruno Lamas, com o 
objetivo de prestar conta do trabalho 
desenvolvido e realizado à frente da pasta no 
primeiro semestre do ano de 2019. 

 
O SR. BRUNO LAMAS – Boa tarde. Quero 

cumprimentar todos os presentes, homens, 
mulheres, servidores da Casa.  

Acabou de chegar o presidente do 
Conselho Estadual da Segurança Alimentar. 
Peço permissão, presidente, para poder fazer o 
registro. 

Quero registrar a minha alegria em voltar 
aqui à Assembleia Legislativa e rever amigos 
queridos que aqui estão. Cumprimentar o 
Doutor Hércules, esse deputado trabalhador, 
atencioso, sensível, amigo, um bom conselheiro 
e que serve de exemplo para todos nós por sua 

disposição e por sua história de vida. Tenho 
muito respeito pela pessoa do deputado Doutor 
Hércules, aprendi muito com ele aqui. Ele é um 
incentivador. Essas pessoas que incentivam, que 
motivam, são importantes. Foi importante, 
inclusive, Rosemberg, na posse do Conselho, na 
agilidade lá para o Conselho Estadual da 
Segurança Alimentar.  

Também quero cumprimentar o 
deputado presidente desta comissão, deputado 
Adilson Espindula, esse presente que chegou à 
Assembleia Legislativa. Não tenho nenhuma 
dificuldade - sempre fui assim - de registrar as 
coisas boas, porque, quando a coisa é negativa, 
todo mundo gosta de frisar. Esse deputado 
trabalhador já chegou emplacando leis 
importantes para o nosso estado, que seja da 
reservação, da captação, do uso da água.  

Quero agradecer o empenho dos dois 
colegas deputados e do presidente da Casa, 
deputado Erick Musso, na ocasião representado 
pelo deputado Marcelo Santos, que atendeu 
prontamente a uma solicitação que veio dos 
conselhos, em especial, do Conselho Estadual da 
Assistência Social, aqui representado pela 
senhora Elizeth dos Anjos, que se faz presente, 
que pediu a permanência dos trabalhos desta 
comissão em um momento que houve uma 
possibilidade de fusão com a Comissão 
Permanente da Saúde. Então, nós queremos 
publicamente agradecer esse gesto. E, agora, a 
comissão trabalhando em cima dos temas 
relevantes e importantes para os capixabas, 
para a assistência.  

Eu quero cumprimentar os técnicos da 
Assembleia Legislativa. Sempre fiz isso também. 
Desde que cheguei aqui, nos momentos que 
passei, fui muito bem recebido. Temos 
excelentes quadros, da limpeza à TV 
Assembleia, todos eles educados. Tenho certeza 
de que tem uma turma aqui, deputado, que 
ainda não almoçou, assim como nós. Tenho 
certeza disso. São trabalhadores, e a Casa está 
muito bem servida. Aos procuradores da Casa, 
aos servidores da comissão, o nosso muito 
obrigado.  

Eu quero também agradecer aos 
colaboradores e servidores lá da Setades. Nós 
estamos aqui com um time completo em 
respeito e consideração aos capixabas e a esta 
comissão. Nós estamos com as quatro 
subsecretarias aqui representadas. A 
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subsecretária Sandra Shirley, que é dona de 
oitenta e três por cento lá da estrutura da 
Secretaria, que é a pasta da Assistência com 
suas diversas complexidades da proteção básica, 
a proteção especial, todas elas; cumprimentar a 
Cyntia, nossa mais nova secretária, hoje 
nomeada pelo governador, subsecretária do 
trabalho, que é uma pasta  importante da nossa 
secretaria; cumprimentar a Márlei, que a 
subsecretária que cuida da intersetorialidade, 
que cuida da primeira infância, que cuida do 
Programa Criança Feliz e o doutor Severino 
Alves, colega procurador aqui dos colegas. O 
doutor Severino com a sua bagagem, foi 
procurador-geral do município de Serra, foi 
controlador-geral do município de Vila Velha e, 
atualmente, é o nosso subsecretário 
administrativo. Assim como as nossas gerentes, 
todos aqui presentes; os nossos coordenadores; 
colaboradores, muito obrigado pela presença de 
vocês. O nosso objetivo aqui é prestação de 
contas, é importante registrar isso.  

Eu sou filho de uma professora. Aliás, 
quero agradecer também a presença do Adalto, 
que é meu irmão, aquele barbudo ali. Ele disse 
que inspirei a minha barba na barba dele, 
Doutor Hércules. A família também presente. 
Sou filho de um de uma professora e de um 
advogado, a família sempre vibra e sempre 
unida, sempre junta nos nossos desafios. Muito 
obrigado.  

Cumprimentar o Movimento Popular, 
estou vendo aqui muitos representantes do 
Movimento Popular, aqui do nosso Estado, da 
Famopes e, especialmente, da cidade de Serra, 
quero agradecer a todos na  pessoa do 
Guilherme e do Renato, que estão aqui 
representando. 
            Eu aprendi com a professora Márcia 
Lamas que prestar contas é uma obrigação de 
todo homem que ocupa a função pública, 
porque nós não temos procuração em aberto da 
sociedade. É nossa responsabilidade e obrigação 
voltar e prestar conta dos nossos atos. Então, é 
isso que nós estamos procurando fazer.   

Existem secretarias, sabemos disso, 
como a da Saúde, o próprio governador, a 
Secretaria da Fazenda, o Bandes. Eles têm 
obrigações regimentais de fazer a prestação de 
contas aqui na Assembleia Legislativa. Entendo 
até que deveria ser uma obrigação de todas as 
pastas do Estado. A Setades não tem essa 

obrigação, mas ela tem esse respeito ao que é 
público, e nós apresentamos  aqui, 
voluntariamente a esta comissão. E agradeço 
mais uma vez a recepção para que nós 
possamos apresentar as primeiras ações, os 
primeiros resultados e os nossos desafios desses 
seis meses de trabalho. 

 Vou pedir permissão deputado 
presidente para que eu possa me colocar aqui, à 
frente do painel, para a apresentação. 

Aliás, quero corrigir e cumprimentar os 
nossos telespectadores. Nós estamos ao vivo 
aqui pela TV Ales, chegando a todo estado do 
Espírito Santo. Quero agradecer a você que 
acompanha os trabalhos desta importante 
comissão. 
   Secretaria de Trabalho Assistência e 
Desenvolvimento Social, a Setades. A nossa 
missão é formular, coordenar e planejar, 
articular e executar políticas públicas voltadas 
para a Assistência Social, a Segurança Alimentar 
e Nutricional, trabalho, emprego e geração de 
renda. Não é pouca coisa não.   

Costumo dizer que sou secretário lá, 
junto com a turma de trabalho, emprego, renda, 
assistência, envolvimento, mais um montão de 
coisa. Além disso, nós vamos operacionalizar o 
Fundo Estadual de Assistência Social - Feas - 
vamos falar dele mais à frente e, também, o 
Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, 
Funcop. São dois fundos mantidos com recursos 
estaduais, recursos do Estado. 

 
  Resumindo, a nossa missão é superar a 
extrema pobreza no estado do Espírito Santo. 
Para os deputados que nos ouvem e as pessoas 
que nos acompanham, temos, no Espírito Santo, 
cento e quarenta e cinco mil famílias vivendo na 
linha da extrema pobreza, pessoas que são mais 
do que pobres, pessoas que vivem com a média 
de cento e nove reais por mês, per capita por 
família. É desse público que nós 
estamos falando.  

E aqui no Espírito Santo, é bom que se 
registre isso, esse corte é um pouquinho 
superior à média nacional, porque a média 
nacional extremamente pobre recebe oitenta e 
nove reais por mês. Aqui, tendo em vista um 
benefício da Bolsa Capixaba - implantado 
pelo governador Casagrande no seu 
primeiro mandato e mantido até hoje, onde são 
investidos vinte e dois milhões de reais por ano, 
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aproximadamente - esse corte é mais elevado, é 
um pouquinho mais dessa ajuda que chega. 

Quero agradecer ao governador Renato 
Casagrande a confiança e a oportunidade 
do aprendizado no convite que me fez no 
início do ano para fazer a gestão da pasta 
da Assistência Social.  
Quero dizer que é um orgulho fazer 

parte dessa equipe. Escrevi isso no grupo que 
nós temos de secretários, de fazer parte desse 
time de secretários, subsecretários, gestores do 
Estado e fazer parte, principalmente, sendo 
liderado pelo governador Renato Casagrande 
por quem tenho muito respeito por sua história.  

Ali está o organograma da secretaria. Eu 
já apresentei aqui. Nós temos a Subades que é 
do desenvolvimento social, a Subtrab é assim 
que a gente chama lá do trabalho e emprego e 
geração de renda, a Subapi, articulação de 
políticas intersetoriais e a secretaria para 
assuntos administrativos, que todo órgão 
precisa ter. É quem toma conta lá do orçamento 
da secretaria, tecnicamente falando. O 
organograma completo aí. 

 Preciso fazer o registro. Nós temos, 
além do secretário, o Nagi. Quero 
cumprimentar, na pessoa do Victor Toscano, 
que é servidor do Instituto Jones, cedido à 
Setades. Também tem mais dois bolsistas: o 
Rafael e a Gabriela que estão diretamente 
ligados ao gabinete do secretário no 
monitoramento e aprimoramento das políticas 
da secretaria.  

É um trabalho extremamente técnico, 
importante desde o planejamento estratégico 
até a apresentação. Inclusive o Victor é o nosso 
representante no Governo do Estado no núcleo 
recém-formado para discutir tecnologia e 
inovação no Governo.  

Nós sabemos que existe uma meta posta 
de que até 2022 nós não teremos mais papel na 
secretaria de Estado; teremos um Estado 
digitalizado, moderno como precisa ser. E isso 
significa economia na ponta com custeio, com 
despesas. 

Nós temos três conselhos e um 
colegiado, ligados também diretamente na 
estrutura do gabinete. Ali em cima o Ceas, da 
assistência, o Consea, que é da segurança 
alimentar, que está também aqui representado.  
Muito obrigado! E o Conselho Estadual do 
Trabalho também na nossa estrutura, além de 

um colegiado que é composto pelos secretários 
municipais da Assistência do Estado com quem 
nós temos alegria, satisfação e o desafio de 
reunimos uma vez por mês; em um momento 
eles e num segundo momento com o secretário 
na CIB, que é aqui Estado. Assim como tem a CIT 
no cenário nacional.  

Nós temos um capixaba, que é o ex-
deputado Lelo Coimbra, que é o representante, 
é o secretário nacional da pasta da Assistência 
ligada ao Ministério da Cidadania. Isso é 
importante que fique registrado.  

Depois, abaixo, as quatro subsecretarias. 
Nossas diversas gerências estão aqui presentes 
também.  

O orçamento da secretaria é bem 
pequeno. Temos o segundo menor orçamento 
do Estado, algo em torno de 0,55%, orçado em 
noventa e oito milhões de reais, autorizados 
cento e dois milhões. E aí entra um superávit da 
gestão passada. Empenhados sessenta e um 
milhões, duzentos e trinta e dois mil e 
liquidados cinquenta e dois milhões de reais, 
seiscentos e noventa e sete mil. Desse valor 
liquidado, nós já pagamos, estamos em dia com 
nossos compromissos, cinquenta e dois milhões, 
quinhentos e quarenta e cinco mil, novecentos e 
quarenta e seis.  

Então, é bem pequeno o orçamento. A 
gente fala que o orçamento é um dos desafios 
nossos e a gente pede o apoio desta comissão. 
Nós costumamos dizer lá que se nós tivéssemos 
um por cento do orçamento, nós mudaríamos 
literalmente a cara da Assistência e os 
resultados da Assistência neste Estado. Então, 
desafio para o orçamento 2019-2020.  

Ali os cofinanciamentos. Nós falamos do 
fundo a fundo. Explicar o que é o fundo a fundo. 
Nós repartimos e distribuímos com os 
municípios algo em torno de cinquenta e três 
milhões de reais por ano, dos quais 34,4 milhões 
já foram transferidos; é o repasse do Fundo 
Estadual da Assistência Social, recursos do caixa 
do Governo do Estado para os Fundos 
Municipais. Lá na ponta, lá nos municípios.  

Fizemos o primeiro pagamento no mês 
de fevereiro de mais ou menos dezessete 
milhões, depois fizemos em abril o segundo 
pagamento e agora nós vamos para o mês de 
agosto – essa é a nossa expectativa – para o 
pagamento da terceira e última parcela. Então, 
estamos em dia com a nossa responsabilidade. 
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Ontem, eu ouvi a secretária de Assistência de 
Alto Rio Novo dizendo: Esse recurso é o que 
salva o nosso município no que se refere à 
assistência social. 
 O programa Bolsa Capixaba, eu falei 
agora há pouco. Existe o Bolsa Família, que é um 
programa federal importante, e o Bolsa 
Capixaba, que foi implantado pelo governador 
Renato Casagrande, está sendo mantido e, se 
possível, ampliado.  

Vinte e quatro milhões de reais. São 
vinte e cinco mil famílias beneficiadas; cento e 
dezesseis mil benefícios transferidos, de janeiro 
a maio de 2019; 9,3 milhões já transferidos. Esse 
montante pode ser de sessenta reais a 
seiscentos reais, isso depende do perfil da 
família, do número de membros inscritos no 
CadÚnico, existem regras claras estabelecidas 
para isso. São setenta e oito municípios 
atendidos. Nós temos os números lá por 
município, se precisar, e por mês, para fornecer 
para essa assistência. Então, é um programa de 
transferência de renda para famílias 
extremamente pobres, que tenham pelo menos 
um dependente na faixa etária de zero a seis 
anos, completos. 
 Tem gente que pergunta ao secretário, é 
comum esta pergunta: Quer dizer que nós 
vamos resolver o problema pagando o Bolsa 
Família e o Bolsa Capixaba? Não, nós não vamos 
resolver. Para que nós possamos superar a 
extrema pobreza, nós temos que gerar renda, 
trabalho e oportunidade para essas pessoas. E 
esse é nosso desafio que nós vamos fazer ali na 
frente. É a única forma de retirar pessoas em 
situação de extrema pobreza, mas o trabalho da 
assistência e esse repasse que é feito são 
fundamentais para a sobrevivência dessas 
famílias, dos nossos queridos irmãos capixabas. 
 A Residência Inclusiva corresponde a 
quase seis milhões de reais por ano. É um 
contrato de três anos. Quando nós chegamos à 
secretaria, já havia o serviço implantado, já 
havia a empresa contratada, licitada. Esse 
contrato está sob auditoria do Tribunal de 
Contas, deputado Adilson, há mais de quatro 
meses lá na secretaria sendo auditado, até pela 
sua robustez, pelo seu volume. Como eu disse, é 
de quase seis milhões por ano, mas é uma 
unidade de oferta de serviço, de acolhimento 
institucional, no âmbito da proteção social 
especial – nossa gerente está aqui, a Lilian; o 

Doutor Hércules sabe muito bem o que nós 
estamos falando; o deputado Adilson também –, 
jovens e adultos com deficiência, em situação 
de dependência, que não dispõem de condições 
de autossustentabilidade ou da retaguarda 
familiar. São pessoas que dependem cem por 
cento do Estado, do poder público e desse 
trabalho para poderem viver. Elas estão 
instaladas, elas vivem dentro das nossas casas.  

Nós temos seis casas instaladas, duas em 
Serra e quatro em Vitória. Nós temos, com os 
municípios de pequeno porte, uma relação; e 
nós temos, com os municípios de grande porte, 
outro tipo de relação, cofinanciando esse 
serviço. 

O Programa Cisternas é um dos 
programas também de muito volume na 
secretaria. Foi pauta da última reunião aqui da 
Comissão de Assistência. É um tema que nós 
precisamos debruçar sobre ele, e a Setades se 
coloca à disposição para fazer. É um programa 
federal, que vem lá dos idos do Governo ainda 
Fernando Henrique Cardoso, que trata da 
construção dessas cisternas. 

Essas cisternas têm capacidade para 
dezesseis mil litros de água e é feita em 
concreto bruto. A coleta da água, a proposta no 
objeto do programa é um telhado. A água vem 
do telhado por causa de chuva, passa por um 
filtro, cai dentro dessa caixa e vai fornecer água 
para as famílias. 

Só em São Mateus, nós temos a previsão 
de quase quinhentas cisternas dessas para 
construir. Algumas já foram construídas, estão 
prontas para ser entregues, outros lotes já estão 
contratados.  

O grande desafio, o debate que é feito, é 
com relação à questão do amianto. Eu, inclusive, 
acompanhei, atentamente, a leitura da ata. 
Existe uma nota técnica do Ministério da Saúde 
e uma nota técnica do Ministério da Cidadania 
liberando, mas existe também uma decisão do 
Supremo. Então, é um debate que precisa ser 
feito. Nós temos conversado lá com o Conselho 
e a posição do Conselho Estadual é clara, 
contrária à captação da água dessa forma, e é 
uma decisão que nós temos que tomar no 
coletivo. 

O Programa Criança Feliz também é um 
programa federal. Tem muita gente que 
confunde: É um programa da Secretaria, do 
Estado, para a primeira infância? Não! É um 
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programa federal, com recurso federal. Nós 
temos vinte municípios pactuados com a 
Setades, tratando a primeira infância.  

Quero gradecer a presença do deputado 
Freitas, meu colega de partido, muito obrigado, 
membro desta comissão.  

Nós sabemos que a primeira infância, 
dos zero aos seis anos, a formação da criança, a 
formação da sua personalidade, Doutor 
Hércules, tudo que a medicina e a neurociência 
já nos ensinou, acontece nesse período de zero 
a seis anos de forma muito intensa. Então, é 
responsabilidade do poder público auxiliar as 
famílias, especialmente as famílias em situação 
de vulnerabilidade com o trabalho da 
assistência. Então, nós estamos fortalecendo o 
Programa Criança Feliz, deixando claro que só 
teremos o nosso programa estadual, a nossa 
política estadual da primeira infância também. É 
um dos desafios postos que nós aceitamos.  

Nós realizamos, recentemente, uma 
mesa técnica, que foi excepcional, que foi 
emocionante, no Palácio Anchieta, semana 
passada. Nós trouxemos uma experiência da 
prefeita Teresa Surita, que é de Boa Vista, no 
estado de Roraima, deputado Adilson, que vale 
a pena conhecer, vale a pena visitar. É a 
referência nacional da primeira infância. Nós 
estamos compartilhando essa experiência, já 
temos uma nova agenda com ela no dia 28 de 
julho, estamos confirmando os detalhes, para 
uma mesa técnica na cidade de Serra, e nós 
queremos detalhadamente conversar sobre a 
primeira infância. A primeira infância virou o 
mote da secretaria, virou a paixão dentro da 
secretaria e, junto com os nossos conselhos, nós 
queremos avançar nessa pauta.  

Então, os municípios que estão nos 
acompanhando e querem aderir ao Programa 
Criança Feliz, conhecer melhor o que é, qual é a 
forma de transferência, como funciona o 
programa, que é de visitação nos lares... Nós 
ficamos sonhando aqui quando Governo fala em 
investir em tecnologia e inovação, você imagina 
o poder da informação, você imagina o poder da 
intersetorialidade se nós tivermos as 
ferramentas tecnológicas. Esses visitadores 
entram na residência das pessoas, com a 
permissão das pessoas, com carinho e vão 
conhecer a sua realidade. Olha a quantidade de 
informações que podem vir para a saúde, para a 

assistência, para a educação com esse trabalho 
que pode ser aprimorado. 

A Compra Direta de Alimentos merece 
destaque também, a aquisição pelas prefeituras 
de gêneros alimentícios de forma direta da 
agricultura familiar. Aí o município, nós vamos 
repassar para o município, o município vai 
comprar do produtor da região, e são alimentos 
saudáveis da produção local, e vai fazer a 
distribuição na rede sócio-assistencial do 
município. Nós temos o projeto sendo orientado 
em quarenta municípios, recurso para sua 
execução e, atualmente, quase vinte mil pessoas 
diretamente beneficiadas com os alimentos 
adquiridos e doados através do CDA. Então, 
quem quiser conhecer mais sobre o CDA 
também, nós estamos à disposição. 

Isso aqui, costumo dizer que é o passivo 
que nós herdamos na parte administrativa. Nós 
herdamos, ao chegar à secretaria, mil e 
quinhentos e sessenta processos debruçados 
sobre uma mesa servindo de divisão de estação 
de trabalho. E aí vida que segue, nós temos que 
fazer a nossa parte. Montamos uma força-
tarefa, nós temos setecentos e trinta e cinco 
processos de prestação de contas dos anos 2002 
a 2015: 95,8 tiveram a sua situação analisada, 
27,2 foram analisados tecnicamente e 
financeiramente, 3,9 foram aprovados. 
Trezentos e setenta e oito processos 
relacionados ao Fundo da Assistência, ao Feas: 
cento e sessenta e três com pendência de 
documentos, duzentos e quinze já aprovados. 
Quatrocentos e cinquenta processos analisados 
relacionados ao Programa Incluir, que nós 
vamos falar mais à frente. Os municípios gostam 
muito do Programa Incluir, e foi o outro desafio 
que o Governo nos colocou. 

Precisamos voltar com o Programa 
Incluir porque, na verdade, nunca deveria ter 
sido deixado de lado. É um programa 
importante que chega na ponta, chega lá nos 
municípios, que auxilia os prefeitos. Nós vamos 
falar um pouquinho dele aqui na frente. Nós não 
só estamos voltando com o programa, como nós 
aprimoramos o programa. Quando falo nós, é 
conselho, é colegiado, são os conselhos, 
colegiados, o corpo técnico da Setades, pessoas 
que entendem do assunto, que conhecem o 
Programa Incluir. Então, trinta e dois com 
pendência de documentos.  
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Para vocês terem uma ideia, o diálogo 
com os prefeitos é tão intenso que nós já 
conseguimos fazer com que os municípios 
devolvam um milhão e setenta e quatro mil 
reais que estavam parados nas contas. Já 
voltaram para o caixa da Fazenda e nós 
conversamos com os municípios da seguinte 
forma: vocês vão devolver, nós vamos reinvestir 
no segundo semestre no seu município, na sua 
assistência e de forma mais moderna. Ontem 
despachamos com o secretário de 
Planejamento, com o secretário da Fazenda, 
solicitando que esse recurso já seja transferido 
para a Secretaria da Assistência, e nós já 
estamos buscando o ajuste orçamentário 
necessário para a aplicação.  
 Dos mil seiscentos e trinta e um 
processos com pendência, mais de quinhentos 
já foram analisados e encaminhados. Estou 
falando de entidades, de Pestalozzi, de Apae, 
Lar de Idosos, o próprio Incluir, que ficavam lá 
com pendências e nós estamos acelerando isso, 
colocando para frente.  
 Quero registrar e agradecer a presença 
da vice-prefeita de Serra, professora Márcia 
Lamas. Eu disse que a família é unida. A Márcia 
veio aqui prestigiar. Muito obrigado! É minha 
mãe e muito obrigado pela sua presença.  
 O que estamos planejando fazer? Um 
pouco do que estamos planejando. Aí, eu volto 
a falar do Incluir. Atualmente, o Espírito Santo 
tem cento e quarenta e seis mil famílias na 
situação de extrema pobreza. E o Incluir é um 
dos programas de combate, para superação da 
extrema pobreza. Temos novidades, deputado 
Adilson. Nós incluímos a população em situação 
de rua, nós incluímos o Centro-Pop. Tem 
município aqui da Região Metropolitana que 
não tem Centro-Pop. Aí, tem município que tem, 
e o município que tem o Centro-Pop paga o 
preço pelo município que não tem. Centro-Pop 
é onde a população em situação de rua, 
especialmente, vai ter uma atenção, 
alimentação, a questão da higiene. Então, nós 
queremos incentivar. O programa está voltando 
com todas as suas potencialidades. Nós vamos 
fazer essa entrega agora no início do mês de 
agosto. Temos dificuldade de custeio, nós 
sabemos disso. Toda máquina pública está com 
dificuldade de custeio. Às vezes tem o recurso, 
mas tem dificuldade por conta dos limites 
impostos ao nosso Estado com a assinatura do 

teto de gastos públicos, que termina agora no 
mês de dezembro. Mas, mesmo assim, diante 
desses desafios todos nós vamos voltar com o 
Incluir.  
 Aí, vem outra novidade bacana para os 
capixabas. Eu, também, que sempre fui um 
defensor do Banestes, nós identificamos que o 
benefício do Bolsa Capixaba, que nós falamos lá 
atrás, é pago na Caixa Econômica Federal, 
deputado Hércules. Então, com o mesmo cartão 
do Bolsa Família os capixabas vão até a Caixa 
Econômica e sacam lá o seu benefício do Bolsa 
Capixaba, que eu disse que corresponde a vinte 
e quatro milhões de reais por ano. Identificamos 
que não há nenhuma identidade, nenhuma 
identificação com o nosso estado e esse 
benefício poderia estar fomentando e 
fortalecendo as políticas públicas do Banco do 
Estado do Espírito Santo. E agora nós vamos 
fazer a transferência desse benefício, na sua 
totalidade, para o banco, com algumas 
novidades bacanas. O Banestes está 
desenvolvendo um cartão. Quem tem um 
Banescard, igual eu tenho, a gente sabe que ele 
não tem bandeira. Aí, existem alguns lugares 
que não aceitam. Então, o Banestes está 
ampliando o seu serviço. Os cartões, agora, 
virão todos com uma bandeira dessas 
conhecidas, e ele estará disponível para o 
público do Bolsa Capixaba.  

Com mais uma novidade. Hoje, da forma 
como é, o capixaba é obrigado a ir ao banco e 
tem que sacar o valor cem por cento e colocar 
no bolso. Tem um ditado que fala que dinheiro 
na mão é vendaval. Não é isso? Às vezes, a 
pessoa... Aí, não. Dessa forma que estamos 
fazendo ela vai poder usar o seu cartão como 
débito ou até como crédito. Então, é prestigiar o 
banco capixaba, facilitar a vida das pessoas e 
fomentar o Programa Bolsa Capixaba, que é um 
orgulho capixaba, que é um diferencial aqui no 
nosso estado.   
 Agência Itinerante de Trabalho. Nós 
queremos implantar. Nós tivemos algumas 
dificuldades, nem tudo na vida vai na velocidade 
que a gente pretende, que a gente imagina. A 
pasta do trabalho nós temos uma nova 
subsecretária, que assumiu ontem, a Cyntia, que 
aqui está. Eu posso afirmar, enquanto gestor 
daquela pasta, que é a pasta que precisa de 
mais atenção agora para que nós possamos 
avançar. Nossa intenção é que aquela secretaria 
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também seja conhecida como a secretaria do 
trabalho e emprego e renda e oportunidade 
para os capixabas. Porque eu insisto que é a 
única forma de tirar, de superar a extrema 
pobreza do nosso estado. É uma agência 
itinerante. O próprio nome já diz, é chegar onde 
as pessoas, realmente, precisam.  
 O Fundo Estadual de Amparo ao 
Trabalhador. Deputado Freitas, deputado 
Adilson, deputado Doutor Hércules, vocês vão 
receber, em breve, um projeto de lei 
encaminhado pelo Governo do Estado, com a 
proposta da criação do Fundo Estadual. Não tem 
o FAT? Fundo Nacional? Vamos ter o fundo 
estadual agora. E na hora de operacionalizar os 
recursos destinados à promoção da capacitação 
e qualificação aqui no estado, vai melhorar 
muito a qualidade do serviço, a estrutura dos 
nossos Sines, os equipamentos dos nossos 
Sines. Nós temos hoje nove Sines que são 
coordenados pela Secretaria, pela Setades, os 
demais são municipalizados. Nós começamos 
com um trabalho agora de voltar um por um. 
Hoje existe uma equipe da Setades que ontem 
estava em Colatina, hoje só Deus sabe, estão no 
Norte, Noroeste do estado, visitando um por 
um, conversando para a gente se munir de 
informações com a nossa nova subsecretária e 
colocar em prática aquilo que nós planejamos.  
 
  (Durante o discurso são 
apresentados slides) 
 
 E aí algumas outras que nós colocamos 
em pontos. Entrega do Plano Estadual da 
Assistência Social ao Conselho Estadual da 
Assistência. Não existe o plano estadual da 
Educação? Esse teve que passar inclusive pela 
Assembleia Legislativa, nós votamos. O plano 
estadual da Assistência Social foi escrito no 
coletivo. Eu nem estava lá quando ele foi 
inscrito, mas muito bem elaborado sobre a 
coordenação do Conselho Estadual da 
Assistência, está aqui a Elizeth dos Anjos que 
mais uma vez faz o registro, e agora a aprovação 
cabe ao conselho. Esse não vem para a 
Assembleia. Então, nós teremos um plano 
estadual. A Setades fez ali a sua primeira parte 
na sua responsabilidade.  
 O Termo de Cooperação Técnica com o 
Ministério Público do Trabalho. Nós estamos na 
iminência de assinar um termo de cooperação, 

envolvendo a Setades, o Ministério Público do 
Trabalho e a Prodest para que nós tenhamos 
ferramentas modernas. O recurso que está 
previsto para ser utilizado é de compensação da 
Samarco, do desastre de Mariana. Uma multa 
que foi estabelecida e esse recurso nós vamos 
utilizar em parceria com o Ministério Público 
para desenvolvimento de software de sistemas, 
de plataformas para inclusão de pessoas com 
deficiência no mercado de trabalho. E esse é um 
desafio. Existe uma legislação que resguarda 
isso e existe dificuldade das empresas de 
preencher, existe um temor na pessoa do 
beneficiado. Ele fica preocupado: eu vou para a 
empresa? Vou perder meu benefício? E se eu 
perder o emprego? Como eu fico? Existe todo 
um contexto e a gente precisa avançar nisso.  
 A elaboração do Plano Estadual da 
Primeira Infância, que nós estamos escrevendo 
– falamos aqui na mesa técnica – e a 
regulamentação da Lei 10964/2018. O Espírito 
Santo foi o primeiro estado a ter uma Lei 
Estadual da Primeira Infância, no finalzinho do 
ano de 2018. Porém, ficou na nossa 
responsabilidade a sua regulamentação, que 
estamos aqui então prestando contas dela.  
 A oferta de cursos profissionalizantes. Aí 
a Assembleia tem feito um bom debate sobre 
esse tema. Eu preciso esclarecer que lá na 
Secretaria de Ciência e Tecnologia existem os 
cursos, que nós chamamos de Qualificar ES, são 
cursos mais curtos, geralmente de quarenta 
horas. O nosso desafio na Setades, que nós 
queremos entregar até o final do ano, é, em 
parceria com a Secretaria de Ciência e 
Tecnologia, os cursos profissionalizantes com 
um diferencial, deputado Adilson, específico 
para o público do CadÚnico, específico para as 
pessoas na situação de extrema pobreza. Se nós 
queremos tirar essa pessoa da situação, tem 
que dar emprego para ela. Pra ela ter emprego, 
ela tem que ser qualificada com dignidade, com 
um bom programa de qualificação. 
 Nós estamos fazendo estudos. Já 
recebemos lá o público e o privado. Já 
recebemos a Findes, já recebemos o Senac. 
Agora vamos conversar com o Senai. Nós 
estamos buscando a melhor ferramenta possível 
para entregarmos um bom programa de 
qualificação profissional para os capixabas.  
 O Sine, aí é outra questão. Vida que 
segue. Mas nós pegamos uma situação bem 



46 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, sexta-feira, 05 de julho de 2019 

delicada lá na Secretaria. A prestação de contas 
do ano de 2018, da gestão passada foi feita fora 
do tempo, intempestivamente e aí nós fomos 
penalizados pelo Governo Federal com a 
proibição de abertura de novos Sines e até de 
ampliação. Eu estive pessoalmente em Brasília, 
no Ministério, fazendo a defesa, conseguimos a 
prorrogação do prazo, conseguimos, através de 
uma nota técnica, autorização para que 
apresentássemos prestação de contas. Fizemos 
a prestação de contas que envolvia três 
secretarias. É importante deixar claro isso. Nós 
estamos falando de recurso federal. E agora a 
nossa prestação de contas está sob análise do 
Governo Federal, do Ministério do Trabalho. 
Nós também estamos desafiados, existe um 
clamor forte para realização  de concurso 
público lá na Setades e nós comunicamos 
oficialmente à Lenise, a nossa secretária, através 
da Seger, e ao próprio Governo do Estado, de 
que nós precisamos o quanto antes realizar 
concurso público para fortalecer a Setades. E aí 
nós falamos de assistentes, de psicólogos, de 
economistas, de historiadores, de profissionais 
da economia, do administrativo.  

E aí vem uma fala forte do governador 
que concordo: quer contratar, primeiro inova. 
Depois que você inovar e investir em tecnologia, 
aperfeiçoar o funcionamento da sua secretaria, 
das secretarias, aí a gente vai contratar. Então 
tudo isso está sendo feito de forma em sintonia, 
porque ali está a modernização com a 
introdução de tecnologia e inovação. Isso é o 
caminho do futuro.  
 Ouvi uma frase, esses dias, do 
governador, muito forte, em reunião do 
secretariado. A maior fonte de receita do Estado 
é o combustível. A segunda maior fonte de 
receita do Estado é a energia elétrica. O 
combustível acaba. Nós temos bilhões para 
receber, mas uma hora ele vai acabar. A energia 
elétrica vai sendo substituída por outras fontes 
de energia e, então, o Estado começa a entender 
as duas principais fontes de receita. Para quem 
pensa curto não é nada, mas para quem pensa 
em longo prazo, como pensa o Governo do 
Estado, isso é uma coisa que tem que ligar o 
sinal de alerta.  
 Como é que se resolve isso? Investindo 
em novas tecnologias, em inovação, criando 
outros ambientes de negócio. Está aí o Fundo 
Soberano. O Fundo Soberano vai ensinar para o 

Brasil. A Noruega tem o Fundo Soberano da 
Noruega. Eles são tão ricos que eles não 
precisam encostar a mão. Nós temos agora, com 
a aprovação da Assembleia Legislativa, obrigado 
à Assembleia Legislativa, o Fundo Soberano aqui 
do Estado do Espírito Santo.  

Pensem bem, quinhentos milhões de 
reais por ano vão ser guardados num fundo. 
Guardadinho, porque ninguém sabe o dia de 
amanhã. Além disso, o Estado vai passar a 
financiar, vai passar a ser sócio de 
empreendimentos dentro do nosso Estado e 
isso vai gerar resultados, lucros e faz crescer a 
receita e a forma de pensar lá na frente.  

Então, parabéns à Assembleia Legislativa 
pela rápida aprovação do Fundo Soberano e 
parabéns ao Estado pelo pensamento. 

E aí alguns registros dizem que uma 
imagem vale mais do que muitas palavras. 
Então, ali, reunião com os conselhos; ali, o 
Conselho Estadual da Segurança Alimentar. 
Ali, o Conselho Estadual da Assistência, nas 
nossas mais diversas reuniões. Essa aqui é, 
exatamente, a reunião que nós estávamos 
discutindo o Plano Estadual da Assistência; a 
professora Elizete, a professora Ana Petronetto, 
a Sandra Shirley. A nossa equipe. Foi a 
professora Ana Petronetto quem escreveu o 
programa, o plano, e ele agora está sendo então 
repassado para as mãos do conselho. Aqui é o 
Conselho do Trabalho. Pode passar. Esse é o 
colegiado. A nossa presidente do colegiado é a 
secretária Eucimara. Aqui é o Bruno, com onze 
quilos a mais, né, doutor Hércules? A secretaria 
está me fazendo um bem também, subo lá igual 
ao senhor; só que lá são quinze andares, tá? 
Quinze! E ali, uma das reuniões. A primeira que 
eu entrei foi um meu Senhor me ajuda! O 
desafio é muito grande, mas fui muito bem 
recebido, tenho estabelecido um diálogo muito 
interessante.  

Ali a nossa vice-governadora.  
A Mara é a vice-presidente do colegiado, 

a secretária de assistência de Cariacica. 
Pode passar. Aí é a nossa CIPE. Não, ali é 

o colegiado ainda.  
Pode passar. Aqui é a Sandra, a Sintia, a 

Eucimara, cadê? A CIB, desculpa, ali é a CIB.  
Pode passar. Ali estou eu, o deputado 

federal Paulo Foletto e o secretário de Meio 
Ambiente, o doutor Severino é o nosso braço 
direito nesse comitê.  
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Não vai dar para falar disso hoje, 
deputado Freitas, mas lembra do acidente em 
Mariana? De Mariana ainda. Existe um Conselho 
Interfederativo composto por representantes do 
Ibama, do Ministério Público Federal, Estadual. 
Aqui no Estado nós temos três cadeiras neste 
conselho. Uma é da Setades, uma é do Meio 
Ambiente e a outra é dos prefeitos, que é o 
prefeito Neto Barros. Lá no CIF é onde se 
discutem os impactos, as notas técnicas, as 
reparações, tudo o que envolve o acidente de 
Mariana, que a gente costuma chamar de 
tragédia, né, o crime lá de Mariana. Depois disso 
veio Brumadinho, mas aí é outra forma de 
gestão que está sendo feita.  

Então, se esta Assembleia quiser 
conhecer detalhes sobre o acidente de Mariana, 
quiser conhecer detalhes sobre o 
funcionamento do CIF, nós estamos à 
disposição. 

Ali uma das muitas reuniões para a gente 
discutir o programa Incluir. A maior prova disso: 
que aqui eu não tinha nem barba ainda. Essa 
aqui estava sendo apresentada pela primeira 
dama, inclusive, a doutora Virgínia, quando nós 
começamos a rascunhar os primeiros passos lá 
para o desenvolvimento do programa do novo 
Incluir. 

Capacitações. A Secretaria faz muitas 
capacitações, muitas: do Criança Feliz, do Bolsa 
Capixaba, do Bolsa Família. A presença de 
pessoas do interior, dessas entidades é muito 
grande lá dentro. Quero agradecer muito aos 
nossos técnicos, aqueles que recebem, que 
qualificam, que certificam, que estão no dia a 
dia ali na Assistência. A Assistência nos ensina 
muito. 

Pode passar. 
Esse foi um evento promovido pelo 

Conselho Estadual, com a participação do 
Conselho Nacional. 

Pode passar. 
Aí as apresentações diversas que nós 

fizemos. Essa aí foi para a Findes e para o 
Instituto Jones Santos Neves, em busca de 
parceiros, em busca de ideias, de mentes 
brilhantes para que nós possamos ter o melhor 
programa de qualificação profissional do Brasil 
rodando lá na Setades. 

Pode passar. 
Aí o primeiro repasse de Fundo a Fundo, 

o ato lá no Palácio Anchieta, pagando a primeira 

parcela. Dizem que é só a minha obrigação, 
dizem que é só a nossa obrigação, mas que bom 
que o Estado faz a sua obrigação e cumpre com 
sua responsabilidade!  

O estado de Minas Gerais está pagando 
o décimo terceiro em dez vezes, estado vizinho, 
não é?  

A nossa realidade... Que o estado 
continue assim. Isso é fruto das últimas gestões, 
de um coletivo, da união dos capixabas, o 
Estado passou a ser uma referência na gestão 
fiscal, nota A na gestão fiscal, e continua sendo. 

Pode passar. 
Planejamento estratégico, onde nós 

fomos lá defender as políticas da Assistência. 
Pode passar. 
A prestação de contas que nós estamos 

fazendo aqui hoje, já fizemos ao governador do 
Estado, e agora vamos fazer aos três conselhos. 
Eu sei que essa reunião aqui tem um tempo de 
duração curto de uma hora. E nós vamos fazer 
ao Conselho da Assistência, ao Conselho da 
Segurança Alimentar e ao Conselho do Trabalho, 
detalhadamente a prestação de contas. 

Algumas mobilizações: muita coisa 
acontece lá! Enquanto nós estamos aqui, tenho 
certeza, tem uma turma da Setades, por este 
estado afora, trabalhando. Essa aí, por exemplo, 
18 de Maio, Faça Bonito, Proteja Nossas 
Crianças e Adolescentes.  

Hoje tem uma matéria muito triste no 
jornal A Gazeta – não sei quem viu – falando de 
possíveis assédios em uma escola pública 
estadual. Isso é muito sério! Então, a Setades 
tem um papel de conscientização.  

Aí em Aracruz e em diversos municípios. 
Ali na Avenida Central de Laranjeiras. 
Pode passar. 
O Junho Vermelho. Nós estamos no mês 

de junho e a campanha deste mês é contra o 
trabalho infantil e aí nós fizemos aqui no 
Tribunal de Contas um bom movimento, 
recentemente, com o Ministério Público, com o 
Poder Judiciário, que são colaboradores, que 
são parceiros nessa conscientização.  

Aqui a gente não está falando de coisa 
simples, não, igual alguns críticos imaginam, 
não. Estamos falando de crianças que trabalham 
em carvão, que trabalham quase como escravo 
mesmo. É coisa séria que a gente precisa 
romper e vencer neste Brasil. 

Pode passar. 
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Discussão do Plano Estadual. 
Essa foi a Mesa da Intersetorialidade. 

Essa é a prefeita Teresa Surita, prefeita no 
quinto mandato em Boa Vista, eleita com 
oitenta e seis por cento dos votos válidos da 
cidade. O que eu quero dizer com isso, não é 
fazer campanha não, a população não faria isso 
se não tivesse uma prefeita com os resultados 
que tem. E o mote do Governo dela é a primeira 
infância. Tudo parte a partir da primeira 
infância.  

Nosso sonho agora, nós começamos a 
sonhar alto, sonhamos com esse debate de 
forma internacional aqui dentro. Nós sonhamos, 
deputado Adilson – aí uma dica para esta 
comissão: que os editais de obras públicas da 
Educação, creche, os editais de obras públicas 
da Assistência... E aí vai uma boa notícia para 
vocês: o governador vai publicar um edital para 
aquisição de equipamentos na Assistência, Cras, 
Creas. E os municípios que têm projeto, que têm 
área e que provarem que têm condições de 
manter o serviço depois serão contemplados 
com a aquisição de equipamentos. E o nosso 
desejo é que todos esses equipamentos, e já no 
edital, os equipamentos da primeira infância 
sejam contemplados, que conste no projeto 
executivo equipamentos para a primeira 
infância. Uma praça sem a temática da primeira 
infância não é uma praça para uma criança 
frequentar. Uma creche sem equipamentos da 
primeira infância, sem a temática, ela não é a 
mesma creche. E o Cras, onde a vida da 
assistência acontece, precisa também desse 
envolvimento com a primeira infância. 

Pode passar. 
 Aí são algumas ações internas lá da 
nossa secretaria. Quando a gente chega, a gente 
quer conhecer todo mundo. Nós implantamos lá 
o Café com o Secretário. Acho que faz parte da 
prestação de contas isso. O secretário paga o 
café do bolso dele, um pãozinho, e a gente vai 
tomando café com os setores, com cada andar, 
com cada sala da secretaria, buscando 
entender, buscando interagir.  

Ali um programa de alimentação 
saudável que nós temos lá dentro da secretaria, 
feito pelos servidores. Temos um espaço para 
amamentação lá dentro, Doutor Hércules.  

Pode passar. 
Aqui são algumas visitas: o doutor Lelo, 

que é constante lá na nossa secretaria, é o 

secretário nacional da pasta. Esse é o ministro 
Lelio Bentes, que é corregedor-geral do Tribunal 
Superior do Trabalho, e nós recebemos o 
ministro aqui para o evento do combate ao 
trabalho infantil. Depois ele deu uma palestra 
na Ufes. 

Aí são alguns colegas secretários, é a 
intersetorialidade, a sintonia e o respeito 
prevalecendo entre os secretários.  

Ali a Lenise. O Toninho, que é do Incaper. 
A Nara Borgo, dos direitos humanos. Nós temos 
muitas coisas em comum com direitos 
humanos. Aliás, fazia parte da Setades, foi 
desmembrado um tempo atrás. Ali o Marcus 
Vicente, que responde por uma pasta robusta. E 
por aí vai. A Lenise, que é a nossa secretaria de 
Gestão e Recursos. 

Pode passar. 
Alguns prefeitos, que vão passando por 

lá. É inadmissível um secretário, um 
representante de um município, vir de tão longe 
e não ser atendido. Então, a gente faz um 
esforço enorme para atender a todos. Ontem eu 
furei agenda com a Secretaria da Fazenda para 
atender Alto Rio Novo. Ali o Chicão; o Victor 
Coelho; doutor Fernando; Gilson Daniel, 
presidente da Amunes; o Jiló; tem até o 
deputado Dary Pagung ali. Já foi lá e o Doutor 
Hércules não foi ainda. O prefeito de Montanha. 
O prefeito de Cariacica, o Juninho, esteve lá 

conosco também.  
Pode passar. 
Uma visita que fizemos junto com o 

deputado Freitas lá no município de 
Montanha.  

Pode passar. 
Ali é o passivo de que eu falei para vocês. 

A gente tem que falar e provar. Ali é um dos dias 
em que eu despacho. Lá, se ficar um dia sem 
assinar documento, a turma é tão boa de 
trabalho, a força-tarefa que nós montamos, 
que, se deixar um dia sem assinar, quando a 
visita chega, acha que a gente não está 
trabalhando. Aí eu faço questão de dizer: Isso 
aqui é de ontem! Então, são pilhas de processos 
bem analisados, que estão sendo despachados 
para a gente limpar esse passivo e seguir a vida 
para frente. É isso!  

Obrigado pela oportunidade. Estou à 
disposição para alguns esclarecimentos, assim 
como nossa equipe de trabalho. Obrigado a 
vocês que também nos acompanham. 
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O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Só dizer ao secretário que 
faltou a minha foto lá, porque eu já fiz uma 
visita lá ao senhor também, tá bom? 
 

O SR. BRUNO LAMAS – Reconheço. É 
verdade. Vamos corrigir, vai para o site. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Brincadeira, secretário.  

Passar a palavra ao nobre colega 
deputado Freitas.  

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Literalmente... 
 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Só um minuto, deputado. 
Antes eu quero convidar, para tomar assento à 
Mesa aqui, a nossa vice-prefeita do município 
da Serra, a senhora Márcia Lamas, que é a mãe 
do nosso secretário Bruno Lamas. Muito nos 
honra a sua presença aqui. 
 

 (Toma assento à Mesa a referida 
autoridade) 

 
Quero também agradecer a Marielle 

Kelly do Patrocínio, gerente de gestão do 
Sistema Único de Assistência Social do Estado. O 
nosso muito obrigado pela presença e agradecer 
também a sua presença na audiência pública 
que nós fizemos em Santa Maria de Jetibá. 
Muito obrigado. Em que representou o nosso 
secretário naquela ocasião.  

Quero agradecer também a presença 
aqui hoje da Simone Lemke Cancellieri, que é 
secretaria de Assistência Social do município de 
Marechal Floriano. Muito obrigado pela sua 
presença.  

E do Rosemberg, que já foi mencionado 
pelo nosso querido secretário, que é presidente 
do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e 
Nutricional. Muito obrigado!  
 

O SR. FREITAS – (PSB) – Ia dizendo que 
literalmente os últimos são os primeiros, pelo 
menos aqui, na Comissão de Assistência. 
Cheguei por último e sou convidado para falar 
em primeira mão.  

Quero cumprimentar e agradecer a 
distinção do nosso querido amigo, presidente 
desta comissão, esse deputado decano de Santa 

Maria de Jetibá Adilson Espindula, que muito 
bem representa a região serrana. Acredito que é 
histórico isso, um deputado que tem quase cem 
por cento dos votos válidos do município dele. 
Então, mostra que o município queria demais, 
por demais, que o Adilson fosse representante 
daquela região, daquele município na 
Assembleia. E o Adilson faz extraordinário 
trabalho e representa com grandeza e com 
dignidade Santa Maria de Jetibá e a região 
serrana.  

Cumprimento, da mesma forma, com o 
mesmo louvor, o deputado Doutor Hércules, 
esse deputado onipresente. Ele é onipresente 
porque é um deputado que nunca falta a uma 
sessão. É primeiro que chega e é o último que 
vai embora. Então, ele é uma referência na 
Assembleia Legislativa, desta Assembleia, que é 
importante aproveitar esta oportunidade, com 
este quorum qualificado, grande, para dizer que 
a nossa Assembleia Legislativa é a melhor 
Assembleia do Brasil. Não deixo de dizer isso 
sempre que tenho oportunidade, que a gente 
precisa aprender a olhar para trás pelo menos 
para ter referência, para seguir em frente.  

E falo com o pulmão cheio que estamos 
na Assembleia, a melhor do Brasil. A gente olha 
esta Assembleia na década de 90, no início 
desta década, e vê o quanto que a Assembleia 
fazia um desserviço ao estado do Espírito Santo, 
prejudicava o desenvolvimento e a inclusão 
social do nosso estado. E, às vezes, a gente se 
esquece de valorizar a política, o quanto a 
Assembleia é parceria deste momento nobre 
que o estado do Espírito Santo vive. Tudo passa 
por aqui, gente! Para a gente ter nota A nas 
gestões, precisa da parceria do conjunto dos 
trinta deputados estaduais. Todos os projetos, 
ou quase todos, passam por aqui. E, graças a 
Deus, junto com Adilson Espindula, junto com 
Doutor Hércules, junto com Bruno Lamas - 
nosso secretário aumentou, hoje, o tamanho da 
pasta -, nosso secretário de Trabalho, Emprego, 
Renda, Assistência e Desenvolvimento Social, e 
que também é deputado licenciado para essa 
pasta, faz esta Assembleia diferenciada, que 
enalteço.  

Cumprimento a mãe dele. E quando ela 
chega, em vez de tomar benção, ele registra a 
presença da professora Márcia Lamas. Mas a 
Márcia é uma referência de boa política, de boa 
gestão pública, de ética, de transparência, e 
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acho que o Bruno pega parte. Gostaria de deixar 
aqui três qualidades, que no convívio com o 
deputado e secretário Bruno Lamas pude 
observar e observo três qualidades importantes 
para o homem público que o Bruno carrega. 
Quero dizer, aqui, meu companheiro, que você 
é um homem público trabalhador, competente 
e bem intencionado. Acho que para a gente 
escolher homens públicos, precisa ter essas três 
características: que seja trabalhador, que seja 
competente e que seja bem intencionado, 
porque se tiver mal intencionado com as duas 
primeiras qualidades, aí é um atraso grande.  

Baseado nisso, quero parabenizar todos 
os componentes da pasta, toda a equipe 
técnica, quero cumprimentar minha amiga, 
Sandra Shirley, minha correligionária do partido. 
E, cumprimentando ela, cumprimento todos 
vocês. Quero me lembrar da Lílian, que esteve 
aqui fazendo uma apresentação e representou 
muito bem a secretaria, fazendo uma belíssima 
apresentação do Junho Vermelho no combate 
ao trabalho infantil. 

Cumprimentar nossos técnicos da Casa 
e parabenizar o Bruno. Fico satisfeito, 
secretário, pela apresentação, muito boa, 
cumpre a função pública com grandeza vir 
prestar contas e mostrar o trabalho que em 
tão curto prazo já tem feito, lá, na secretaria. 
Isso mostra sua capacidade de liderar uma 
equipe, tem uma equipe fantástica para fazer 
tanto em tão pouco tempo. Temos certeza de 
que vai desenvolver muito esses trabalhos lá 
na secretaria.  

Você fala com ênfase e dá muita 
notoriedade ao Programa Qualificar e a 
qualificação necessária para que todo cidadão 
possa ser emancipado através da qualificação, 
através do emprego. Acho que a grande função 
que essa secretaria tem e talvez até por isso que 
venha a ser Secretaria de Trabalho, Assistência e 
Desenvolvimento Social. A assistência vem no 
meio. Precisa que crie oportunidades, qualifique 
para oportunidades e precisa que desenvolva a 
sociedade como um todo, a partir do trabalho e 
a partir da assistência, mas para desenvolver o 
social. Se a pessoa não tem trabalho, não se 
qualifica para um trabalho, essa pessoa não será 
emancipada. E é triste perceber que a mesma 
pessoa, a mesma família é um eterno 
dependente de assistência. Não pode ser assim 
e não deve ser assim.  

Tenho convicção de que o trabalho da 
secretaria, que o deputado Bruno, secretário, 
lidera, vai ser muito mais do que assistência; vai 
ser para qualificar e para desenvolver as pessoas 
que mais precisam no estado do Espírito Santo, 
porque é assim que o nosso líder socialista, o 
nosso líder governador, sugere.  

Vou dizer também uma coisa que digo 
sempre que tenho oportunidade. O Renato, 
quando tomou posse pela primeira vez, em 1.º 
de janeiro de 2011, no discurso de posse dele, 
ele dizia que o Governo que ele lideraria 
precisava alcançar as pessoas que mais precisam 
do Governo. E as pessoas que mais precisam do 
Governo normalmente não têm acesso ao 
Palácio Anchieta. As pessoas que mais precisam 
do Governo, o Governo precisa alcançá-las. 
Entendeu? E emancipá-las. E foi assim de 2011 a 
2014. Tanto foi assim, que foi a primeira ocasião 
que este Estado teve nota A de gestão. e tanto 
foi assim que o povo espírito-santense, 
capixaba, sentiu saudade do Renato e devolveu 
o Renato para onde ele precisa estar, fazendo a 
gestão deste Estado, criando e gerando 
oportunidade para todos os capixabas. E, aí, a 
secretaria do Bruno Lamas é uma secretária 
maiúscula para cumprir essa função no 
Governo.  

Parabenizo-o, parabenizando todos 
vocês. Fica aqui a minha fala de estímulo e de 
incentivo a todos nós. Bom dia! (Palmas) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Passo também a palavra ao 
deputado Doutor Hércules.  

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Bem. É difícil falar com poucas palavras o que eu 
gostaria de falar e de registrar, porque é um 
momento importante para o nosso estado este 
momento que nós estamos vivendo aqui, agora, 
na prestação de contas do nosso secretário. 

Eu não sei como está o coração de mãe, 
porque deve estar deste tamanho, porque é um 
orgulho muito grande para a mãe. Eu gosto 
muito de falar com a mãe, porque quando eu fui 
estudar Medicina - eu já era advogado - e me 
deixaram, no terceiro ano, na sala de parto. O 
médico saiu e eu nunca tinha feito um parto. Eu 
entrei para fazer Oftalmologia, era a minha 
escolha, e o médico me deixou, saiu, o neném 
começou a nascer, aquela coisa que escorrega 
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igual sabão, eu tremia, não sabia o que fazer. O 
neném chegou e eu acabei fazendo um parto. 
Depois, o médico chegou e não saía a placenta. 
E eu falei: Oh, não quer sair a placenta. Aí, 
doutor Lício falou assim: Tem outro neném aí. 
Você vai fazer outro parto. Você fez o primeiro, 
você vai fazer o segundo. E eu fiz o primeiro 
parto gemelar da minha vida e era o terceiro 
ano de Medicina. Aí eu me apaixonei. 

 
O SR. BRUNO LAMAS – Deputado 

Hércules? 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Pois não. 
 
O SR. BRUNO LAMAS – Reza a lenda que 

esse parto foi do deputado Theodorico Ferraço. 
É verdade? 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – A 

gente brinca muito com isso, porque o Ferraço é 
um pouquinho mais velho do que eu. O idoso 
daqui é o Ferraço, não sou eu não! Então, a 
gente brinca muito com isso. Eu sou de 
Cachoeiro, ele também é, e eu falo que o 
Ferraço me pegava na mão. O Bruno cansou de 
ver essa brincadeira nossa. Você me pegou na 
mão para atravessar a rua. Você era 
adolescente e eu era menino. Muito obrigado, 
Ferraço! Aí, ele vai para o microfone, pede um 
aparte e fala assim: Nada disso. Você fez o parto 
da minha mãe quando eu nasci. Então, a gente 
brinca muito com essa questão de idade porque 
é muito bom você viver mais, porque se 
aprende mais. Você vê a transformação do 
mundo nesses anos todos que você vive.  

Com relação ainda ao parto, eu acabei 
deixando de querer ser oftalmologista e fui ser 
parteiro, que é a coisa mais divina que tem, a 
coisa mais importante. A hora mais sublime do 
mundo é a hora em que uma criança chega. 
Depois que você vê essa criança chegar, sair do 
seu ventre, essa criança, esse rapaz aqui com 
toda essa inteligência, essa segurança, esse 
comportamento, que, durante o tempo todo 
que foi deputado conosco – não é, Freitas? – só 
nos orgulhou. Orgulhamo-nos por ter um 
político da competência, da seriedade do Bruno. 
 E falei em outra ocasião, o cavaco não 
voa longe do pau. Por quê? Porque tem uma 
mãe e tem um pai que souberam ensinar o 

caminho da verdade, da virtude e da retidão. E 
temos o grande prazer de tê-lo hoje, aqui. Fico 
muito mais feliz ainda de o Bruno se dedicar à 
inclusão.  

Nesses doze anos e pouco que estou 
aqui, e desde as outras câmaras por que 
passei... Fui vereador em Cachoeiro, vereador 
voluntário, eu era bem jovem naquela época, e, 
depois, mais cinco vezes vereador em Vila 
Velha. Estou no quarto mandato, aqui. Estou 
precisando de vocês para vir para cá, porque a 
gente vai também cansando de trabalhar, mas 
eu não vou cansar, não. Vou trabalhar mais, e 
Vila Velha que me espere. 
 Então, o que acontece... É interessante. 
Fiz uma representação - desculpe falar na 
primeira pessoa, mas eu que fiz - ao Tribunal de 
Contas, aconselhando, porque é um conselho, a 
rejeitar as contas dos gestores cujos prédios não 
têm acessibilidade. A mesma representação, fiz 
ao Ministério Público Estadual e Federal. Está 
em tramitação ainda esta representação. 
 Temos que trabalhar com inclusão, com 
esta área social. E trabalho muito com a União 
dos Cegos, lá em Vila Velha, com Carlos Ajur. A 
cegueira é uma das deficiências mais difíceis que 
tem. Se você quer saber o que é cegueira... Você 
sabe tudo dentro da sua casa; onde tem o 
banheiro, a geladeira, a cama. Feche os olhos 
por dez minutos, dez minutos só, e ande dentro 
de casa com os olhos fechados, para depois 
você se lembrar do deficiente visual. 
 Até saiu no jornal, esta semana, sobre 
portador de deficiência. Aqui a Secretaria não 
falou momento nenhum sobre isso. Siqueira, 
que é lá de Vila Velha também, tem uma briga 
danada sobre isso. É do conselho de pessoa com 
deficiência. Ele fala: Se você tem uma bolsa, 
você é portador de uma bolsa. Você tira a bolsa 
e você não é mais. A deficiência não é assim.  
 Então, dou os parabéns ao Bruno, a todo 
o time do Bruno, porque ninguém faz nada 
sozinho, não. Ele tem este sucesso por causa de 
vocês também. Vocês auxiliam o Bruno a fazer 
isso. 
 Prometi que não ia falar muita coisa, mas 
o Bruno está com comprimido de antibiótico no 
bolso. Está tocado no antibiótico porque não 
está bem de saúde. Está com problema de voz. 
Vocês notaram isso, mas está aqui. 
 Também vou sair daqui a pouco. Eu tinha 
que estar sendo operado agora, operado do pé, 
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porque o craque é muito perseguido, né? Então, 
tem uns flamenguistas que me perseguem, não 
é, Bruno? Flamenguistas que perseguem 
vascaínos. Então, não vou operar enquanto não 
ouvir o Bruno. Vou para a secretaria, para a 
nossa comissão, para ouvir o Bruno. Depois de 
ouvir o Bruno é que vou para o hospital ser 
operado do pé.  

Na verdade, estou muito feliz hoje 
porque estou vendo a competência deste time 
que você tem, deste time maravilhoso. Continue 
assim, fazendo a prestação de contas, porque é 
importante. O servidor público tem que prestar 
contas porque é empregado do povo; tem que 
mostrar onde o nosso dinheiro está indo. 

Presidente, quero agradecer a fala e, 
mais uma vez, parabenizar a Márcia, o pai do 
Bruno e, também, o irmão do Bruno, esta 
família maravilhosa que tem se mostrado para 
nós do estado como um exemplo muito grande.  

Parabéns! 
 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) – Quero só aproveitar e fazer 
um registro. O nosso ilustre deputado Freitas se 
ausentou um pouquinho antes de finalizar esta 
reunião. Ele ainda não almoçou, como todos 
nós, e também tem uma agenda às 14h.  
 Passo a palavra, se assim desejar fazer 
uso dela, para a nossa vice-prefeita do 
município de Serra, Márcia Lamas. 
 
  A SR.ª MÁRCIA LAMAS – Obrigada, 
presidente. 

Quero saudar a Mesa; cumprimentar o 
deputado Adilson Espindula, presidente desta 
comissão, comissão muito importante aqui na 
Assembleia Legislativa; e o deputado Freitas, já 
saiu, mas deixo aqui o nosso abraço e 
agradecimento. 

O deputado Doutor Hércules, em 
algumas ações nossas como secretária de 
Educação de Serra, sempre atento - e tenho 
uma gratidão muito grande -, sempre mandava 
os ofícios parabenizando-me pelo trabalho. 
Lembro-me! Foi assim quando aprovamos a Lei 
do Pró- Escola; foi assim quando o Projeto 
Educação em Valores Humanos começou a 
trazer belos resultados, grandes resultados para 
a Serra. Ele estava sempre atento e eu recebia, 
sempre, os ofícios dele de congratulações. 
Muito obrigada pelo carinho que o senhor tem 

pelo Bruno, enquanto deputado e agora neste 
momento, pelo reconhecimento do trabalho 
dele. A nossa gratidão; a gratidão da família - a 
minha, a do Humberto e a dos nossos filhos. 

Quero cumprimentar o Bruno, 
secretário, e toda a sua equipe. 

Doutor Hércules falou aqui: ninguém faz 
nada sozinho na vida. Ninguém faz nada 
sozinho! Principalmente quando a gente ocupa 
um cargo público. E o Bruno aprende muito 
fácil, ele aprende a lição. 

Fui vereadora por dois mandatos, vice-
prefeita por dois mandatos, secretária de 
Educação, e quando vereadora costumava 
muito dizer que nenhum político, nenhum 
político, tem procuração em aberto do povo. O 
voto não dá procuração em aberto; ele tem que 
estar sempre prestando contas dos seus atos. E 
o Bruno aprendeu essa lição como deputado; 
aprendeu a lição como secretário, de trabalhar 
muito e prestar contas dos seus atos. Porque 
quando a gente assume uma função pública, 
seja de secretário de Estado, seja de secretário 
de município... 

Temos aqui secretários, temos aqui os 
conselhos presentes, que estão aqui 
participando e que são os órgãos de 
acompanhamento e de fiscalização das políticas 
públicas, da secretaria onde estão afetos. 

Parabéns Bruno por este ato, parabéns a 
sua equipe. É a primeira vez que é gestor, mas 
na vida a gente tem que passar pela gestão 
também.  

Já passei pelo parlamento, já passei pela 
gestão e é importante este momento que ele 
vive na Secretaria de Assistência, Trabalho, 
Emprego, Renda e Desenvolvimento Social. Uma 
secretaria complexa, mais do que ela só 
Educação. E o tema que a secretaria está se 
debruçando e que o governador Casagrande 
colocou no programa de Governo, discutimos 
isso, a política para a primeira infância, é um 
tema importantíssimo. Nos municípios temos 
uma legislação que, até 2024, cinquenta por 
cento das crianças de zero a três anos têm que 
estar dentro dos centros de Educação Infantil, 
dentro das creches; e de quatro e cinco anos, o 
prazo já venceu. 

Presidente, deputado Adilson, vi uma 
reportagem esses dias de que apenas sessenta e 
oito municípios do Brasil, dos mais de cinco mil, 
cumpriram a meta de colocar as crianças de 
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quatro e cinco anos na escola. Esse prazo já 
venceu. E o da primeira infância, da Educação 
Infantil, de zero a três, até 2024. Na Serra já 
conseguimos chegar a quarenta por cento de 
atendimento nessa faixa etária. Então, é preciso 
que o Estado debruce neste debate, faça esta 
discussão com os Municípios, que o Estado 
participe com os Municípios da construção de 
creches. 

A prefeita de Boa Vista, capital do estado 
de Roraima, onde já estão com cinquenta e dois 
por cento, de dois anos e um mês a três anos e 
nove meses, dentro das escolas. Estão 
trabalhando muito o atendimento da criança de 
zero a dois em casa, com a família.  

Eu achei essa experiência muito 
interessante. Que a mãe fique em casa e cuide 
do seu filho até um ano e nove meses, mas que 
tenha a forma, porque a mãe precisa sair para 
trabalhar. Então que ela, ou seja remunerada, 
que ela tenha visitadoras, que ela tenha 
acompanhamento. É um debate interessante. 
Parabéns à Secretaria por puxar esse debate. 

Não vim aqui só ouvir o Bruno; não só 
vim aqui ver a prestação de contas; eu vim aqui 
em um ato importante, que eu acho que todos 
os secretários deveriam fazer. Parabéns à 
comissão e que Deus abençoe a vida de todos 
nós. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Estamos já na parte final 
desta reunião. Quero dizer aos meus colegas 
deputados que fazem parte desta comissão, ao 
nosso querido secretário Bruno Lamas, à vice-
prefeita da Serra Márcia Lamas, a todos vocês 
que estão aqui presentes, aos nossos 
telespectadores que acompanham esta reunião 
através da TV Assembleia, a assistência social é 
uma política pública. Isso significa que deve 
estar disponível a todo cidadão que dela 
precisar. 

A Constituição Federal, em seu art. 203, 
estabelece que os objetivos da assistência social 
são: 
 

Art. 203 (...) 
I - a proteção à família, à 
maternidade, à infância, à 
adolescência e à velhice; 
II - o amparo às crianças e 
adolescentes carentes; 

III - a promoção da integração ao 
mercado de trabalho; 
IV - a habilitação e reabilitação 
das pessoas portadoras de 
deficiência e a promoção de sua 
integração à vida comunitária; 

 
E é de competência da Secretaria de 

Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, 
conforme foi dito pelo nosso ilustre secretário, 
formular, coordenar, planejar, articular e 
executar as políticas públicas voltadas para a 
assistência social, segurança alimentar e 
nutricional, trabalho, emprego e geração de 
renda, além de operacionalizar os recursos do 
Fundo de Assistência Social e do Fundo de 
Combate e Erradicação da Pobreza. Essas 
informações também estão no site da própria 
Secretaria. 

Nesse sentido, recebemos, na reunião de 
hoje, o secretário de Estado de Trabalho, 
Assistência e Desenvolvimento Social, Bruno 
Lamas, que muito nos honra com a sua 
presença, para realizar a prestação de contas da 
Setades, a qual eu parabenizo, o nosso 
secretário e toda a sua equipe de trabalho. 

Quero aqui fazer um apelo ao nosso 
querido governador do estado do Espírito Santo, 
Renato Casagrande, que é inadmissível a nossa 
Secretaria da Ação Social ter o segundo menor 
orçamento do Estado, pela importância que a 
Secretaria de Ação Social tem, principalmente 
na inclusão. 

E podem ter certeza que, juntamente 
com o deputado Hércules, com o deputado 
Freitas, demais colegas deputados que 
compõem este parlamento capixaba, nós vamos 
trabalhar muito para que nós possamos mudar 
essa realidade para o ano de 2020. 

E, para o encerramento, é de extrema 
importância ressaltar que, segundo a Secretaria 
Especial do Desenvolvimento Social do 
Ministério da Cidadania, as normas relativas à 
prestação de contas dos serviços 
socioassistenciais são estabelecidas 
essencialmente por meio de portarias 
ministeriais, as quais contêm regras e fluxos 
básicos do preenchimento do planejamento da 
execução de recursos – Plano de Ação e a 
execução física e financeira de determinado 
exercício. O dever de prestar contas é uma 
obrigação inerente a qualquer administrador 
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público, conforme indicado no art. 70 da 
Constituição Federal. 

A vinda do nosso secretário Bruno Lamas 
enriquece esta reunião e cumpre com a 
determinação da Constituição Federal. Por isso, 
agradecemos pela sua presença nesta Casa de 
Leis nos trazendo todas as explicações e 
informações sobre a Setades.  
 Agradecemos também ao vice-
presidente desta comissão, deputado Doutor 
Hércules Silveira, ao colega deputado Freitas, 
membro desta comissão, a todos os 
funcionários desta Casa, a todas pessoas 
presentes a esta reunião e aos telespectadores 
da TV Assembleia que nos acompanharam até 
aqui.  
 Só para finalizar, eu queria dizer a todos 
os presentes, pomerano que sou, que fiquei 
muito feliz hoje com o nosso secretário. Esta 
semana estamos celebrando cento e sessenta 
anos da imigração pomerana em terras 
capixabas. O nosso secretário homenageou os 
pomeranos na cor da camisa e da gravata, que 
são azul e branco, as cores dos pomeranos. 
Muito obrigado, secretário.  
 
  (É feito o agradecimento em 
pomerano) 
 
 Assim, agradeço a presença de todos. 
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados 
os trabalhos desta comissão e convido os 
senhores membros para a audiência pública da 
Região Metropolitana, que será no dia 04 de 
julho de 2019, na próxima quinta-feira, às 13h, 
no Plenário Dirceu Cardoso.  
 Muito obrigado a todos.  
 
  (Encerra-se a reunião às 
13h47min.) 
 

 
VIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO SOLENE, 

DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2019. 

 
  ÀS DEZENOVE HORAS E NOVE 
MINUTOS, O SENHOR DEPUTADO ADILSON 
ESPINDULA OCUPA A CADEIRA DA 
PRESIDÊNCIA. 

O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 
KRÜGER SALES) – Senhoras e senhores, senhor 
deputado proponente Adilson Espindula, 
senhores deputados desta augusta Casa de Leis, 
ilustres autoridades, telespectadores da TV 
Assembleia, muito boa noite! 

É com satisfação que a Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo recebe 
todos para a sessão solene em homenagem ao 
Dia do Imigrante Pomerano e aos cento e 
sessenta anos da imigração pomerana para o 
estado do Espírito Santo. 

É convidado ao local de destaque o 
deputado proponente, senhor Adilson 
Espindula. (Palmas) 

Esta sessão está sendo transmitida ao 
vivo pela TV Assembleia, nos canais abertos e 
digitais, YouTube e Facebook. As fotos do 
evento estarão disponíveis a partir de segunda-
feira, primeiro dia do mês de julho de 2019, pela 
Assembleia Legislativa.  

Neste momento, o proponente, senhor 
deputado Adilson Espindula, procederá à 
abertura desta sessão solene, conforme é 
regimental. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Invocando a proteção de 
Deus, declaro aberta a sessão e gostaria de 
convidar o nobre colega deputado Sergio 
Majeski. Que ele possa fazer a leitura de um 
versículo bíblico. 
 

(O senhor deputado Sergio 
Majeski lê Efésios, 2:19-20)  

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Considero  lida e aprovada 
a ata da sessão anterior.  
 Informo aos senhores deputados e 
demais presentes que esta sessão é solene, em 
homenagem aos cento e sessenta anos da 
imigração pomerana para o Espírito Santo, 
conforme requerimento de minha autoria, 
aprovado em plenário.  

 
O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 

KRÜGER SALES) – Todos são convidados, em 
atitude de respeito, para as execuções do Hino 
Nacional e do Hino do Estado do Espírito Santo, 
que serão tocados no acordeon, por Douglas 
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Kalke, coordenador do departamento de música 
da Associação Diacônica Luterana.  
 
  (É executado o Hino Nacional e o 
do Espírito Santo) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 
KRÜGER SALES) – Gostaríamos de registrar a 
presença do pastor Helmar Dettmann, pastor 
Marcos César Vollbrecht e pastor Maicon 
Weber.  

O grupo dos primeiros imigrantes 
pomeranos a chegar ao estado do Espírito Santo 
era formado por vinte e sete famílias em um 
total de cento de dezessete pessoas. Eles eram 
agricultores, luteranos, que partiram de 
Hamburgo, na Alemanha, no navio Eleonor, em 
abril de 1859. Depois de breve escala no Rio de 
Janeiro, chegaram ao porto de Vitória no dia 28 
de junho. Ao todo foram dois mil duzentos e 
vinte e três colonos de origem pomerana que 
entraram no estado. A Pomerânia estava 
localizada entre a Europa e o Mar Báltico. A 
instabilidade social da época impulsionou os 
pomeranos a imigrarem para o Brasil com 
destaque ao Espírito Santo.  

Neste momento, teremos a 
apresentação do grupo de idosos Viver Feliz, de 
Vila de Laranja da Terra. É o primeiro grupo que 
se formou em Laranja da Terra e são todos 
pomeranos. O grupo apresentará uma dança 
muito antiga que tem o nome: Luduwig, du bist 
bisopa? Se eu estiver pronunciando errado, me 
perdoem. Mas a tradução é: Luduwig, você está 
bêbado? Essa música eles aprenderam na escola 
e sempre era tocada na concertina e dançada 
em muitos eventos como festas de aniversário, 
casamentos e bailes.  

Gostaríamos de registrar a presença 
também do senhor Luiz Mill, controlador da 
Câmara de Santa Maria de Jetibá.  

 
  (O grupo se apresenta)  
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 
KRÜGER SALES) – Gostaríamos de registrar a 
presença do pastor Rodrigo André Seidel.  

Retomaremos a composição da Mesa 
neste instante com o deputado proponente, 
senhor Adilson Espindula e deputado Sergio 
Majeski. É convidado também o diretor do 
Arquivo Público do Espírito Santo, Cilmar 

Cesconetto Franceschetto; vice-prefeito de 
Santa Maria, senhor Florentino Guilherme; são 
convidados os vereadores de Santa Maria, 
senhores Valdevino Manske e Joel Ponath; 
também é convidado o vice-prefeito de 
Domingos Martins, meu conterrâneo, senhor 
Romeu Stein; são convidados os pastores da 
Igreja de Confissão Luterana, pastor Rodrigo 
Seidel, pastor Siegmund Berger; representando 
os homenageados, senhor Ismael Tressmann e a 
senhora Lilia Jonat Stein. (Palmas)  

 
 (Tomam assento à Mesa os 

referidos convidados) 
 

 Fará uso da palavra o proponente desta 
sessão solene, senhor deputado Adilson 
Espindula. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) – Só vou pedir licença, 
porque vou falar da tribuna. Mas, no início desta 
sessão, Esqueci de dar uma boa noite a todos, e 
vou fazer agora: Guten nacht! 
 Cumprimento o excelentíssimo senhor 
deputado estadual Sergio Majeski, cumprimento 
o excelentíssimo senhor vice-prefeito de Santa 
Maria do Jetibá, representando o prefeito, o 
vice-prefeito de Domingos Martins, os 
vereadores Joel Ponath e Valdevino Manske. 

Em nome deles, sintam-se todos da 
Mesa cumprimentados e todos aqui presentes 
nesta sessão solene, todas as demais 
autoridades. Fico muito feliz por ser um 
deputado pomerano e poder estar aqui 
comemorando este dia tão importante para 
todos nós. 

Quero também cumprimentar a todas 
aquelas pessoas que nos estão acompanhando 
ao vivo pela TV Assembleia.  

Há cento e sessenta anos, os primeiros 
pomeranos chegaram ao Espírito Santo, vindo 
de uma das trinta e nove províncias da 
Confederação Germânica, a Pomerânia, no ano 
de 1859. Portanto vieram antes da unificação de 
1871, que deu origem à atual Alemanha. Então 
eles eram pomeranos nativos e aqui 
mantiveram a sua identidade tradicional. 

O Espírito Santo tem, hoje, a maior 
colônia pomerana de todo o Brasil, com cerca 
de cento e cinquenta mil descendentes. E o 
município de Santa Maria de Jetibá, na Região 
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Serrana, concentra a maior parte dos 
pomeranos no estado. 

Os pomeranos também estão presentes 
nos municípios de Laranja da Terra, Vila Pavão, 
Pancas, Domingos Martins, Afonso Cláudio, 
Itaguaçu, Itarana, Santa Leopoldina, Baixo 
Guandu e Vila Valério. 

No Brasil, os estados de Santa Catarina, 
Rio Grande do Sul, Rondônia, Minas Gerais e 
Espírito Santo têm descendentes de imigrantes 
que, juntos, somam cerca de trezentos mil 
pomeranos. 

Os pomeranos são trabalhadores e 
nunca desistiram de buscar uma vida melhor, 
mesmo diante das dificuldades encontradas 
quando chegaram aqui. 

O nosso povo preserva as tradições por 
meio da língua, das danças, da música, da 
culinária, da arquitetura, da religiosidade, da 
agricultura familiar, do casamento pomerano, 
das festas típicas pomeranas, publicação de 
livros, programas de rádio, jornais e museus. 

Hoje, rendemos homenagens a 
representantes do povo pomerano, que tanto 
contribuíram para a preservação das nossas 
raízes e da nossa cultura. São pessoas e 
entidades que fazem um belíssimo trabalho de 
dedicação e amor ao próximo. Repito: Hoje 
rendemos homenagens a representantes do 
povo pomerano, que tanto contribuíram para a 
preservação das nossas raízes e de nossa 
cultura. São pessoas e entidades que fazem um 
belíssimo trabalho de dedicação e amor ao 
próximo. 
 Nesta sessão solene em que celebramos 
os cento e sessenta anos da imigração 
pomerana no Espírito Santo, nada mais justo 
que nos lembrarmos dessas pessoas que tanto 
colaboraram com o nosso povo e com a 
sociedade capixaba. Este é o momento para os 
pomeranos ganharem visibilidade.  
 O casamento pomerano é um dos mais 
tradicionais do mundo, são três dias de festa. A 
culinária pomerana, mesmo em clima tropical, 
mantém a sua originalidade. O café pomerano é 
muito especial e não pode faltar o tradicional 
brote.  

A concertina é o principal instrumento da 
música pomerana. Em fevereiro deste ano, tive 
o privilégio de participar da votação do projeto 
de lei que tornou a concertina patrimônio 
cultural do Espírito Santo aqui, nesta Casa. 

 Hoje, o povo pomerano faz parte dos 
povos e comunidades tradicionais do Brasil, 
juntamente com outras quinze etnias, conforme 
Decreto Federal n.º 6.040/2017.  

Já tivemos muitas conquistas, mas 
podemos chegar mais adiante. E é chegada a 
hora de os municípios com tradições pomeranas 
se unirem e mostrarem a força que o nosso 
povo tem. Afinal, há cento e sessenta anos os 
pomeranos contribuem para o desenvolvimento 
do estado do Espírito Santo. 
 E para terminar a minha fala, vou fazer 
dois minutos em pomerano: 

 
   (Procede-se a fala em pomerano) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 

KRÜGER SALES) – Gostaríamos de convidar à 
Mesa o vereador de Santa Leopoldina, o senhor 
Nelson Lichtenheld, e o pastor emérito Emil 
Schubert. (Pausa) 

  
 (Tomam assento à Mesa os 

referidos convidados) 

 
Gostaríamos, também, de constar a 

presença do pastor Marcos César Vollbrecht e 
do pastor João Paulo Auler. 

Fará uso da palavra, neste momento, o 
senhor deputado Sergio Majeski. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Boa 

noite a todas e a todos. Gostaria de 
cumprimentar a Mesa, cumprimentando o 
deputado Adilson, meu colega, meu 
conterrâneo de Santa Maria de Jetibá. Poucas 
pessoas sabem que o deputado Adilson foi meu 
aluno também, ainda em Santa Maria de Jetibá. 
Cumprimento o deputado Adilson e o 
parabenizo por ter proposto esta sessão para 
comemoração desses cento e sessenta anos da 
imigração. Cumprimento, ainda, os demais da 
Mesa. Cumprimento a Lilia Stein. 

Nesta Mesa, está faltando mulher 
pomerana. Uma só, uma representante só. 
(Palmas) Tinha que ter mais. A mulher 
pomerana, que é um exemplo da força da 
mulher alemã e da mulher brasileira. Agora que 
a cultura pomerana ganha notoriedade e que as 
pessoas estão conhecendo o que é uma mulher 
pomerana, o que ela é capaz de fazer. 
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Fiquei pensando hoje, durante o dia, o 
que falar numa sessão como esta, porque falar 
da história dos pomeranos ou falar da vida dos 
pomeranos todos vocês sabem, porque vocês 
são isso. Vocês são a história, são a vida, são a 
cultura pomerana, então, não preciso falar 
sobre isso. 

Sou nascido em Santa Maria de Jetibá, lá 
na região do Rio Taquarinha, no distrito do 
Garrafão, bem lá em cima, e fui criado ali 
naquela região, depois, ali, onde é a Fazenda 
Gonçalves, mas eu não aprendi a falar 
pomerano. Até quando eu era criança, eu 
entendia tudo e falava alguma coisa. 

Aqueles que já têm certa maturidade vão 
lembrar que, nos anos setenta, as pessoas, às 
vezes, tinham vergonha de falar pomerano, e 
muitas famílias sequer ensinaram aos seus filhos 
falar pomerano, porque não queriam que os 
filhos passassem pelas dificuldades, muitas 
vezes, que eles passavam, pela dificuldade com 
o idioma. Então, acabou que eu não posso fazer 
o discurso metade em pomerano, como o 
deputado Adilson, porque eu não aprendi a 
língua pomerana. 

E esse resgate da cultura pomerana tão 
maravilhoso, que vem ocorrendo não só em 
Santa Maria, mas em todos os outros 
municípios. Hoje, nós temos - eu pensava sobre 
isso -, nós temos pesquisadores hoje que se 
dedicam a isso. Olha só que bacana que é tudo 
isso. Mas isso é muito recente, na verdade, esse 
resgate todo. 

Mas eu falava, lá no Palácio Anchieta, no 
dia da sessão que teve lá, que nós 
atravessamos, no Brasil, um momento de muita 
desesperança. A gente vive um momento tão 
complicado e de uma complexidade tão grande, 
e não vemos assim, exatamente, uma luz no fim 
do túnel desse emaranhado de problemas de 
ordem política, econômica, de desemprego 
exacerbado, enfim, que ocorre no Brasil, sem 
falar em outras coisas, que não é o momento 
para a gente estar falando sobre isso, mas talvez 
a história dos pomeranos nos dê energia e força, 
se a gente refletir o que é a história desse povo, 
o que passaram.  

Sou professor de Geografia e, muitas 
vezes, quando você fala da imigração italiana, 
da imigração alemã, da imigração pomerana, do 
jeito que a gente narra, às vezes, parece que foi 
uma coisa até poética, glamorosa. Mas foi algo 

de muita luta, de muita dor, de muito 
sofrimento, mas de muita coragem e de muita 
fé.  
 O pastor Stuhr leu aquele dia, na quarta-
feira, lá no Palácio, na verdade nem chega a ser 
uma carta, é um testamento, é o testemunho de 
um pomerano falando da história da família 
dele. E ali eu acho que está a inspiração, que 
apesar de tanta luta, de tanto sofrimento, as 
pessoas deram a volta por cima, conseguiram! 
Olha o que os pomeranos fizeram aqui, não só 
em Santa Maria de Jetibá, mas em Domingos 
Martins, em Vila Valério, em Vila Pavão, em 
Baixo Guandu, em Afonso Cláudio, enfim, Santa 
Leopoldina. Então, olha aonde chegaram e o 
que construíram. Olha a beleza e a riqueza 
dessa história e o que tem de força e coragem 
nisso tudo, num tempo, obviamente, que nem 
se pensava nas facilidades que hoje nós temos, 
apesar dos problemas que vivemos. 
 Então, acho que este momento é 
também para a gente se inspirar nessa história e 
continuar acreditando que tempos difíceis 
fazem parte da história de qualquer um e que a 
gente é capaz de vencer. 
 Quem conhece uma família pomerana, e 
vocês todos aqui, praticamente, são pomeranos, 
eu me lembro muito bem disso, quando vivia lá 
no Garrafão, uma família pomerana raramente 
você ouvia falar de uma família pomerana 
passando fome, especificamente. Pelo 
planejamento que uma família pomerana era 
capaz de fazer para o dia de amanhã, para não 
desperdiçar nada, para que tivesse alimento 
para todo mundo, para que até a próxima 
colheita fosse possível ter provimentos. Então, 
assim, são exemplos majestosos de uma cultura, 
de um povo, de uma tradição que é inspirador e 
é exemplar para a gente atravessar momentos 
difíceis.  
 Parabéns a todos vocês e gostaria muito 
de parabenizar, hoje, aqueles que lutam pela 
preservação da cultura pomerana. Está aí o 
Martin Boldt, que é um lutador nesse sentido, 
estão aí as pesquisadoras que escrevem livros, 
hoje, já em pomerano. Parabéns a todos vocês, 
e parabéns às famílias pomeranas que não 
desistem, que são trabalhadoras, que lutam e 
que vencem. Parabéns e que Deus nos proteja. 
Estamos sempre aqui à disposição. Uma boa 
noite a todos e sejam sempre muito bem-vindos 
nesta Casa. 
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 O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 
KRÜGER SALES) – Gostaríamos de convidar a 
fazer uso da palavra o pastor Rodrigo Seidel. 
 
 O SR. RODRIGO SEIDEL – Boa noite a 
todos. Quero cumprimentar meu amigo 
deputado Adilson, assim cumprimento todas as 
autoridades aqui presentes.  
 Quero dizer que aqui quem fala é um 
gaúcho naturalizado pomerano. Vinte e três 
anos, desde que me formei na faculdade de 
Teologia, que vim para o Espírito Santo. Moro 
aqui e aqui é o meu lado. Esse rapaz charmoso 
que está aqui, o pastor Emil Schubert, foi o 
culpado de eu estar aqui no estado do Espírito 
Santo. Quando me formei, foi ele que disse: 
Rodrigo, vou te levar para lá. E vim trabalhar no 
meio de um povo pomerano, que eu aprendi a 
amar, a respeitar, a cuidar e, acima de tudo, 
aprender. Aprender com a sua história, com o 
seu jeito, com a sua forma, com a sua maneira, 
mas, principalmente, aprender com a sua fé. 
 Se hoje alguém me pergunta, e eu 
encontrei a minha conterrânea Raquel, lá do Rio 
Grande do Sul, minha colega de escola: Pastor, 
você quer voltar para o Rio Grande do Sul e ser 
pastor lá? Não. Quero ficar aqui, no meio de 
vocês, pomeranos, que me adotaram com tanto 
amor, com tanto carinho.  

Eu estou, literalmente, deputado 
Adilson, emocionado de estar aqui esta noite. 
Fiquei me perguntando: O que eu estou fazendo 
no meio de todo mundo que sabe o pomerano 
aqui? Eu não sei falar o pomerano, mas eu 
entendo a língua que Jesus Cristo nos ensinou, 
que é o amor. E o amor não falta a vocês, 
pomeranos, por essa terra, pela sua igreja, pela 
sua história, pela sua comida. E hoje, aqui, 
Adilson, por você, uma liderança que soube 
reconhecer as suas raízes no povo que te 
colocou aqui. 

Parabéns, que Deus o abençoe dando 
saúde, coragem, e que vocês continuem sendo – 
em especial para o nosso estado do Espírito 
Santo – a razão de muitas pessoas que aqui 
vieram e que aqui colonizaram esta terra. Muito 
obrigado e que Deus abençoe a todos. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Gostaríamos de registrar a 
presença do pastor Carlos Luiz Ulrich e do 
pastor Charles Roberto Beilke. 

 Convidamos a fazer uso da palavra, neste 
momento, o senhor pastor Siegmund Berger. 
 
 O SR. SIEGMUND BERGER – Boa noite. 
Quero cumprimentar a Mesa na pessoa do 
deputado Adilson Espindula, demais 
autoridades presentes. Dizer que fico muito feliz 
por representar a Associação Diacônica 
Luterana que vai ser homenageada hoje à noite. 
No seu reconhecimento de formação, durante 
sessenta e três anos, desde a sua fundação em 
1956. 

Dizer que viver no meio dos pomeranos 
e ser pomerano é um orgulho muito grande. É 
um orgulho, porque é um povo extremamente 
trabalhador. É um povo que não mede esforços, 
para que possa, com o seu labor, trazer o seu 
pão de cada dia para a sua mesa e o sustentar 
de suas famílias. 

Mas me alegra, em especial, Adilson, a 
proposição desta homenagem para o povo 
pomerano especificamente. É muito 
importante, porque o povo pomerano, na 
realidade, é sempre meio esquecido. Se a gente 
vai olhar os municípios, onde tem 
predominância pomerana, parece que as coisas 
públicas têm dificuldades de chegar lá. E parece, 
assim, que você tem essa vontade muito grande 
de fazer com que os espaços públicos cresçam, 
também, em meio aos pomeranos. 

Pelo fato de lidar há tantos anos com a 
educação, eu queria fazer uma sugestão. 
Diversas iniciativas já foram feitas em diversos 
municípios para que os filhos dos nossos 
pomeranos pudessem ter aula da língua 
pomerana. E, infelizmente, porque não existe 
uma lei que regulamenta, exige, protege e faz 
acontecer, depende muito da cabeça de um 
prefeito. Entra prefeito e sai prefeito, tem um 
que tem vontade e o outro não tem mais 
vontade e assim por diante. 

Eu queria sugerir que o senhor olhasse 
com muito carinho para essa situação 
específica. Nós temos aqui representações 
que podem fazer uma formação fantástica 
para professoras e professores na língua 
pomerana. 

Nós temos aqui o Irineu, temos a Gerda, 
nós temos o Ismael, que fez um dicionário e está 
fazendo outro dicionário. Nós temos aqui 
diversas pessoas que têm uma especialidade 
muito grande com a língua pomerana e têm 
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condições de prestar um serviço enorme para a 
população pomerana.  

Agora, não é apenas a língua. Às vezes, a 
gente percebe que o pomerano é meio arredio, 
quando se fala em educação. Até poucos dias 
atrás, eu tive que ouvir uma frase muito triste, 
alguém dizendo assim: o povo pomerano não 
gosta de escola. E eu tenho que dizer, Adilson: é 
mentira, é mentira. Sabe por quê? O povo 
pomerano gosta de escola. Mas gosta da escola 
que vai ao encontro das suas necessidades, da 
sua língua, do seu jeito de ser, do seu dia a dia. 
O pomerano é muito ligado a sua família e a 
escola, na realidade, representa um afastar-se 
da família. É alçar novos voos, mas longe da 
família. 

No momento em que nós tivermos uma 
educação voltada para a família, para o labor 
pomerano, na comunidade pomerana, que 
valoriza o seu ser, que valoriza o seu trabalho, 
que valoriza os seus valores tradicionais 
pomeranos, com certeza, você pode ter certeza 
absoluta, essas escolas vão ser valorizadas. Sabe 
por quê? Porque, na realidade, acontece o 
seguinte: quando os pomeranos vieram, eles 
tinham as escolas comunitárias. E eu tenho 
muita alegria de dizer que o meu trisavô, o 
Hermann Berger, ele foi uma pessoa fantástica. 
Não é pelo fato de ser um trisaneto dele, mas eu 
tenho um orgulho desse danado, porque ele, 
além de ser professor, ele era catequista, ele era 
músico, ele era empresário, ele era agricultor. 
Ele ensinava Bíblia, catecismo, hinário, alemão e 
matemática. Eram as matérias que ele 
lecionava. E foi ele que trouxe a primeira fábrica 
de cerveja para o estado do Espírito Santo. 
Inclusive, estudos dizem que ele importava a 
água da Alemanha, porque, na época, não 
conhecia o tal do PH. Então, para ter o sabor 
próprio da cerveja e por ter a garantia da 
cerveja, pegava a água que vinha lá de 
derretimento da neve. Essa água que era usada 
para fazer cerveja. E eu tenho orgulho de ter 
uma garrafa, que foi encontrada em Santa 
Maria de Jetibá, que foi usada por ele para 
engarrafar cerveja. Então, ele era empresário e, 
ao mesmo tempo, ele era catequista. Tinha 
amor à sua igreja, tinha amor à sua família, 
tinha amor ao ensino. 
 Então, essas escolas comunitárias, com a 
Segunda Guerra Mundial, elas deixaram de 
existir. Foram perseguidas, porque não se podia 

mais lecionar, ensinar a ler e a escrever em 
língua alemã. E, aí, elas deixaram de existir. E os 
governos depois simplesmente ignoraram esse 
povo não atendendo mais as suas necessidades, 
criando uma educação comunitária de fato.  

E eu quero acreditar, Adilson, que você 
vai ser o grande baluarte aqui no estado do 
Espírito Santo, como deputado a lutar para que 
a gente possa ter nos municípios de 
predominância pomerana, que seja oferecida 
num primeiro momento a língua pomerana para 
os filhos dos nossos pomeranos.  

Muito obrigado. 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 

KRÜGER SALES) – Gostaríamos de convidar para 
fazer uso da palavra neste momento o vice-
prefeito de Domingos Martins, senhor Romeu 
Stein. 

 
O SR. ROMEU STEIN – Boa noite a todos, 

é uma honra muito grande estar aqui 
representando o município de Domingos 
Martins, que tem uma colônia pomerana 
imensa, juntamente com a alemã. E eu faço 
parte dessa colônia também, a alemã, e convivi 
muitos anos com os dois povos, que, na minha 
opinião, são o mesmo. 

Queria parabenizar também o Adilson 
por essa linda homenagem, muito justa desse 
povo trabalhador, que a gente acompanha lá no 
dia a dia. Nós temos um prefeito muito 
preocupado com o povo pomerano. E a gente 
está dando atenção dentro do que pode, dentro 
das nossas deficiências, os obstáculos que a 
gente tem no poder público de trazer umas 
condições mais dignas para esse povo, seja na 
saúde, na educação principalmente. 

Ao Sergio, e as outras se sintam 
saudadas aqui já nominadas. O Sergio foi 
professor do Adilson. E eu tive a honra de ter 
uma filha, a Jessica, que hoje está em São 
Paulo, que foi sua aluna, Sergio. Então, é 
motivo de muita satisfação a gente tê-lo como 
um professor de uma filha minha também. 

Não poderia deixar de parabenizar um 
grupo que está aqui, aqui na nossa mesa. A Lilia, 
que faz um trabalho árduo. Lilia, parabéns por 
essa persistência sua, por todos os obstáculos 
que você ajuda a transpor. E aqui a dona Hilda 
Braun, em nome da nossa plateia, que faz um 
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trabalho de resgate cultural-gastronômico 
muito importante.  

Então, eu queria agradecer de coração a 
todos que estão aqui e dizer o seguinte: para 
nós, que fomos criados, como foi falado aqui, 
que a gente sentia vergonha de falar o alemão. 
Nossos pais, nossos avós, no fundo, quando a 
gente vê isso daqui, em Vitória... Hoje se tem 
uma palavra inglesa que fala que a gente sofria 
bullying. Naquela época, a gente já sofria isso. A 
gente era no fundo caçoado por alguns colegas 
daqui, da Grande Vitória, que eu não me 
esqueço disso. 

E outro motivo que me faz refletir é que 
a guerra, Segunda Guerra, fez com que nossos 
antepassados tivessem medo de nos dar a 
língua, a arquitetura – o que a gente graças a 
Deus está correndo atrás para poder resgatar, 
essa nova geração está com esse propósito, 
felizmente. 

Nós tivemos vários problemas, porque os 
nossos avós tinham medo que a gente 
aprendesse o alemão, porque éramos 
perseguidos na época. Então, Joel Velten, o 
nosso historiador, conta várias histórias. Muito 
engraçado, é importante falar aqui: um alemão 
chegou ao posto de gasolina, senhor Valdemiro, 
e falou: danken shen. E aí um policial falou: - 
Você tá falando alemão?  Não, eu estou falando 
tanque cheio. Está bom, já não precisa mais 
colocar combustível. Isso é um dos fatos que me 
faz lembrar a perseguição que a gente sofria. 

 Então, dizer, para finalizar, que eu 
admiro muito o povo pomerano, porque se é 
difícil a gente fazer um resgate de um povo que 
tem pátria física, como a Alemanha, por 
exemplo, então muito mais difícil é a gente fazer 
o resgate de uma pátria sem espaço físico. Só 
tem pátria cultural, então isso é motivo de 
admiração.  

Que Deus ilumine a todos e continuem 
nessa perseverança. Eu tenho certeza que o 
Adilson está no caminho certo, vai honrar, é 
tudo que ele tem proposto. Deus abençoe 
vocês! 

 Eu Também não consigo fazer um 
discurso como o Adilson, mas danken shen, a 
oportunidade está aqui, gute nacht, auf 
wiedersehen. 

 
  O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 
KRÜGER SALES) - A partir de agora teremos a 

apresentação de três músicas com o coral da 
Associação Diacônica Luterana. 

  
(O coral se apresenta) 

 
 O SR. SIEGMUND BERGER – Os 
pomeranos, ao saírem de sua terra, deixaram 
muita saudade. Sofreram muito, mas tinha algo 
que os movia a buscar uma vida diferente, a 
enfrentar as dificuldades. Por isso que, ao 
chegarem ao Brasil, três livros trouxeram junto: 
a sua Bíblia, o seu hinário e o seu catecismo. 
Três livros importantes que, hoje, também, são 
muito fortes entre os pomeranos.  

Existe, ainda, o costume de, toda manhã, 
ler um versículo bíblico quando a gente se 
levanta, que é também costume do nosso 
deputado Adilson Espindula, como eu sei, como 
um bom pomerano. Isso tudo por causa da sua 
fé, a fé que motiva a superar as dificuldades e a 
vencer o dia a dia. E é este o louvor que o 
pomerano traduz, por meio da música, para o 
seu Deus, o Deus que acompanha, que protege, 
que ajuda. 

Juntemos nossas mãos em sinal de 
respeito a esse Deus. 

 
(É entoada a canção)  

 
O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 

KRÜGER SALES) – Neste momento, teremos a 
apresentação de mais duas músicas com o Coral 
de Metais de São Sebastião. (Pausa) 
 

(O coral se apresenta)  

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 
KRÜGER SALES) – Neste momento, o senhor 
deputado proponente, Adilson Espindula, fará a 
entrega de placas aos homenageados.  
 A Associação Pomerana de Vila Pavão, 
representada por sua vice-presidente, Ingrid 
Wultke da Costa. (Pausa) 
 A Associação Pomerana de Vila Pavão 
tem sede no Córrego de Bela Aurora. 

 
  (Procede-se à entrega da placa) 

 
 Programa de Educação Escola Pomerana 
do Espírito Santo, representada por Beatriz Elias 
da Silva. (Pausa) 
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 Beatriz é a secretária municipal de 
Educação de Santa Maria de Jetibá e representa 
o programa de Educação Escolar Pomerana, que 
realiza esse importante trabalho com a língua, a 
cultura e a história do povo tradicional 
pomerano.  
 Junto com a Beatriz, outras professoras 
fazem parte do programa.  
 
  (Procede-se à entrega da placa) 
  
 Associação Pomerana de Pancas, 
representada por seu representante, Helmar 
Spamer. (Pausa) 
 A Associação Pomerana de Pancas tem o 
objetivo de valorizar e divulgar a cultura 
pomerana no estado e no Brasil. Além de 
promover o fortalecimento da identidade 
pomerana na comunidade local, ela desenvolve 
diversas ações de cunho social e cultura, entre 
elas a Pomerfest. 
 
  (Procede-se à entrega da placa) 
  
 Associação de Cultura Alemã e 
Germânica do Espírito Santo, representada pela 
senhora Hilda Braun. (Pausa) 
 A associação foi fundada por ocasião dos 
180 anos da imigração alemã no Brasil. Abrange 
diversas culturas germânicas no estado: 
pomeranos, renanos, neerlandeses, 
luxemburgueses e demais antepassados que 
deixaram as marcas do progresso com árduo 
trabalho em nosso estado. (Palmas) 
 
  (Procede-se à entrega da placa)  
 
 Associação Cultural e Artística de Santa 
Maria de Jetibá, representada por Josiel de 
Oliveira, Euzelene Gonçalves da Silva, Danilo 
Augusto Ziviani, Tatiana Tesch e Gisela Maria 
Reinke. (Pausa) 
 Foi criada pelo grupo folclórico 
Hochlandtanz e contribui para o fortalecimento 
das atividades culturais e sociais do município 
de Santa Maria de Jetibá, mantendo, hoje, o 
Grupo Folclórico Hochlandtanz. (Palmas)  
 
  (Procede-se à entrega da placa)  
 
 Sociedade Musical Rio das Pedras 
Pomerisch Groutfrüün, representada por seu 

presidente William Lemke, o vice-presidente 
Rogério Beling e a secretária Amanda Repke 
Zager Lemke. (Pausa) 
 A Sociedade Musical teve inicio na 
década de 70. Os objetivos principais da 
associação são divulgar o evangelho através da 
música, incentivar e formar novos grupos e 
manter viva a cultura pomerana e germânica 
através de um repertório de músicas folclóricas 
e também populares nas apresentações 
realizadas. (Palmas)  
 
  (Procede-se à entrega da placa)  
 
 Associação Albergue Martim Lutero, 
representada pelo superintendente João Paulo 
Auler. (Pausa) 
 A associação é resultado de um trabalho 
voluntário iniciado em 1981 por comunidades 
luteranas das zonas rurais, onde, ainda hoje, 
predominam pomeranos e alemães que não 
falam português. Atualmente, o albergue recebe 
pacientes e familiares de qualquer região do 
estado que não têm onde ficar durante o 
tratamento médico. (Palmas)  
 
  (Procede-se à entrega da placa)  
 
 Associação Diacônica Luterana, 
representada pelo superintendente Siegmund 
Berger. (Pausa) 
 É uma associação sem fins lucrativos e 
mantém os seus objetivos na promoção do 
voluntariado, na capacitação de profissionais e 
na valorização de boas práticas comunitárias e 
artísticas. A associação tem atuação direta com 
adolescentes e jovens, promovendo 
atendimento sem fazer distinção de raça, cor, 
sexo, língua, religião, condição social, opinião 
política ou de outra natureza. (Palmas)  
 
  (Procede-se à entrega da placa) 

 
Associação Obra Acordai Capixaba, 

representada por William Lemke e Sheila 
Kempim – Coordenação Geral. (Pausa) 

Os imigrantes pomeranos trouxeram a 
religiosidade luterana para o Espírito Santo. 
Com sua bagagem de fé, também veio sua 
bagagem cultural. É nisso que a associação 
desenvolve o seu trabalho. Como meio de 
preservar e organizar o trabalho com os coros 
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de metais, a associação realiza, anualmente, o 
Encontro Capixaba de Trombonistas. (Palmas)  
 

(Procede-se à entrega da placa) 
 
Associação Cultural e Recreativa de 

Belém, representada por seu presidente, Martin 
Boldt. (Pausa) 

A associação iniciou suas atividades em 
1972, com o objetivo de auxiliar as famílias de 
descendentes pomeranos que imigraram para o 
Brasil e se estabeleceram na região serrana do 
Espírito Santo. (Palmas)  
 

(Procede-se à entrega da placa) 
 

Encerrando as homenagens com placas e 
iniciando o momento da Comenda Hermann 
Berger, gostaríamos de ter a presença do 
deputado Sergio Majeski junto ao proponente 
desta sessão. (Pausa) 

Agora, o senhor deputado Adilson 
Espindula fará a entrega da Comenda Professor 
Hermann Berger aos homenageados. 

A Comenda do Mérito Legislativo 
Professor Hermann Berger foi criada pela 
Resolução n.º 3.168, de 19 de março de 2012, 
para agraciar os imigrantes pomeranos e seus 
descendentes. 

Primeira comenda da noite: Erineu 
Foerste. (Pausa)  

Natural de Vila Pavão, é professor da 
Ufes e membro do Conselho Nacional dos Povos 
e Comunidades Tradicionais. É autor do livro 
Parceria na Formação de Professores, pela 
editora Cortez. (Palmas) 

 
(Procede-se à entrega da 

comenda)      
 

Aproveitando a presença do professor 
Erineu, o mesmo entregará ao deputado Adilson 
Espindula uma carta aberta do povo tradicional 
pomerano do estado do Espírito Santo. (Pausa) 
 
  (Procede-se à entrega da carta) 
 

Wander Weege, representado por Henry 
Ullrich. (Pausa) 
 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 

Hilderson Jacob. (Pausa) 
É integrante de grupos folclóricos. São 25 

anos participando dos grupos de dança e do 
grupo Pommerland. Atualmente, coordena o 
grupo Tanzerland. É representante da 
Associação Cultural e Esportiva da Juventude e 
sócio-criador do primeiro aplicativo do mundo a 
ensinar a língua pomerana. 

 
(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 
Arno Stuhr, representado por seu filho, 

Christopher Thom Stuhr. (Pausa) 
Natural de Santa Maria de Jetibá. 

Sempre preocupado com o povo pomerano, 
criou o projeto Pomerisch Rádio, na internet, 
com programação 24 horas em pomerano. Em 
setembro de 2016, iniciou o programa Ümer 
Lustig (Sempre Alegre), que roda atualmente em 
vinte e uma rádios no estado do Espírito Santo, 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rondônia. 

 
(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 
Sintia Bausen Küster. (Pausa) 
Filha de pais pomeranos, com quem 

aprendeu a língua materna pomerana. É 
professora da rede municipal de Santa Maria de 
Jetibá e coordenou, desde o início, a 
implementação do programa de educação 
escolar pomerana. Atualmente, é coordenadora 
do inventário da língua pomerana, que está 
sendo realizado no Brasil.  

 
(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 
Erica Kempim, representado por Helmar 

Spamer. (Pausa) 
Filha de camponeses pomeranos. Reside 

no município de Pancas. Fala a língua materna, 
o pomerano. É formada e pós-graduada na área 
de Pedagogia e foi indicada para ministrar aulas 
de Língua Pomerana nas escolas com maior 
concentração de alunos descendentes de 
pomeranos. 

 
(Procede-se à entrega da 
comenda) 
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Marcileide Stuhr. (Pausa) 
É secretária municipal de Educação em 

Itarana. A primeira língua aprendida foi o 
pomerano, transmitida oralmente pela família. 
Participou do Programa de Educação Escolar 
Pomerana. Coordena o grupo de danças 
folclóricas Frau Karolin, de Itarana. 

 
(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 
Vera Lúcia Mayer Seibel. (Pausa) 
Vera é pomerana e mora na vila de 

Laranja da Terra. É formada em Pedagogia, 
Ciências Contábeis e Matemática. Trabalha 
como pedagoga e desenvolve uma ação com o 
Programa de Educação Escolar Pomerana, 
auxiliando e assessorando os professores na 
prática pedagógica em sala de aula. 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 
 

Angelino Zaager, representado por seu 
sobrinho, Joélio Abeldt. (Pausa) 

Foi professor de catecismo, coordenador 
do grupo de jovens e do grupo de dança. 
Apaixonado pela concertina, instrumento que 
toca desde os oito anos. Como professor, já 
ensinou cento e sessenta alunos. Também 
trabalha com conserto e restauração do 
instrumento. E fundou em 1990 a Pommerfest, 
em Melgaço, Domingos Martins. 

 
(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 
Neste momento, iremos iniciar a entrega 

dos certificados.  
 
Ângela Maria Tressmann Erdmann. 

(Pausa) 
Ângela é pomerana e, desde jovem, 

participa ativamente em sua comunidade, onde 
desenvolve atividades importantes para a 
manutenção da cultura pomerana, como o Alten 
Fest, um culto especial celebrado em pomerano 
ou alemão, especialmente para os idosos. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Jorge Kuster Jacob. (Pausa) 

Sociólogo e professor aposentado de 
História e Sociologia. É o fundador do Grupo 
Folclórico Pomerano de Vila Pavão e da 
Pomitafro, e também diretor do jornal 
Pommerblad e fundador do Museu Pomerano 
de Vila Pavão e da banda Up Pomerisch, de Vila 
Pavão. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Nilton Capaz. (Pausa) 
Foi presidente da Associação Cultural e 

Artística de Santa Maria de Jetibá e da 
Associação Folclórica Ronald Berger. Por vários 
anos integrou o grupo de danças folclóricas 
Hochland Tanz. Também dançou e coordenou o 
grupo folclórico Os Pomeranos. 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Rubens Stuhr. (Pausa) 
Pastor, ajudou a fundar o grupo de 

danças folclóricas pomeranas Frau Karolin. 
Mantém acervo de objetos e literatura sobre a 
história dos pomeranos. Na faculdade de 
Teologia, concluiu o curso com a tese: Morte – 
uma vivência solidária entre os pomeranos no 
Espírito Santo. 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado)    
 
Marineuza Plaster Waiandt. (Pausa) 

  
É professora bilíngue em Santa Maria de 

Jetibá, com domínio da língua pomerana e 
portuguesa. Com apenas quinze anos foi 
nomeada professora, e em 1979, começou sua 
trajetória de educadora. 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado)   

 
Lilia Jonat Stein. (Pausa)   
É especialista em gestão escolar. Atuou 

mais de trinta anos como professora em escolas 
do campo e foi coordenadora do Programa de 
Educação Escolar Pomerana no município de 
Domingos Martins. 
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(Procede-se à entrega do 
certificado)   

 
Ismael Tressmann. (Pausa)   
É mestre e doutor em Linguística. Tem 

experiência nas áreas de Linguística e 
Antropologia, atuando principalmente nos 
temas línguas indígenas brasileiras e língua 
pomerana. É professor titular da faculdade da 
Região Serrana e atua no Programa de Educação 
Escolar Pomerana como consultor. 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado)   
 
Hilda Braun. (Pausa)   
Filha de pais pomeranos, até os sete 

anos falava apenas a língua pomerana. Só 
começou a aprender o português quando foi 
para a escola. Fez o magistério em Domingos 
Martins e estudou alemão em Vitória. Participa 
e coordena diversos trabalhos voltados para a 
cultura e o turismo. 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 
Existe alguém aqui, algum homenageado 

ainda não citado, por acaso? (Pausa)  
Não havendo, encerramos as nossas 

homenagens desta noite. 
São convidados para falar em nome dos 

homenageados, pelo tempo regimental de cinco 
minutos cada um, primeiro o senhor Ismael 
Tressmann. 

 
O SR. ISMAEL TRESSMANN –  

 
(Procede-se à fala em pomerano) 

 
Boa noite a todos! Ao me reportar às 

autoridades desta Casa de Leis, ao presidente, 
deputado Erick Musso, bem como aos 
deputados, ao proponente Adilson Espindula, 
pomerano, bem como ao Sergio Majeski, 
igualmente descendente de um povo tradicional 
polonês, muito honrado, estendo os meus 
cumprimentos às demais autoridades federais, 
estaduais, municipais, professores, professoras, 
camponeses, camponesas, trabalhadores e 
trabalhadoras da cidade, jovens e mulheres. 

Hoje temos muito o que celebrar, mas 
também a agradecer, especialmente nós que 
recebemos homenagens e todos nós pomeranos 
e todos nós que lutamos pelos direitos humanos 
e pela vida. Aos nossos antepassados 
pomeranos que construíram nas terras 
capixabas uma nova Pomerânia... 

 
(Procede-se à fala em pomerano) 

 
Aos antepassados pomeranos que 

desceram à mansão dos mortos, o nosso 
agradecimento e a nossa honra!  

Agradecemos igualmente aos nossos 
representantes governamentais, deputados e 
demais autoridades presentes neste dia em que 
se comprometem em ouvir as nossas 
reivindicações, a nossa carta, que foi lida dois 
dias atrás, que foi entregue hoje novamente, a 
carta do povo pomerano, e que se solidarizam 
com a nossa causa, com a causa dos povos 
tradicionais, com a causa das minorias. 

As honrarias que acabamos de receber 
nos alegram e nos enobrecem, mas também nos 
comprometem a continuar a nossa labuta em 
prol dos direitos desse povo tradicional. 
             Desse modo, termino com as palavras da 
senhora Olindina Bienow Naitzel, moradora de 
Lajinha de Pancas, que, no ano de 1977, em 
referência ao legado que recebeu dos 
antepassados disse:  

 
             (Procede-se à fala em pomerano)  

 
Numa só frase, nós não devemos pisar 

com os pés, pisar em cima da herança que 
recebemos, especialmente da nossa língua. E 
levar esse legado adiante. Muito obrigado. 
(Palmas) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 
KRÜGER SALES) – Convidamos, pelo tempo 
regimental de cinco minutos, a senhora Lilia 
Jonat Stein a fazer uso da palavra, minha 
conterrânea. 

  
A SR.ª LILIA JONAT STEIN –   
 

(Procede-se à fala em pomerano) 
 

É com essa frase que inicio minha fala. É 
com grande satisfação que, em nome dos 
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homenageados, cumprimento o excelentíssimo 
senhor deputado Adilson Espindula, proponente 
desta sessão solene em homenagem ao Dia do 
Imigrante. Cumprimento também a Mesa, 
demais deputados e autoridades presentes.  

Não é minha prática fazer discursos na 
formalidade, por isso prefiro não citar muitos 
nomes. Todos que estão aqui são de suma 
importância. O evento não teria a mesma 
essência sem a presença de cada um e cada uma 
de vocês.  

Se me permitem, em nome do povo 
pomerano, gostaria de pedir uma salva de 
palmas para o doutor Ismael Tressmann, que 
fincou o marco da ortografia pomerana 
normatizada, com a publicação do primeiro 
dicionário em língua pomerana no Brasil, ou, 
quem sabe, no mundo. (Palmas) 

Certamente é um recurso para 
perpetuação do idioma. Um dia alguém disse: 
Palavras o vento leva; registros se tornam 
imutáveis.  
Para nós, pomeranos, estar aqui, nesta noite, 
neste espaço e poder falar da nossa cultura não 
tem preço. O pomerano foi injustiçado por 
muito tempo, privado do seu direito em 
expressar-se na sua língua, em ambientes 
públicos. Mas não quero falar de coisas pesadas, 
tristes, que afetaram os pomeranos no passado. 
Hoje, quero falar de conquistas, de vitórias, 
apesar de muitas turbulências e perdas de 
algumas folhas, o pomerano soube dar a volta 
por cima e preservou suas raízes. 
 Poucos pomeranos tiveram a chance de 
conquistar títulos de mestre e doutor em 
instituições de ensino, mas nem por isso se 
tornaram menos no time. A escola da vida lhe 
ensinou valores, concedendo o título da 
essência de povo humilde e trabalhador. 
 Se hoje o pomerano tem sotaque, fala 
diferente, não estudou, não é por vontade 
própria, mas pela oportunidade que lhe foi 
negada. Por isso, quero aqui fazer um apelo às 
autoridades presentes e reforçar a fala do 
pastor Siegmund. Olhem com carinho e tenham 
sensibilidade com a causa pomerana. É preciso 
investir nas crianças, garantindo-lhes a 
alfabetização na língua materna para manter a 
cultura viva.  
 Que bom que ainda temos muitos 
estudantes que chegam à escola apenas falando 
em pomerano. Não fosse assim, talvez o idioma 

não tivesse resistido por cento e sessenta anos 
em solo capixaba. Muitas vezes, o aluno 
pomerano é rotulado como incapaz quando em 
um ano não consegue dominar a língua 
portuguesa e o código escrito por professores 
que não dominam o pomerano.  
 A formação de professores e materiais 
específicos para as aulas de pomerano são 
necessários e essenciais para fortalecer a língua 
pomerana, que hoje é patrimônio cultural do 
estado do Espírito Santo. Disponibilizar recurso 
para uma área tão nobre não é gasto; é 
investimento. 
 Teria muito para falar, mas não vou me 
estender mais. O tempo é curto e a viagem de 
retorno para nossas casas é longa. Então, vou 
encerrar a minha fala com uma frase que tenho 
como lema de minha vida e que aprendi com 
meu pai pomerano, homem simples, sem 
estudos, que apenas desenhava seu nome; 
porém cultivava muitas amizades, levando 
alegria com sua concertina e com suas piadas. 
Seja humilde e honesto nas pequenas coisas, 
para conquistar a credibilidade das grandes.  

Quem realmente se identifica como 
pomerano, se quiser pode repetir comigo: Nós 
somos pomeranos com muito orgulho. 

 
(É proferida a frase em 

pomerano) 

 
Muito obrigada.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) – Antes de dar 
prosseguimento a esta sessão solene, eu vou 
pedir ao professor Ismael Tressmann, que possa 
ler da Mesa mesmo um agradecimento sobre os 
livros que são distribuídos hoje nesta sessão 
solene e que cada um dos senhores e das 
senhoras pode estar levando esse livro para 
casa.  

Eu fiz um agradecimento. Vou pedir ao 
professor Ismael Tressmann para ler. Pode ler 
da Mesa mesmo. Tem um microfone lá para 
todos. Eu achei melhor ele ir lendo porque tem 
uns nomes meio complicados ali.  

 
O SR. ISMAEL TRESSMANN – Inicio a 

leitura sobre os livros distribuídos na sessão 
solene.  
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Agradeço à professora Jenny Sander, do 
Instituto Zauberberg, de Domingos Martins, e ao 
professor da Universidade Federal do Espírito 
Santo, doutor Rodrigo Otávio da Silva Paiva pela 
doação dos exemplares do livro Johannes 
Bugenhagen: Doctor Pomeranus, que estão 
sendo distribuídos hoje. O livreto Doctor 
Pomeranus, de Johannes Bugenhagen, que foi 
amigo e consultor de Lutero, que levou a 
reforma luterana para a Pomerânia, é uma obra 
de pesquisa do Instituto Silberberg com apoio 
de prefeituras, da Ufes, das Igrejas Luteranas do 
Brasil e da Alemanha, assim como o Consulado-
Geral do Rio de Janeiro, representado pelo 
excelentíssimo senhor Klaus Zillikens, que veio 
ao Espírito Santo, na última quarta-feira, para 
participar da recepção solene no Palácio 
Anchieta. 
 O livro é muito rico em imagens e trata 
do protagonismo pomerano da Reforma 
Luterana e a formação de sua identidade por 
meio da vida e da obra do confessor de 
Martinho Lutero, o teólogo e historiador da 
Pomerânia, Johannes Bugenhagen, Doctor 
Pomeranus, que escreveu o primeiro livro sobre 
a Pomerânia, chamado Pomerania, em Latim. 
 Muito obrigado.  
 
 O SR. CERIMONIALISTA - (RIKELME 
KRÜGER SALES) – Agora, pediremos desculpas, 
mas iremos desfazer a Mesa de Honra, 
permanecendo nela apenas o deputado 
proponente da sessão, senhor Adilson 
Espindula, para apresentação do grupo de dança 
da Associação Cultural e Recreativa de Belém, 
pelo tempo regimental de dez minutos, com os 
integrantes sendo convidados ao local de 
destaque. 
 
 O SR. MARTIN BOLDT – Boa noite a 
todos. 
 
  (Procede-se a fala em pomerano) 
 
 Falei em pomerano que nós queremos 
apresentar o grupo que os nossos antepassados 
trouxeram. É um grupo que faz cento e sessenta 
anos e foi fundado em 1968 e vai apresentar as 
danças originais, que foram trazidas pelos 
nossos imigrantes pomeranos. 
 Antes de começar, eu queria falar as 
palavras chaves ou dizer as palavras que eles 

tinham, quando chegaram aqui. Seis palavras: 
Nós estamos a procura de terra, trabalho e paz. 
Aos familiares - falaram para nós - é a morte; 
para os filhos, o sofrimento; para os netos, o 
pão. 
 Queremos apresentar a vocês como se 
dançava antigamente, há cento e sessenta anos, 
a Dança dos Noivos. 
 
  (O grupo se apresenta) 
 
 O SR. MARTIN BOLDT – Obrigado! 

Quero convidar todos a participarem 
dessa alegria. Mesmo estando em grandes 
dificuldades, o pomerano sempre foi um povo 
alegre.  

Vamos dançar a segunda chamada 
Schowa, Schowa, Kopp Rwwarek, Cunhado, 
Cunhado, Cabeça de Nabo. (Pausa) 

 
(É apresentada a dança) 
 

A próxima é Drái Moll Hen’n, Drái Moll 
Treich, fottan ana schwanz uh trekan treich, Três 
para Cá e Três para Lá, Pega no Rabo do 
Tamanduá. (Pausa) 

 
(É apresentada a dança) 

 
A próxima é Pola Mit Gurka, Cebola com 

Pepino. (Pausa) 
 

(É apresentada a dança) 
 
 A próxima é Stai Trit, a mesma coisa que 
Rancheira. (Pausa) 
 

(É apresentada a dança) 
 
 Ao encerrar, eu gostaria de convidar os 
deputados ou as esposas ou então outras 
pessoas que quiserem terminar a dança, 
qualquer música, só para compartilhar. 
Querendo, temos à disposição, ou, se o nosso 
tempo terminou, já estamos indo embora 
também. Boa noite! Obrigado! 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 
KRÜGER SALES) – As fotos utilizadas na 
comunicação visual no painel são do acervo de 
Ervin Kerckhoff, Emilio Schultz e Rogério 
Medeiros, que ilustram o livro Pommerland: a 
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Saga Pomerana no Espírito Santo, publicado em 
2012, organizado e produzido pela Agência 
Porã. 

Para o encerramento desta sessão 
solene, devolvo a palavra ao senhor deputado 
Adilson Espindula. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) – Estamos chegando aos 
momentos finais desta bonita sessão solene em 
homenagem aos cento e sessenta anos de 
imigração pomerana aqui no estado do Espírito 
Santo, e, neste término desta sessão, não 
poderia deixar de fazer alguns agradecimentos 
muito especiais. 

Quero agradecer ao jovem Douglas 
Kalke, coordenador do Departamento de Música 
da Associação Diacônica Luterana, que tocou 
brilhantemente o Hino Nacional e o Hino do 
Estado do Espírito Santo no acordeão; os nossos 
agradecimentos ao Grupo de Idosos Viver Feliz, 
de Vila de Laranja da Terra, que fez uma 
belíssima apresentação de dança; ao Coral 
Associação Diacônica Luterana, que emocionou 
todas as pessoas aqui presentes e, com certeza, 
todos aqueles que acompanharam a TV 
Assembleia; ao Coral de Metais de São 
Sebastião, muito obrigado de coração pelas 
belíssimas músicas que vocês nos 
apresentaram; ao grupo de dança da Associação 
Cultural e Recreativa de Belém, que acabou de 
ser apresentar, o nosso muito obrigado.  

À professora Jenny Sander, do Instituto 
Zaubeberg de Domingos Martins; ao professor 
doutor Rodrigo Octávio da Silva Paiva, pela 
doação dos livros Johannes Bugenhagen: Doctor 
Pomeranus, que estão sendo distribuídos nesta 
sessão; às autoridades que estiveram presentes, 
prefeitos, vice-prefeitos, senhores vereadores e 
todas as demais autoridades que prestigiaram a 
sessão solene, ao ilustre colega senhor 
deputado Sergio Majeski, muito obrigado pela 
presença nesta sessão.  

Um agradecimento também todo 
especial a todos os servidores desta Casa de Leis 
que trabalharam incansavelmente para a 
realização desta solenidade. Agradeço aos 
profissionais da TV Assembleia, aos seguranças, 
aos garçons, à taquigrafia, ao cerimonial, na 
pessoa do chefe Danilo, e aos servidores do meu 
gabinete que tanto se empenharam para que 
esta sessão fosse realizada. A toda minha 

equipe de trabalho, meu muito obrigado de 
coração. Vocês são nota dez! 

Obrigado pela presença de todos vocês 
aqui nesta sessão solene. Quem diria que neste 
dia iríamos estar todos aqui reunidos numa 
sessão solene homenageando os nossos 
queridos pomeranos do Estado do Espírito 
Santo! Com certeza é um momento único na 
nossa vida. Sinto-me muito feliz, muito 
emocionado. Quero agradecer também todo o 
carinho que recebi nesses últimos dias, de todas 
as pessoas que falaram comigo, e quero 
agradecer aos homenageados, por vocês terem 
aceitado que pudéssemos fazer essa belíssima e 
justa homenagem por tudo o que vocês fazem 
em prol dos pomeranos. Muito obrigado!  

Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão. Antes, porém, 
convoco os senhores deputados e deputadas 
para a próxima, que será ordinária, na segunda-
feira, dia 1.º de julho de 2019, às 15h. 

Está encerrada a sessão.  
Uma boa noite! Gute nacht alle! 
 

(Comunicamos que a Ordem do 
Dia da próxima sessão ordinária 
foi anunciada na quinquagésima 
sexta sessão ordinária, realizada 
em 26 de junho de 2019) 

 
Encerra-se a sessão às vinte e uma 

horas e vinte e três minutos. 
 
*As inserções em negrito trata-se de 

previsões regimentais relativas às fases ou às 
ocorrências desta sessão.  

 

 
 

QUARTA SESSÃO ESPECIAL, DA 
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, REALIZADA 
EM 28 DE JUNHO DE 2019. 

 
  ÀS TREZE HORAS E CINQUENTA E UM 
MINUTOS, O SENHOR DEPUTADO GANDINI 
OCUPA A CADEIRA DA PRESIDÊNCIA. 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) – Senhoras e senhores, 
senhor deputado Gandini, telespectadores da 
TV Assembleia, boa tarde! 
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Encontra-se à Mesa de honra o 
proponente, senhor deputado Gandini, para os 
procedimentos regimentais de abertura desta 
sessão especial. 

Informo que esta sessão está sendo 
transmitida ao vivo pela TV Assembleia nos 
canais abertos e digitais, Youtube e Facebook.  

As fotos do evento estarão disponíveis a 
partir de hoje à tarde no site da Assembleia, 
que, com satisfação, recebe todos para a sessão 
especial alusiva ao Dia Mundial de 
Conscientização da Violência contra a Pessoa 
Idosa. 

Neste instante, o senhor deputado 
Gandini procederá à abertura desta sessão 
especial, conforme é regimental. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Invocando a proteção de Deus, 
declaro aberta a sessão especial e procederei à 
leitura de um texto de um versículo  bíblico.  

 
(O senhor deputado Gandini lê 1 

Pedro, 5:10) 

 
Considero lida e aprovada a ata da 

sessão anterior. 
Informo a todos os presentes que esta 

sessão é especial para o debate de políticas 
públicas para o enfrentamento à violência 
contra a pessoa idosa. 

Queria agradecer a presença de todos. É 
um momento muito especial. A gente na 
sociedade precisa avançar muito ainda. São 
diversas violências que a gente têm, 
infelizmente, nas nossas vidas, no dia a dia, é a 
violência contra a mulher, é a violência contra o 
negro, é a violência contra o jovem. A gente 
tem visto um aumento também da violência 
contra o idoso. 

Este momento é um momento de 
reflexão, em que as políticas públicas estão 
avançando. É importantíssimo termos dentro 
dos poderes essa discussão.  

Aqui no Legislativo nós estamos nos 
propondo a fazer essa discussão. Quando fui 
vereador propusemos algumas legislações em 
relação ao idoso, principalmente eu gosto de 
destacar que foi transformar a cidade de Vitória, 
quando eu era vereador em Vitória, na cidade 
amiga do idoso, articulando todas as políticas 

públicas que existem para que a gente consiga 
de fato avançar na política pública do idoso.  

E isso está sendo construído. A gente 
tem na rede em Vitória uma série de serviços 
importantes e que precisam ser espalhados para 
todo o estado do Espírito Santo, para que dê a 
condição para o idoso de todos os locais, de 
todas as cidades do Espírito Santo e que possam 
ter essa condição de convivência, de 
mobilidade, de saúde, ter acesso à saúde 
principalmente. 

Eu queria convidar para compor a Mesa 
conosco a senhora Aidil Farias Barbosa, 
presidente do Conselho do Idoso de Vitória; 
também convidar para compor a Mesa de honra 
Germânia Maria Freire de Menezes, 
representando aqui todos os nossos idosos; 
queria convidar também a promotora de Justiça 
Sandra Maria Ferreira de Souza; o secretário de 
Cidadania e Direitos Humanos do município de 
Vitória, Bruno Toledo; o assessor especial da 
Secretaria de Direitos Humanos do Estado, 
Fabrício Pancotto; a subsecretária de Assistência 
Social da prefeitura de Vitória, Brunella Aloquio; 
representando aqui a Setades, a gerente de 
Proteção Social Especial Lilian Mota Pereira, 
também está conosco aqui, representando o 
secretário Bruno Lamas; convidar também a 
senhora Penha Norbim, que é coordenadora do 
Serviço de Convivência dos Idosos da Prefeitura 
de Vitória; o senhor Aloísio Muruce, que é 
presidente de uma associação de moradores. 
Então, faço questão de convidar também, faz 
parte do serviço. (Pausa) 

 
 (Tomam assento à Mesa os 

referidos convidados) 
 
Vou passar a palavra novamente para 

que a gente continue a sessão. 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) – Neste momento, todos 
são convidados, em atitude de respeito, para a 
execução do Hino Nacional. (Pausa) 
 

(É executado o Hino Nacional) 
 

     O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) – A partir deste momento, 
o senhor deputado Gandini assume o comando 
desta sessão especial.  

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_pt-BRBR821BR821&q=subsecret%C3%A1ria+de+assist%C3%AAncia+social+da+prefeitura+de+vit%C3%B3ria+Brunella+Aloquio&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiTkann24zjAhV-IbkGHRzqCcMQkeECCCwoAA
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_pt-BRBR821BR821&q=subsecret%C3%A1ria+de+assist%C3%AAncia+social+da+prefeitura+de+vit%C3%B3ria+Brunella+Aloquio&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiTkann24zjAhV-IbkGHRzqCcMQkeECCCwoAA
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 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Obrigado, Danilo. 

Já tivemos, no início, uma palinha que 
eles deram aqui, e, neste momento, teremos a 
apresentação cultural do grupo de Flautas Doce 
Som, do Centro de Convivência para Terceira 
Idade, regido pelo maestro Arnadino Junior.  
 
 O SR. ARNADINO JUNIOR – Boa tarde a 
todos! Em nome do Coral de Flautas Doce Som, 
quero dizer que estamos muito felizes e 
lisonjeados também por este convite, de poder 
participar de um momento tão especial, tão 
relevante, que é o levantar dessa bandeira da 
conscientização contra a violência à pessoa da 
terceira idade.  
 Dentro do espaço que nos foi dado, nós 
apresentaremos três músicas. A primeira delas é 
uma peça para flauta doce com o tema 
meditação. E o próprio nome nos convida a 
meditar como estão sendo as nossas ações, as 
nossas atitudes, em relação à pessoa da terceira 
idade, quanto ao respeito, à valorização e ao 
aprendizado. A segunda música é um clássico, 
Luzes da Ribalta; e a terceira música, 
finalizando, My Way, Meu Caminho. Como 
estamos construindo o nosso caminho para 
chegarmos à terceira idade.  

A terceira idade é uma fase maravilhosa, 
mas o que vai fazer essa fase ser maravilhosa ou 
não são as escolhas que faço no meu caminho. 
(Pausa) 
 

(É feita a apresentação cultural) 
 

O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Queria 
convidar todos vocês para ficarem aqui 
compondo a Mesa com a gente. A gente já até 
separou as cadeiras. Gostaria que vocês 
compusessem a Mesa conosco, tá bom?   

Nós vamos agradecer por essa 
apresentação. Se a gente começasse toda 
sessão aqui com uma apresentação dessas, acho 
que o clima melhorava. Tem dia que isso aqui 
está tão quente. Acho que a música acalma os 
corações, né? E acho que a gente falar de 
violência e começar com música aí que a gente 
entende o valor da cultura, o valor da cultura na 
vida do ser humano, né? Quando a gente 
investe, quando a gente dá acesso, quando a 
gente proporciona as pessoas terem o acesso à 
cultura, então é fantástico. Queria parabenizar o 

coral, o maestro e dizer que a gente está muito 
feliz de ter vocês aqui. 

A Aidil Farias Barbosa é presidente do 
Conselho do Idoso de Vitória.  

Vou falar porque estou começando por 
você, Aidil. Quando iniciei minha jornada lá 
como vereador, era mais novinho, aprendi uma 
coisa. Era nos conselhos que eu mais aprendi. 
Acompanhei o Conselho de Segurança Alimentar 
e Nutricional. Eu acompanhava e aprendi muito, 
mas muito mesmo. E tive surpresas absurdas. As 
pessoas falavam: Vitória é uma cidade rica. Tem 
dez mil e quinhentas pessoas que recebem o 
Bolsa-Família na cidade de Vitória. Tem pessoas 
que não têm banheiro, tem pessoas que têm 
dificuldades. Tem pessoas que vão para a escola 
só para comer a comida lá, que precisam da 
comida da escola, senão elas não... 

Então, assim, a política pública é 
fantástica. E o conselho é um lugar de... Na 
Bíblia fala que na multidão de conselheiros há 
sabedoria. Então, estou começando pelo 
conselho, porque acho que é onde a gente tem 
a diversidade das pessoas, problemas 
diferentes, e que ali traz a essência do que a 
gente precisa fazer na política pública.  

Então, primeiro, a Aidil para começar a 
nossa sessão especial. 

 
A SR.ª AIDIL FARIAS BARBOSA – Quero 

abraçar fraternalmente cada um e cada uma de 
vocês que estão fazendo história neste dia 28 de 
junho de 2019. Fazendo história em uma Casa 
de Leis, em uma casa nossa, na Casa do Povo. E 
falar de enfrentamento da violência quanto a 
pessoa idosa, mas falar do enfrentamento da 
violência quanto todos nós, seres humanos, 
seres viventes deste mundo de meu Deus, aí, a 
gente começa esse movimento trazendo 
música, para aquietar o nosso coração e, 
aquietando o nosso coração, a gente vai se 
dando conta de que em essência nós somos 
seres de paz e somos criados para viver em paz, 
para expressar a paz, para doar a paz e receber 
paz em qualquer movimento da nossa 
existência. Neste instante, nós estamos falando 
de nós: Direitos da Pessoa Idosa.  

E de fazer esta reflexão, a partir da 
energia da amorosidade, a partir da energia do 
encontro, porque através dos encontros nos 
conselhos, onde quer que a gente se reúna, nos 
grupos de convivência, são nesses espaços que a 
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gente se fortalece para viver essa experiência de 
amorosidade, para enfrentar tudo aquilo que 
faz a gente sair desse lugar de amor, de paz e de 
certeza de que em essência nós somos seres 
para viver o amor e a paz. 

E quero abraçar, fraternalmente, o 
deputado Fabrício Gandini, e assim fazendo, 
quero abraçar todos vocês que também fazem 
história a partir desse desejo de criar, de 
possibilitar esse mundo de paz, esse mundo 
onde a energia da amorosidade possa permear 
as nossas ações, possa permear a nossa 
existência. 

Também parabenizar a todos envolvidos 
que mobilizaram, que convidaram, que se 
sentiram convidados para a gente fazer esse 
movimento, para a gente fazer essa festa, para 
gente resgatar a amorosidade que vive em cada 
um de nós. 

Muito agradecida por estar fazendo 
parte deste momento. Muito agradecida por ter 
também resgatado em mim esse sentimento de 
amor. Que nós possamos fazer deste instante, 
esta reflexão de amor e paz que vive dentro de 
cada um de nós. 

Muito agradecida. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Muito obrigado, Aidil. 
Também queria convidar para nos dar 

uma palavra, que foi coordenadora também no 
Comide – Germânia Maria Freire de Menezes. 

Enquanto ela se dirige para lá, vou fazer 
alguns registros: Márcia de Oliveira Barcellos, 
gerente de alta complexidade da Semas; Maria 
de Lourdes da Cruz Grippa, secretária executiva 
do Conselho da Setades; Narjara Laranja, 
representante da Secti, do projeto Qualificar ES 
que tem cursos de cuidador de idosos; Marcela 
Amorim, diretora do CCTI de Maria Ortiz; Gil 
Kunz, do grupo da 3.ª idade Vem Viver. Conheci 
lá, lindo trabalho também; José Luiz dos Anjos, 
professor da Universidade Federal do Espírito 
Santo; Roberta da Silva Gama, coordenadora do 
Centro do Jardim Camburi. 

Vamos passar a palavra a Germânia. 
 
A SR.ª GERMÂNIA MARIA FREIRE DE 

MENEZES – Boa tarde a todos, e a todas. 
Inicialmente cumprimento os membros que 
compõem a Mesa, especialmente o deputado 
Gandini, as pessoas idosas, os representantes 

das entidades sociais, os profissionais que 
atuam junto às pessoas idosas e demais 
presentes. 

Eu me chamo Germânia Maria Freire de 
Menezes, neste momento, represento pessoas 
idosas do município de Vitória. E quero 
agradecer a oportunidade de poder me 
pronunciar acerca deste tema que, infelizmente, 
tem se tornado frequente nos canais de 
comunicação: a violência contra a pessoa idosa. 
Estamos poucos preparados para lidar com 
envelhecimento e seus impactos sociais e 
econômicos. 

O processo de envelhecimento e seus 
múltiplos desafios exigem do Estado um 
conjunto de respostas e investimentos que 
respaldem e assegurem a proteção e o cuidado 
dessas pessoas, minimizando o nível de estresse 
que o cuidado contínuo e sistemático requer 
das famílias e que muitas vezes contribui para o 
aumento da violência contra a pessoa idosa. 

Segundo dados do Disque Direitos 
Humanos, o Disque 100, de âmbito nacional, em 
2018, foram registrados trinta e sete mil, 
quatrocentos e cinquenta e quatro casos de 
violação de direitos contra a pessoa idosa, o que 
representa um aumento de treze por cento em 
relação ao ano anterior. Os dados ainda 
apontam que os tipos mais frequentes de 
violência contra a pessoa idosa são: negligência, 
violência psicológica, violência física e violência 
econômica e patrimonial. 

 No município de Vitória, dados da 
Secretaria Municipal de Assistência Social, a 
Semas, revelam que em 2018 quinhentos e 
oitenta e seis casos de violação de direitos 
contra a pessoa idosa foram acompanhados 
pelos Centros de Referência Especializados de 
Assistência Social, o Creas, e pela Gerência de 
Alta Complexidade. Ainda no âmbito municipal 
também merecem destaque os dados do Núcleo 
de Prevenção da Violência e Promoção da 
Saúde, o Nuprevi; da Secretaria Municipal de 
Saúde, a Semus; que, no ano de 2018, foram 
notificados cento e catorze casos de violação de 
direitos contra a pessoa idosa. 

Cabe destacar que são notificações feitas 
por profissionais que atendem à pessoa idosa e 
que ainda existem muitos casos de 
subnotificações. O Estatuto do Idoso impôs aos 
profissionais a obrigatoriedade de notificação e 
comunicação de suspeita ou confirmação de 
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violência contra a pessoa idosa aos seguintes 
órgãos de defesa – onde a gente tem que fazer 
as denúncias: Delegacia de Atendimento e 
Proteção às Pessoas Idosas, Ministério Público, 
Conselho Municipal do Idoso e também o 
Disque 100. 

Não podemos ficar omissos diante das 
situações de violência que esses dados revelam. 
Sabemos que infelizmente ainda existe uma 
infinidade de atos de violência que ocorrem e 
não são denunciados. Assim, diante do exposto, 
solicitamos apoio desta Casa de Leis na 
perspectiva de assegurar a garantia dos direitos 
da pessoa idosa através do fortalecimento e da 
efetivação das seguintes ações junto aos órgãos 
competentes. 

Primeiro, dar celeridade à tramitação 
dos processos gerados no Ministério Público e 
Delegacia de Atendimento e Proteção às 
Pessoas Idosas, evitando assim danos e 
vulnerabilidade que são agravados pela 
morosidade judicial; segundo, garantir 
atendimento da Delegacia de Atendimento e 
Proteção às Pessoas Idosas em regime de vinte 
e quatro horas, bem como a permanência do 
profissional na função de delegado, evitando 
assim a rotatividade até então constatada; 
terceiro, promover e humanizar o atendimento 
na Delegacia de Atendimento e Proteção às 
Pessoas Idosas, considerando as queixas de 
idosos e profissionais quanto à dificuldade de 
acesso e postura da delegacia de não receber 
denúncias de determinados casos, por não 
existir comprovação; quarto, implantar na 
Defensoria Pública o Núcleo Especializado de 
Defesa da Pessoa Idosa, visando assegurar o 
atendimento prioritário, efetivação, 
intensificação e divulgação dos direitos 
previstos na legislação; quinto, criar e estruturar 
uma vara especializada de atendimento às 
pessoas em situação de violação de direitos.  

Finalizando, o Conselho Municipal do 
Idoso de Vitória – Comid, os Serviços de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos para a 
Pessoa Idosa, Centros de Convivência para a 
Terceira Idade, Grupos de Convivência e Núcleos 
de Integração Social para as Pessoas Idosas e 
Centros de Referência Especializado de 
Assistência Social – Creas, que se reúnem aqui, 
nesta tarde, com os demais presentes, em 
repúdio a todas as formas de violações de 
direitos sofridas pelos nossos idosos e idosas, 

esperamos apoio incondicional desta Casa para 
concretizar as prioridades ora elencadas.  

Coragem, não é ausência de medo, mas 
a decisão de que algo é mais importante que o 
medo.  

Conclamamos, ainda, todos os presentes 
e todos que nos ouvem a terem coragem para 
enfrentar este debate, pois há idosos e idosas 
que precisam de nós. Somos hoje a voz dos que 
pedem socorro no isolamento de suas casas, de 
abrigos, nas ruas e nos hospitais.  

Muito obrigada. (Palmas)  
  

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) –   Obrigado, Germânia.    

Vamos encaminhar todas as questões 
que foram levantadas.  

Vou passar agora a palavra à promotora 
de Justiça Sandra Maria Ferreira de Souza.  
      
  A SR.ª SANDRA MARIA FERREIRA DE 
SOUZA – Uma boa tarde a todos.  

Inicialmente quero parabenizar o 
deputado Gandini pela iniciativa desta sessão e, 
na pessoa do deputado, cumprimento toda a 
Mesa.  

Quero saudar, também, todas as pessoas 
presentes, as pessoas idosas, as pessoas que 
trabalham no serviço da Rede de Proteção ao 
Idoso.  

Cumprimentando todos, quero dizer 
que, ao findar do mês de junho, confesso que 
estava sentindo falta, realmente, desta sessão. 
Que bom, deputado, que boa oportunidade 
para que a gente possa se reunir e voltar o 
pensamento para esta questão tão cara para 
nossa sociedade, que é a violência contra a 
pessoa idosa.  

Quero parabenizar ainda o coral, que me 
transportou, me levou para um local de muita 
ternura. Eu acho que é com essa ternura e 
respeito que nós temos que tratar a questão do 
idoso. O deputado colocou muito bem a 
questão da cultura. Quando a gente fala dos 
direitos da pessoa idosa, é uma questão que 
você tem que olhar para todas as áreas. Como a 
cultura é importante! Como a cultura nos 
transforma, nos transfere o sentimento para 
olhar com ternura a questão do processo de 
envelhecimento! 

Aí a gente fala da questão da violência. A 
questão da violência é uma questão que atinge 
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não só o idoso, mas toda a sociedade, as 
famílias, a comunidade. Discutir sobre essa 
questão é de extrema relevância, porque a 
gente vê que a violência contra a pessoa idosa, 
depois dos números que foram colocados aqui 
pela Germânia, muito bem colocada a sua fala 
que trouxe um panorama do cenário estadual, 
quiçá, nacional. Dentro dessa questão em que a 
gente vê índices alarmantes da violência, eu que 
vejo isso todos os dias, a gente conclui que é 
uma questão complexa e que, portanto, 
ninguém consegue resolver isoladamente.  

O Ministério Público jamais vai conseguir 
resolver a questão da violência contra a pessoa 
idosa, embora tenha inúmeros instrumentos 
para coibir, mas ele não vai conseguir paralisar a 
violência se não for junto com toda a rede, a 
sociedade, a comunidade e, principalmente, a 
família.  

Na questão do idoso, é lamentável, mas 
o que a gente vê é que a violência, na maioria 
das vezes, está dentro da própria família. Isso a 
gente vê no dia a dia, nos procedimentos, nos 
casos que nos chegam à Promotoria, que é 
dentro da própria família que ocorre a violência. 
É uma violência difícil de você detectar porque 
está envolvida na questão afetiva, emocional e é 
muito difícil.  

Então, só você tendo muita estrutura do 
poder público, das políticas públicas 
implementadas, para que você possa realmente 
tirar aquele idoso da situação de violência. Mas, 
como se não bastasse, ainda nós enfrentamos, 
além dos inúmeros tipos de violência, e eu aqui 
me atenho a duas, a questão da família e outra 
que reputo extremamente importante para que 
se discuta: é a violência institucional.  

Quando se fala na violência institucional, 
eu volto para fazer algumas contas. Eu faço uma 
conta que nós temos quinze anos do Estatuto do 
Idoso. Quinze anos! Eu faço uma conta que nós 
temos, eu acho, trinta anos da Política Nacional 
do Idoso. 

A Política Nacional do Idoso, lá de 1986, 
se não me falha a memória, traz inúmeras 
modalidades de acolhimento ao idoso. Eu já falo 
de uma delas há tanto tempo, que é o Centro 
Dia. Lamentavelmente nós ainda não temos um 
Centro Dia no Espírito Santo.  

É assim que eu vejo a relevância deste 
momento, deputado, para que a gente possa 
refletir e se reabastecer para continuar a luta, 

porque muitos direitos já foram conquistados. E 
agora, todos nós - a sociedade, os poderes 
constituídos - temos a obrigação de estar 
atentos, despertos para que não se retroceda 
em nenhum direito já conquistado. E ainda 
avançar, é necessário avançar.  

É necessário avançar muito, porque a 
gente pode computar um atraso na 
implementação de políticas que são substanciais 
para que se tenha qualidade de vida. Porque, de 
que adianta se discutir tanto o processo de 
envelhecimento, a longevidade, que foi uma 
grande questão dos nossos tempos, se não se 
tem uma qualidade de vida?  A gente quer 
longevidade com qualidade de vida. E é para 
isso que nós temos que lutar, para que essas 
políticas sejam implementadas e que a gente 
possa realmente tratar o idoso com respeito e 
acima de tudo, garantindo a ele uma vida que 
possa ter a dignidade da pessoa humana, acima 
de todas as questões. 

Dentro dessa ótica, o Ministério 
Público, ele é vigilante o tempo inteiro. E por 
isso – teve uma fala, acho que da Germânia, 
também – que fala da questão de que os 
poderes possam se preparar para enfrentar esse 
processo de envelhecimento. E aí, a gente vê a 
importância de que se tenha uma Vara 
especializada para atender a defesa dos direitos 
do idoso. Essa é uma questão que, no dia a dia, 
eu vejo essa necessidade e tenho refletido 
muito sobre isso. E acho que é tempo de se 
avançar, mas avançar mesmo nessa questão. 

E aí, eu deixo aqui, o compromisso do 
Ministério Público em estar junto com as 
deliberações que este evento possa tirar, para 
que a gente possa encaminhar e garantir um 
processo de envelhecimento com dignidade. 
Por isso, contem com o Ministério Público!  

Agradeço e o parabenizo por este 
momento. Muito obrigada! 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Obrigado, doutora Sandra.  
Inclusive, eu consultei a nossa assessoria, 

até para que a gente não tenha este momento 
como momento único no ano, a gente criar a 
frente parlamentar da pessoa idosa aqui na 
Casa. E que a gente possa reunir e tratar dessas 
questões sistematicamente, com mais 
periodicidade concreta e a gente tenha ações 
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efetivas. Então, já é uma deliberação que a 
gente está tomando. 

Vamos ouvir agora, Lilian Mota Pereira, 
gerente de Proteção Social Especial da Setades, 
que está aqui representando o nosso secretário 
Bruno Lamas. 

 
A SR.ª LILIAN MOTA PEREIRA – Boa 

tarde a todos, boa tarde a todas! Quero 
cumprimentar o deputado Gandini e 
parabenizá-lo por esta pauta tão importante. 
Infelizmente é uma pauta atual, mas antiga. A 
gente sabe que a violência contra o idoso é uma 
realidade, hoje, muito presente em nosso 
estado; não só no estado, mas a gente vê pelo 
retrato que vem passando nas pesquisas do 
IBGE, do Pnad, que essa violência vem 
aumentando e a gente que trabalha com 
Assistência Social... 

Desculpem-me, quero cumprimentar a 
Mesa também. Sou a Lilian, sou a gerente de 
Proteção Social Especial, na Setades, estou 
representando o secretário Bruno Lamas, um 
secretário que é filho desta Casa, está como 
deputado licenciado. 

Que bom que a gente tem ali um 
deputado que tem a sensibilidade, assim como 
o nosso deputado Gandini, de pensar na pessoa 
idosa, porque a gente sabe que o secretário 
Bruno, para quem o conhece, todas as vezes 
que ele inicia a sua fala, inicia falando da mãe, 
da importância da mãe na vida dele. Então, a 
gente percebe, hoje, que a violência contra 
idoso está muito no rompimento dos vínculos, 
valores dos vínculos. Por isso que a Assistência 
Social vem nesse viés, através da Proteção 
Social Básica, que é o Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculo, nos Cras. Sou filha 
do município de Vila Velha, sou hoje cedida ao 
Governo do Estado desde o Governo anterior, 
tive o prazer de continuar neste Governo, e fui 
vice-presidente do Conselho da Pessoa Idosa, ao 
lado de uma grande mulher, que é a a dona 
Nilda, em Vila Velha, uma mulher de garra, de 
luta, de batalha.  

Deputado, a gente ver esta Casa cheia, 
hoje, para mim não é nenhuma novidade, 
porque este público é muito presente. Sempre 
estão ali presentes. Quando o deputado coloca 
que tem uma frente parlamentar voltada para a 
pessoa idosa, acho que já era para ter há 
bastante tempo, porque  segundo o IBGE... O 

IBGE, em 2010, fez uma estimativa que hoje, 
para 2019 e 2020, teríamos em torno de 20,6 
milhões da população do Brasil sendo ela 
população idosa, corresponderia a 10,8 por 
cento dessa população total do Brasil. Só que o 
Pnad, que a gente sabe que é a Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílio, já traz em 
2017 que, hoje, estamos com 30,3 milhões de 
pessoas idosas em nosso país.  

Então, há que se pensar em políticas 
públicas que venham, de fato, trazer um 
envelhecimento saudável, um envelhecimento 
onde as políticas públicas se conversem. Estou 
falando a saúde, a educação, a habitação, o 
lazer, o esporte.  

Em 2018 o Governo Federal lançou um 
decreto chamado Brasil Amigo da Pessoa Idosa. 
Quem quiser anotar, é o Decreto n.º 9.328, de 3 
de abril de 2018. Este decreto, o Governo 
Estadual, a Setades foi convidada a ir a Brasília, 
agora, numa secretaria que se chama Ministério 
da Cidadania. Era o MDS, a gente vai mudando e 
a gente se adapta. Então, o Ministério da 
Cidadania. E lá foi colocado o porquê desse 
programa. Esse programa vem para chamar a 
atenção do Brasil de como a nossa população 
está envelhecendo. Então, a nossa pirâmide 
etária, até 2060, vai mudar extremamente o seu 
formato. Vamos ter uma pirâmide onde 
teremos cerca de um quarto da população 
idosa. Isto, dados do Pnad. Então, é preciso 
pensar, sim, em políticas públicas.  

Quando eu trabalhei na ponta, no 
município de Vila Velha, a gente até colocava 
assim: por que não tem um Creas para a pessoa 
idosa? Porque como a Germânia colocou aqui, o 
Creas é um centro de referência especializado 
para atendimento ao idoso, à pessoa em 
situação de violência, em situação de 
rompimento de vínculo, em situação onde a 
gente coloca que é quando tudo, praticamente, 
falhou. E a gente está ali com uma pessoa em 
situação de abandono, maus-tratos, violência. E 
essa violência, a dor maior é que ela, às vezes, 
começa dentro de casa. Esse idoso sofre 
violência no seu lar, na sua comunidade e na 
instituição. 
 E ali, a gente percebe, quando a 
Germânia também coloca que a gente precisa 
de acolhimentos e que possa acolher essa 
pessoa idosa, a gente também pensa: 
precisamos também de programas de 
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atendimentos domiciliares. Que possa se pensar 
atender a pessoa idosa, a pessoa com 
deficiência, no seio da sua família ou onde ela 
tem o seu animus de moradia, porque a gente 
sabe que na maioria dos acolhimentos 
institucionais - que a gente chama de instituição 
de longa permanência, a ILPI hoje, os antigos 
asilos - a maioria daquelas pessoas idosas ali 
tem depressão por questão do abandono 
afetivo. Não estamos falando do abandono 
financeiro, estamos falando do abandono 
afetivo, e isso afeta muito o desenvolvimento da 
pessoa. A gente trabalha e, então, precisa que 
os nossos técnicos sejam capacitados para lidar 
com essa ausência da família, que a gente não 
consegue repor. A gente mantém um ambiente, 
mantém um local, mas para a reposição desse 
aconchego, desse carinho, a gente precisa 
sempre estar sendo capacitado. 
 Então, deputado, a gente agradece 
muito ao senhor por essa pauta. É uma pauta 
extremamente importante. Assim como 
passamos aqui também com a população em 
situação de rua e, recentemente, com a criança 
e o adolescente, a gente vê a criança e o 
adolescente e, hoje, o idoso. Então realmente 
precisa, sim, de políticas públicas mais efetivas, 
que possam trabalhar a pessoa idosa. 
 Eu agradeço. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Obrigado, Lilian! 
 Passo a palavra agora a Fabrício 
Pancotto, assessor especial da Secretaria de 
Estado de Direitos Humanos. 
 Queria registrar a presença - enquanto 
Fabrício se dirige - de Marciléa Maria Xavier 
Soares, gerente de Proteção Especial de Média 
Complexidade da Prefeitura Municipal de 
Vitória, e convidar para compor a Mesa a 
Fabíola Calazans, coordenadora-geral dos Creas, 
possivelmente aqui na cidade de Vitória. 
 

(Toma assento à Mesa a referida 
convidada) 

 
 O SR. FABRÍCIO PANCOTTO – Boa tarde! 
Primeiro quero parabenizar vocês todos que 
vieram aqui, em uma sexta-feira à tarde. Muitos 
de nós, às vezes, não temos tempo para fazer 
várias coisas, e a presença de vocês aqui é um 
ato de civilidade, de cidadão ativo, participando, 

que acompanha os trabalhos da Casa de Lei. 
Então parabéns! Tem um monte de gente lá em 
cima, também, nas galerias. Fica aqui a nossa 
parabenização. 
 Bom, trago aqui um grande abraço da 
secretária de Direitos Humanos Nara Borgo, que 
tem um carinho enorme pela pessoa idosa e 
toda a militância dessa área, é uma secretária 
oriunda dos conselhos da Ordem dos Advogados 
do Brasil. Então temos uma grande preocupação 
com essa pauta no Governo e ela me pediu que 
viesse porque, de fato, tinha um compromisso 
que já tinha sido agendado e ela, infelizmente, 
não pode comparecer. 
 A nossa secretaria administra a Casa dos 
Direitos, uma organização estadual que organiza 
e congrega todos os conselhos estaduais de 
direitos dos cidadãos capixabas. E um dos 
conselhos que está lá é o Conselho da Pessoa 
Idosa.  

Então nós temos um trabalho próximo 
com esses conselheiros, inclusive estamos agora 
organizando a Conferência Estadual da Pessoa 
Idosa do Espírito Santo, que vai ser nos dias 31 
de julho, 1.º e 2.º de agosto. Só não vou falar o 
local, porque a gente ainda está licitando o 
local, mas todo o trabalho que a gente está 
fazendo é com muito carinho para que tudo dê 
certo. E é um espaço muito importante porque 
a pessoa idosa de todo o estado, de todos os 
municípios, participando desse processo leva 
para nós as ideias, as críticas, as sugestões e 
aquilo que tem que melhorar no estado do 
Espírito Santo para esse cidadão. 

Quero fazer um registro importante para 
nós dos Direitos Humanos. 

Recentemente, agora, o deputado 
Fabrício apresentou uma proposta pra usar a 
nomenclatura adequada, acabar com o estigma 
de Complexo da Penha e passar a tratar como 
Território do Bem. Por isso, deputado, fica aqui 
o nosso parabéns. Ficamos muito felizes com 
essa iniciativa, que é nada mais que uma justiça 
correta, de como se observar lá aquela região 
de inúmeras pessoas do bem, que trabalham 
diariamente e querem nada mais que os seus 
direitos respeitados. 

Queria também deixar o registro de que 
estive presente também nesta Casa, em uma 
sessão especial que o Fabrício também fez sobre 
as soluções e as políticas públicas para os 
moradores em situação de rua. Uma outra 
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demanda importantíssima para nós dos direitos 
humanos porque ninguém escolhe viver na rua. 
É uma questão delicadíssima. Inclusive, temos 
em nosso estado pessoas idosas que estão em 
situação de rua. Por isso, aqui a gente deixa o 
respeito e o agradecimento pelo seu trabalho.  

Para encerrar, quero fazer um registro, 
porque sou morador de Vitória e me sinto muito 
orgulhoso do seu mandato, deputado, porque 
você, recorrentemente, economiza cota 
parlamentar, não faz uso do veículo... Enfim, é 
um orgulho para nós nestes tempos em que a 
política precisa se reinventar. O seu trabalho 
aqui orgulha a todos nós da cidade de Vitória.  

E, para finalizar, quero fazer aqui um 
registro sobre essa questão gravíssima. Durante 
todos esses anos em que a gente vem 
construindo a história da humanidade, 
infelizmente avançamos muito em tecnologia, 
em modernidade, mas ainda precisamos 
avançar no respeito ao ser humano. Inventamos 
muita coisa neste mundo, mas a gente ainda 
não conseguiu acabar com os problemas do 
desrespeito e da falta de atenção ao ser 
humano.  

E a violência contra a pessoa idosa é uma 
atentado a todos nós, porque configura um 
atentado aos direitos humanos, portanto nós 
todos nos sentimos violados. É uma pauta de 
muita importância e que a gente precisa 
enfrentar, em todas as suas modalidades: 
preconceito, abuso, violência psicológica, 
preconceito geracional nas mais variadas formas 
dos choques de geração, e questões terríveis, 
pois existe a pessoa idosa em desigualdade de 
oportunidades, na linha da pobreza, e que passa 
por situações delicadíssimas. Por isso, a gente 
vem aqui dizer que o Governo do Estado quer se 
aproximar desses problemas, dessa política, e se 
colocar à disposição da frente parlamentar, que 
vai ser criada, dos deputados e das entidades 
aqui presentes para pensarmos em soluções 
para o Espírito Santo, para melhorar e mudar 
essa realidade.  

Dizer que a nossa população idosa tem 
crescido muito. Então, a gente não tem mais 
tempo de ficar deixando esse problema para 
depois. A gente tem que entrar... Como diz o 
ditado popular: a gente tem que trocar os pneus 
com o carro andando. Porque já chegou ao 
limite as denúncias de violência contra a pessoa 
idosa. E isso precisa ser enfrentado com 

seriedade. Contem conosco! Existe uma série de 
ações que podem prevenir a violência e 
trabalhar diretamente a qualidade de vida do 
cidadão, da pessoa idosa.  

E aqui quero deixar um abraço carinhoso 
à Érika, à Famíglia, à Marcela, a todas as nossas 
colegas do Centro de Convivência da Terceira 
Idade. Sou lá de Jardim da Penha e acompanho 
esse trabalho. Inclusive, é um trabalho 
belíssimo, de primeiro mundo, que a gente tem 
lá no Centro de Convivência.  

Então, a todos, muito obrigado pelo 
espaço, a todos os colegas da Mesa. Contem 
com a Secretaria de Direitos Humanos. Estamos 
juntos contra a violência à pessoa idosa! 

Muito obrigado.  
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Obrigado, Fabrício, pelas 
generosas palavras.  

Vai ser importantíssima a participação do 
Governo do Estado nessa composição que 
vamos fazer, até porque quando a Germânia 
fala das demandas, e algumas têm muitos 
vínculos com os poderes estaduais, e a 
promotora colocou a necessidade da criação da 
vara específica para a pessoa idosa, então, acho 
que se estivermos juntos acho que ganha força 
esse movimento. 

 Passo a palavra agora à Brunella 
Aloquio, subsecretária de Assistência Social da 
Prefeitura Municipal de Vitória. 
 
 A SR.ª BRUNELLA 
TIBURTINO ALOQUIO – Boa tarde a todos e a 
todas, quero cumprimentar meus colegas aqui 
desta honrosa Mesa, desta honrosa plenária. 
Cumprimento a todos na pessoa do deputado 
Gandini, Fabrício Gandini, e aí, Gandini, não 
posso deixar de dizer que esta sessão especial 
não poderia ser promovida por outra pessoa, 
né? Que, além de um deputado que já traz essa 
pauta num momento tão importante, foi 
sempre um cidadão e também um político que 
levantou a bandeira da pessoa idosa, sempre 
trouxe essa pauta em todos os espaços de 
discussão, participou dos conselhos. Enfim, 
temos muito que te agradecer e nos colocamos 
à disposição, estaremos sempre juntos para 
discutir esse assunto. 
 Várias informações importantes foram 
dadas aqui e o que me chamou a atenção foram 
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os dados que Germânia leu na carta referentes 
ao atendimento da nossa Rede de Proteção 
Social Especial da secretaria da qual eu faço 
parte, Secretaria de Assistência. Ela disse que no 
ano de 2018 foram aproximadamente 
quinhentos e oitenta casos de violações de 
direitos, tanto na média complexidade, no 
âmbito dos Creas, o serviço de atendimento 
domiciliar, quanto na alta complexidade, que 
são os acolhimentos. 
 E aí, Germânia, me assusta, mas ao 
mesmo tempo não me assusta, porque os 
nossos profissionais estão vendo materializar na 
prática esses dados do aumento da violência. 
Porque só nesse primeiro semestre a gente já 
teve quinhentos e vinte atendimentos, 
quinhentos e vinte casos. No ano passado nós 
tivemos, no ano inteiro, quinhentos e oitenta. 
No primeiro semestre a gente já teve 
aproximadamente quinhentos e vinte casos de 
violações de direitos atendidos, somente os que 
chegaram ao atendimento no âmbito da 
proteção especial da Semas, fora os outros 
casos, como ela bem lembrou, né? A 
subnotificação, aqueles casos que não chegam 
até nós.  
 E a gente só vai conseguir combater e 
diminuir, trabalhar isso numa união de forças 
mesmo. Esses idosos não estão somente sendo 
atendidos na Assistência Social, como foi falado 
aqui também. Todas as políticas públicas 
precisam pensar o seu atendimento voltado ao 
idoso. Seja na saúde, na assistência, na 
educação, na cultura, no esporte, lazer, 
mobilidade urbana, que é algo que a gente vem 
também se debruçando sobre. 

E aí, num momento em que no ano 
passado, o Instituto Jones publicou aí uma 
pesquisa dizendo desse acelerado 
envelhecimento da população, nos chamando a 
atenção para preparar as cidades, a gente tem 
um desafio ainda maior, que, além de preparar 
as cidades, a gente tem que preparar a 
sociedade para acolher o idoso, para entender o 
idoso, para atender o idoso em suas 
especificidades.  

Então, da mesma forma que a gente tem 
que atentar para o fato de se as nossas escolas 
estão acessíveis para os idosos que querem 
estudar, as nossas áreas de lazer, os nossos 
parques, as nossas praças, os nossos cinemas, as 
nossas praias, as nossas... Enfim, todos os 

nossos equipamentos públicos e também 
privados, não é?  

O idoso, ele consegue ir aos locais, ele 
tem as suas vagas respeitadas no 
estacionamento? Ele é respeitado no transporte 
público coletivo? Ele consegue caminhar nas 
calçadas? Então, para além disso, observar se a 
cidade está preparada e trabalhar nesse 
preparo, a gente tem que observar se a 
sociedade está preparada, porque dificilmente 
um idoso viola o direito do outro. Né? Essa 
violação vai vir dos mais jovens.  

Então, a gente tem que também chamar 
para o debate as crianças, os adolescentes, os 
jovens, os adultos, que vão chegar lá e para que 
eles entendam essas especificidades do 
processo de envelhecimento, que todo mundo 
que quer viver vai ter que envelhecer uma hora, 
né? Então, a gente tem que falar sobre isso 
insistentemente em todos os ambientes. Não só 
falar para os idosos, com os idosos e orientar os 
idosos. Claro que isso é uma parte importante.  

Eu vejo os idosos de Vitória muito 
mobilizados, muito engajados. Esta plenária, 
este auditório cheio aqui não é à toa, com 
certeza existe uma grande mobilização. Mas que 
a gente possa também provocar as outras faixas 
etárias, os outros públicos, para que estejam 
juntos conosco. Só o idoso proteger o idoso e 
entender do que se trata, o que é o 
envelhecimento e que ele merece respeito, não 
basta. Toda a sociedade precisa estar junta 
nessa batalha.  

Então, que a gente consiga que esses 
momentos não sejam isolados. Já entendi. 
Fiquei feliz com a criação da frente parlamentar, 
com essa proposta. Eu acho que a gente precisa 
mesmo. Quanto mais locais de debate, quanto 
mais esse tema for conversado, for discutido, 
melhor para todos nós. Então, que a gente 
possa somar forças.  

A Secretaria de Assistência Social está aí 
à disposição. Parabenizo o nosso grupo, o coral 
de flautas, e convido a todos que ainda não 
conhecem, que conheçam nosso serviço de 
convivência, que acho que fazemos um trabalho 
assim... Agradeço a palavra de excelência, de 
primeiro mundo, porque, de fato, vejo o 
cuidado com que essa equipe conduz esse 
trabalho no âmbito da prevenção. Porque se a 
população está envelhecendo, ela precisa 
ocupar esses espaços da cidade. Ela precisa ter 
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um envelhecimento ativo, saudável, e o serviço 
de convivência vai trabalhar justamente isso, 
essa prevenção. Aquele idoso que é ativo, ou 
que quer ser ativo, que está ali, que tem 
capacidade plena de exercer os seus direitos, 
que ele possa encontrar habilidades, que ele 
possa mostrar as suas habilidades, que ele tem 
capacidade, sim, de aprender, de ensinar a 
outras pessoas, enfim, então, que a gente possa 
estar cada vez mais unidos.  

Trago um abraço também da secretária 
Iohana, que não pôde estar aqui em função de 
outra agenda. E a gente da Assistência Social se 
coloca à disposição. 

Muito obrigada pela oportunidade. Que 
tenhamos um ótimo debate.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Obrigado, Brunella. Vou passar a 
palavra ao secretário de Cidadania e Direitos 
Humanos da cidade de Vitória, Bruno Toledo. 
Logo após, a gente vai ouvir Aloísio Muruce, que 
é presidente da Associação de Moradores de 
Jardim Camburi, e a gente vai encerrar a nossa 
sessão, tendo em vista que nós vamos dar o 
encaminhamento, após isso, à frente 
parlamentar, para a gente cuidar com mais 
detalhe das situações.  

Bruno Toledo.   

 
O SR. BRUNO TOLEDO – Boa tarde a 

todas e a todos! Boa tarde! Boa tarde, deputado 
Gandini, que preside os trabalhos. Já 
parabenizando por esta iniciativa, eu 
cumprimento todas as pessoas que estão 
compondo a Mesa, na pessoa do deputado 
Gandini. 

Mas gostaria de cumprimentar a todas e 
todos os idosos nesta tarde tão importante para 
nós, na verdade, nas duas pessoas que tenho 
muito carinho, e que compõem conosco essa 
plenária. Quero aqui saudar todas as idosas e os 
idosos nas pessoas da Maria Pulséria e também 
da Zilda Vieira. Se as senhoras puderem levantar 
para uma salva de palmas. (Palmas) 

A Zilda Vieira, Gandini, é maratonista, 
com quase oitenta anos. E a dona Maria Pulséria 
anda de ônibus pela cidade de Vitória, com 
quase cem anos de idade, está aqui hoje nesta 
tarde. Não podia deixar de fazer esses dois 
registros. (Palmas) 

Bom, nós estamos aqui, mais uma vez, 
para discutir violência. Nesses últimos dois 
meses, já estive em algumas oportunidades, a 
convite do deputado Gandini, para discutir 
violência. Violência contra as pessoas em 
situação de rua, violência contra as mulheres, 
violência, neste momento, contra as pessoas 
idosas. Violência.  

Todas as vezes que discutimos violência, 
precisamos entender que estamos discutindo 
desigualdade, estamos discutindo falta de 
direitos, estamos discutindo violação de direitos 
humanos. Violência é o lado reverso da garantia 
de direitos. Quando garantimos direitos, quando 
buscamos igualdade, diminuímos a violência. 
Quando há violação de direitos humanos há, 
portanto, violência. E assim em diversas 
dimensões. É a desigualdade por gênero que 
causa violência contra a mulher, é a 
desigualdade racial que causa violência contra 
as pessoas negras, é a desigualdade por 
orientação sexual que causa a violência contra a 
população LGBT. Aliás, hoje, 28 de julho, Dia 
Internacional de Combate à LGBTfobia.  

Quero fazer o registro aqui, deputado 
Gandini, que Vitória dá um passo significativo 
agora a pouco, quatro horas, e por isso não vou 
ficar até o final – se não der tempo precisarei 
sair – porque vamos regulamentar a lei contra 
todo e qualquer tipo de discriminação no 
município de Vitória nesta data.  

E é assim também com relação à 
violência praticada contra os idosos. Estamos 
falando de uma desigualdade oriunda da 
questão etária, que afeta idosos, como também 
afeta crianças e adolescentes. Nós, infelizmente, 
vivemos numa sociedade construída em cima de 
um modelo que valoriza o ativo, a população 
economicamente ativa. Não é assim? Por isso, 
inclusive, infelizmente, essa sociedade 
construiu, pejorativamente, um termo 
legitimado pelo próprio Direito, de onde eu 
venho, para se referir a idosos e idosas como 
inativos. Não é verdade? Vejam então como é 
forte o preconceito, de onde vem, do substrato 
que vem a violência que legitima muitas ações e 
muitos comportamentos em relação a idosos.  

E é nesse ponto que eu quero aqui focar, 
considerando que muitas pessoas que me 
antecederam já fizeram um retrato muito 
significativo em relação à violência praticada 
contra pessoas idosas e idosos. 
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 Nós sabemos, e como eu disse agora há 
pouco, a violência é o lado reverso da garantia 
de direitos. Mas nós sabemos, também, que o 
enfrentamento à violência não se dá tão 
somente na garantia de direitos. É este o ponto 
central. Precisamos, cada vez mais, ampliar a 
garantia, o acesso da nossa população idosa a 
seus direitos.  

Estamos aí completando quinze anos do 
Estatuto do Idoso, e quanto ainda precisamos 
avançar na implementação dos instrumentos 
que o estatuto prevê. Esse é um ponto 
fundamental. Mas, meus caros e minhas caras, 
uma lei, por melhor que seja, não muda a 
realidade de um país. 

Como dizia o grande Drummond, os lírios 
não nascem das leis. Não vamos esperar que as 
leis mudem a realidade do país em relação à 
situação dos idosos e das nossas idosas. Nós 
precisamos discutir a cultura de desvalorização 
da pessoa idosa neste país. Este é um ponto 
central. Nós precisamos entender o lugar da 
pessoa idosa na sociedade brasileira. Nós 
precisamos entender que, como seres históricos 
que somos, só podemos avançar na história se 
compreendermos que são vocês o repositório 
de toda sabedoria que temos numa sociedade. 
São vocês que podem nos ensinar, são vocês 
que podem nos apontar o caminho que 
devemos seguir. 

Se não entendermos isso, se não 
conseguirmos valorizar a pessoa idosa como 
uma riqueza de uma sociedade, se 
continuarmos achando que idosos são, como 
o Direito Previdenciário infelizmente chama, 
inativos, e vocês comprovam a cada dia e esta 
tarde mais uma vez o quão ativos são os 
idosos e as idosas. 

Portanto, se nós não dialogarmos sobre 
a cultura que temos de desvalorização do 
idoso e da idosa, por melhor que seja a lei, 
não adianta tantos direitos que 
eventualmente possamos lutar para garantir, 
como a questão da saúde, a questão da 
educação lá no EJA, a questão também 
previdenciária, que está na pauta, e tantos 
direitos que estão aqui colocados pela antiga 
presidente do Comide em relação ao Judiciário, 
ao sistema de proteção aos idosos e idosas, 
nada disso vai adiantar a longo prazo se nós não 
tocarmos nessa ferida, se nós não entendermos 

esta questão que é o fundamento, volto a dizer, 
das violações todas de direitos. 

Como nós sabemos, e eu quero dizer 
aqui, oitenta e cinco por cento – a doutora 
Sandra, que me antecedeu, falou que a grande 
maioria da violência contra os idosos ocorre 
dentro de casa – oitenta e cinco por cento, 
doutora Sandra, oitenta e cinco por cento da 
violação de direitos e das violências registradas 
neste país contra pessoas idosas ocorrem 
dentro de casa.  

Por que isso? Nós precisamos entender, 
porque nós construímos, somos, infelizmente, 
formados num modelo de sociedade que 
desvaloriza aqueles que são inativos para o 
mercado. Por isso a violação contra a criança e 
adolescente, porque não contribuem, porque 
ainda não trabalham, e com os idosos, porque 
pelo modelo preconceituoso da nossa sociedade 
agora só de alguma forma, exigem do Estado e 
não mais contribuem com o Estado. Vejam que 
este é o ponto que nós precisamos elencar. É 
este o ponto que nós precisamos tocar.  

E nesta questão eu quero dizer, como 
secretário de Cidadania e Direitos Humanos, 
que eu acolhi, com muita alegria, a 
recomendação que me foi feita enquanto 
secretário pelo Conselho Municipal da Pessoa 
Idosa de Vitória, oriunda da conferência, 
dizendo da importância de fazermos um debate 
intergeracional nas escolas, discutir o processo 
de envelhecimento e a valorização da pessoa 
idosa com as nossas crianças, com os nossos 
adolescentes, com os nossos jovens. Se nós não 
dialogarmos com os nossos jovens para a 
valorização da pessoa idosa, nós estaremos 
reproduzindo essa violência, esse processo de 
desvalorização da pessoa idosa.  
 É sobre isto que eu queria aqui reforçar e 
é neste sentido que uma audiência como esta 
que V. Ex.ª faz, deputado Gandini, toca numa 
questão central. Estamos aqui ao vivo na TV 
Assembleia. Quantas pessoas estão aqui no 
plenário e quantas pessoas estão nos assistindo 
falar sobre a pessoa idosa! Como é importante 
dar visibilidade, por exemplo, à dona Maria 
Célia que vem aqui com quase cem anos de 
idade. Isso desmistifica esse preconceito de que 
a pessoa idosa é um coitadinho. Não é verdade? 
Vocês são protagonistas da história. Vocês são 
repositórios – volto a dizer – da nossa 
sabedoria.  
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E eu termino com o Papa Francisco, 
grande Papa Francisco, que diz: Onde não se 
valoriza a pessoa idosa não há futuro para os 
jovens. Ou a gente compreende isso ou vamos 
continuar aqui discutindo ano após ano o 
aumento da violência contra a pessoa idosa. 
Lembremo-nos desta frase: Onde não se 
valoriza a pessoa idosa não há futuro para a 
juventude.  
 Muito obrigado.  
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Obrigado, secretário 
Bruno. 
Queria registrar a presença e convidar, 

se assim quiser, para compor a nossa Mesa, o 
vereador Deninho Silva, de Vitória, que está 
aqui conosco. Obrigado pela presença, 
vereador.  
 Vou passar a palavra ao senhor Aloísio 
Muruce, presidente da Associação de 
Moradores de Jardim Camburi e, logo após, a 
gente faz o encerramento deste momento 
importantíssimo que a gente teve nesta tarde.  
 
 O SR. ALOÍSIO MURUCE – Boa tarde a 
todos! Parabenizar o Gandini por promover esta 
sessão muito importante para nós idosos. 
Cumprimentar a Mesa na pessoa da Penha 
Norbim, que coordena todo o serviço de 
convivência em Vitória. Quero cumprimentar 
todas as coordenadoras do serviço de 
convivência na pessoa da Roberta. São elas que 
recebem os idosos com as maravilhosas equipes 
que nós temos no centro de convivência.  

A gente convive lá no dia a dia e a gente 
sabe o trabalho que têm, o carinho que 
recebem, a carga que recebem de problemas de 
idosos. Mas é muito bom a gente saber que um 
idoso que estava em uma depressão veio falar 
com a gente: Oh! Eu ganhei nova vida aqui no 
centro de convivência. Isso é muito importante 
para gente que está lá na ponta.  

Como líder comunitário, eu queria 
conclamar todas as lideranças comunitárias que 
levem esse debate para dentro das nossas 
comunidades. Nossa ação comunitária tem que 
ter esses debates sobre a questão da violência 
contra o idoso. Lá em Jardim Camburi eu assumi 
recentemente. Nós assumimos lá o mandato há 
um mês e pouco. Nós criamos uma coordenação 
só para debater assunto da pessoa idosa. Além 

disso, eu participo ativamente da Comissão de 
Cidadania da Pessoa Idosa lá no centro de 
convivência de Jardim Camburi. Lá nós já 
estamos com as duas demandas que o 
secretário acabou de falar agora há pouco aqui.  

Nós temos uma demanda que é visitar as 
escolas. A Roberta está abrindo esse caminho 
para a gente. Ir lá conversar com as crianças 
sobre a questão do idoso. Então, é o art. 22. 
Tem outra demanda que a construção de um 
centro de convivência. Nós já temos um terreno, 
a reserva do terreno, já temos um projeto. Esse 
centro de convivência vai ser feito em Jardim 
Camburi, mas vai servir para todos os idosos de 
Vitória. Ele tem auditório, tem tudo lá dentro.  

Outro tema que a gente está discutindo 
lá também é que nós estamos estudando a 
possibilidade de transformar Jardim Camburi no 
bairro amigo da pessoa idosa. É outro assunto 
que nós estamos debatendo lá também. 
 O quarto assunto é criar a Comissão de 
Cidadania em todos os Centros de Convivência 
de Vitória. Eu acho que com a participação dos 
idosos, abrindo o campo para os idosos, a gente 
vai dar condição de conhecimento para ele se 
defender na hora em que ele está tendo 
violência contra ele. Então esse é nosso trabalho 
como liderança comunitária.  

E, Gandini, acho que aqui muitas 
conquistas estão saindo desta sessão. Eu senti 
muito as falas aqui. Já vamos sair com um 
degrau acima desta sessão aqui e o que está 
sendo proposto.  

Então, portanto, acho que nós idosos 
estamos de parabéns e vamos continuar na luta. 

Um abraço a todos. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) –  Obrigado Aloísio. Vou passar a 
palavra para o vereador Deninho. Logo após, a 
gente vai encerrar. 

Vereador Deninho. 
 
O SR. VEREADOR DENINHO – Boa tarde 

a todos e a todas. Boa tarde, gente! 
Vocês estão com fome, não, né? Estão 

com fome, então vou ser bem breve.  
Eu quero iniciar e primeiro agradecer a 

Deus por tarde maravilhosa, né, e saudar o 
nosso querido deputado amigo e irmão, Fabrício 
Gandini. Saudando Fabrício Gandini, saúdo 
também nosso secretário que está aqui presente 
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também, o nosso querido secretário. Saudando 
ele saúdo todos da Mesa, vou ser bem breve. 
Saudando a Marcela que está lá atrás, do nosso 
Centro de Convivência também do bairro Maria 
Ortiz, saúdo todos vocês aqui presentes. 

Quero ser muito breve, Gandini, apenas 
para parabenizar você. Desde quando vereador lá 
na Câmara Municipal de Vitória, vem fazendo um 
excelente trabalho, sempre em favor da terceira 
idade.  

Aprendi com você também um pouco, 
tanto que nós implantamos, com o apoio do 
Fabrício Gandini, não sei se todos sabem, nós 
implantamos lá no bairro de Solon Borges, o baile 
da terceira idade, ou o baile da melhor idade. Não 
é terceira idade não, é o baile da melhor idade. 
Terceira idade fica um pouco agressivo. Então, o 
baile da melhor idade, com o apoio do Fabrício 
Gandini.  

Então, para quem não sabe, acontece a 
cada quinze dias, atrás do Extrabom de 
Goiabeiras, de cinco da tarde até as 22h. É com 
banda ao vivo, de forró. É para vocês, 
especialmente para vocês. Então, amanhã, por 
exemplo, vai ter. Então estão todos convidados 
aqui.  

Estou vendo alguns alunos nossos aqui 
que estão fazendo lá inglês, aula de violão, 
estou vendo lá. Levanta a mão aí! Que fazem 
junto com o nosso projeto lá. Temos aula de 
violão, de inglês, aula de espanhol, aula de 
cavaquinho. Tem vários projetos, são trinta e 
quatro projetos sociais, inclusive hidroginástica, 
Gandini. Graças ao apoio do nosso deputado, 
nós estamos implantando diversos projetos na 
grande Goiabeiras e queremos levar para Jardim 
Camburi.  

Então, assim, só para parabenizar este 
trabalho maravilhoso que vem sendo feito pelas 
coordenadoras do centro de convivência, pela 
nossa secretária Iohana, que não estou vendo 
aqui hoje, mas, ela está aqui? Está sendo 
representada a Iohana porque está fazendo 
tratamento, deixar claro que está fazendo 
tratamento também, teve um câncer. Que todos 
possamos orar por ela também, assim também 
pela secretária Elizabete. Mas, deixar o nosso 
bom tarde a todos vocês, que Deus possa 
abençoar cada um. 

Então, amanhã, sabadão, é a cada quinze 
dias, temos baile com forrozinho, Gandini, 
banda ao vivo.  

E outra, é tudo gratuito, tá pessoal? Não 
paga nada. Deixar avisado aqui que ninguém 
paga nada para poder participar dos projetos. 
Nós temos o apoio do nosso deputado Gandini. 

Muito obrigado a todos, Deus abençoe a 
todos vocês. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Agradecer ao vereador Deninho 
que é incansável, não sei que horas ele dorme.  

Nós vamos encerrar. 
Primeiro, queria fazer um agradecimento 

a toda a equipe do serviço de convivência e 
fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa, 
Creas e equipe, secretária Tatiane Galvão, 
coordenadora da Casa do Conselho de Vitória e 
toda a sua equipe. Então, é um agradecimento. 

Após esta sessão agora, ali fora vão ter 
apresentações cênicas com esquetes que falam 
de violência. Então vai ser feita aqui fora. E 
também terá apresentação de congo em Maria 
Ortiz. A gente vai encerrar esta sessão 
agradecendo a participação de cada um de 
vocês.  

Nós vamos continuar cada ponto que foi 
discutido aqui na frente parlamentar, onde a 
gente vai criar uma pauta objetiva de 
conquistas, né, que a gente vai conquistar, se 
Deus quiser, neste ano, a partir desta pauta. 

Obrigado a todos. Deus os abençoe. Vão 
em paz! 
 

(Comunicamos que haverá 
sessão solene, dia 28 de junho, 
às 19h, em homenagem ao Dia 
do Imigrante Pomerano, 
conforme requerimento do 
senhor deputado Adilson 
Espindula; e sessão ordinária dia 
1.º de julho de 2019, cuja Ordem 
do Dia foi anunciada na 
quinquagésima sexta sessão 
ordinária, realizada dia 26 de 
junho de 2019)   

 
Encerra-se a sessão às quinze horas e 

vinte e quatro minutos. 

 
*As inserções em negrito trata-se de 

previsões regimentais relativas às fases ou às 
ocorrências desta sessão. 
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