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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.620 
 

Concede Comenda “Jairo Maia” a PAULO 
SERGIO GAVA. 

 
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 4.675, de 03 de maio de 2017, 
resolve: 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Jairo Maia” 
a Paulo Sergio Gava. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 04 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.662 
 

Concede Comenda “Loren Reno” a CRISTHINE 
SAMORINE. 

 
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 Cristhine Samorine, 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 novembro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.663 

 
Denomina Elcio Alvares o espaço destinado ao 

funcionamento do Núcleo da Defensoria 
Pública do Espírito Santo, a ser instalado no 
edifício-sede da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, inciso XXVI do Regimento Interno, aprovado 
pela Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 
2009, promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica denominado Elcio Alvares o espaço 
destinado ao funcionamento do Núcleo da 
Defensoria Pública do Espírito Santo, a ser 
instalado no edifício-sede da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. 

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

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 

de novembro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

(*) RESOLUÇÃO Nº 6.621 

 
Concede Comenda “Jairo Maia” a PATRÍCIA 

VALLIM. 
 

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 4.675, de 03 de maio de 2017, 
resolve: 
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Art. 1º Fica concedida a Comenda “Jairo Maia” 
a Patrícia Vallim. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 04 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
(*) Republicada por ter sido redigida com incorreção. 

 
 

PAUTAS DAS REUNIÕES DAS 
COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

 

PRESIDENTE: Deputado CARLOS VON 
VICE-PRESIDENTE: Deputado TORINO 
MARQUES 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Plenário Deputada Judith Leão Castello 
Ribeiro 
DATA: 11/11/2019 
DIA DA SEMANA: segunda-feira 
HORÁRIO: 10 horas 

 
PAUTA DA 16ª 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 RELATORES: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 

2 - ORDEM DO DIA:  
 
PROJETO DE LEI Nº 273/2019 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
EMENTA: Proíbe estabelecimentos do setor 
hoteleiro do Estado do Espírito Santo a 
utilizarem placas informativas com os dizerem 
que especifica “Não nos responsabilizamos por 
objetos deixados no quarto/apartamento”. 
Relator: Deputado Adilson Espíndula  
Prazo do Relator: 11/11/2019 
Prazo da Comissão: 25/11/2019 
 
PROJETO DE LEI Nº 111/2019 
AUTOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Fica criada no Estado a Rota 
Caminhos dos Jesuítas 
Relator: Deputado Carlos Von  
Prazo do Relator: 11/11/2019 
Prazo da Comissão: 25/11/2019 
 
- Deliberar convite a Secretária Municipal de 
Cultura e de Turismo de Santa Maria de 
Jetibá/ES, Senhora Marineuza Plaster Waiandt, 
que apresentará as ações voltadas ao Turismo 
do município de Santa Maria de Jetibá/ES.  
 
3 - COMUNICAÇÕES:  
 
Presença do Professor e Coordenador do 
Programa de Inclusão Esportiva da PMV, Luiz 
Claudio Locatelli, que abordará o tema 
“Esportes Paraolímpicos”. 
 
 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 2222 
 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, BERNARDO BOURGUIGNON 
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SANTORIO, para exercer o cargo em comissão 
de Adjunto de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ADGRP, no gabinete do 
Deputado Carlos Von, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
193464/2019. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2223 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, AMANDA ALEIXO BATISTA, para 
exercer o cargo em comissão de Adjunto de 
Gabinete de Representação Parlamentar, 
código ADGRP, no gabinete da Deputada 
Janete de Sá, por solicitação da própria 
Deputada, contida no processo nº 
193462/2019. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2224 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

CESSAR OS EFEITOS, do Ato nº 703, 
publicado em 27/02/2019, que concedeu a 
Gratificação de Insalubridade a servidora ALINE 
VENANCIO DE SOUZA, matrícula nº 206564, 
ocupante do cargo em comissão de Assessor 

Sênior da Secretaria, código ASS. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

ATO Nº 2225 
 

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

CESSAR OS EFEITOS, do Ato nº 1433, 
publicado em 26/07/2017, que concedeu a 
Gratificação de Penosidade ao servidor 
JOVANIO SCHULZ, matrícula nº 209345, 
ocupante do cargo em comissão de Assessor 
Júnior da Secretaria, código AJS. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2226 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

DESIGNAR, na forma do Artigo 52, § 1º 
e 2º, da Lei Complementar nº 46, de 3l de 
janeiro de l994, PEDRO ANTONIO PARIZZI, 
matrícula nº 207965, para substituir CELIA 
KOPP KUTZ, matrícula nº 208998, por motivo 
de licença maternidade, para a Função 
Gratificada Especial de Gestão de Contratos - 
FGEGC3, com o objetivo de acompanhar e 
fiscalizar a execução do contrato de prestação 
de serviços de fornecimento de cartão 
eletrônico alimentação e refeição para os 
servidores, a partir 28/10/2019. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 

de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2227 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

Art. 1º Fica concedida a Gratificação por 
Representação Parlamentar, na forma da Lei nº 
11.027, de 07/08/2019, e regulamentada pela 
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Resolução nº 6.360, de 17/07/2019, ao servidor 
ALEXANDRE FERRAZ FERNANDES, matrícula nº 
208158, ocupante do cargo em comissão de 
Adjunto de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ADGRP, indicado pelo 
Deputado Marcelo Santos, conforme processo 
administrativo nº 193454/2019. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 

de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2228 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, e 
considerando o Laudo Técnico de Condições 
Ambientais do Trabalho, contido no processo 
113547 resolve: 
 

CONCEDER gratificação de Insalubridade 
em grau médio de 20% (vinte por cento) 
calculada sobre o vencimento básico conforme 
art. 97, da Lei Complementar nº·46/94, ao 
servidor JOVANIO SCHULZ, matrícula nº 
209345, ocupante do cargo em comissão de 
Assessor Júnior da Secretaria.  
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2229 

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

Art. 1º Fica concedida a gratificação de 
penosidade de 40% (quarenta por cento) sobre 
os vencimentos, conforme o artigo 4º e seu 
parágrafo 2º do Ato nº 1442, publicado em 
29.10.2010, a servidora ALINE VENANCIO DE 
SOUZA, matrícula nº 206564, ocupante do 
cargo em comissão de Assessor Sênior da 
Secretaria, código ASS, que se encontra no 
efetivo exercício das funções de direção de 

veículos no âmbito do Setor de Transportes e 
Logística. 
 
Art. 2º A servidora referenciada no Art. 1º será 
a responsável exclusivo por informar a 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, imediatamente, qualquer ocorrência 
que afete a regularidade de sua habilitação. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 2230 
 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
 

ELEVAR para 47% (quarenta e sete por 
cento), a partir de 26/10/2019, de acordo com 
art. 106 da Lei Complementar nº 46/94, de 
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, a que faz 
jus ADRIANA DOS SANTOS FERREIRA FRANCO 
RIBEIRO, matrícula nº 035889, Técnico 
Legislativo Sênior - ETLS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa do ES. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 

 
RESUMO DE CONTRATO DE 

COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

2. CONTRATADO: RAYSSA BRAIDO 
NASCIMENTO 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO EDUCACIONAL 
– Ensino Superior 
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4. VIGÊNCIA: 06.11.2019 a 05.11.2020 

5. VALOR MENSAL 
DO CONTRATO: 

R$ 946,10 (novecentos e 
quarenta seis reais e dez 
centavos). 

6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA: 

 
3.3.90.36.00 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, 

em 05 de novembro de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 

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

PORTARIA Nº 267 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO 
DE PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, com base nas informações 
da CGRH, resolvem, 
 
 TRANSFERIR as férias regulamentares 
dos servidores abaixo relacionados: 
 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade 
de dias 

209505 
ANGELA 
RODRIGUES 
BESERRA 

2019 
06/01/2020 

a 
20/01/2020 

24/01/2020 
a 

07/02/2020 

15 (quinze) 
dias 

restantes 

208932 
FERNANDA 
ATALIBA DE 
SOUSA PIRES 

2019 
19/11/2019 

a 
03/12/2019 

17/01/2020 
a 

31/01/2020 

30 (trinta) 
dias 

206245 
RONALD DE 
ANGELI 
MONTEIRO 

2019 
11/11/2019 

a 
10/12/2019 

05/11/2019 
a 

04/12/2019 

30 (trinta) 
dias 

204905 
TANIA MARIA 
RODRIGUES 
FRAGA 

2016 
15/02/2019 

a 
01/03/2019 

20/01/2020 
a 

03/02/2020 

15 (quinze) 
dias 

restantes 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, 
em 05 de novembro de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 

 

ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• QUARTA-FEIRA - 06.11.19 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

01h45 SESSÃO SOLENE Dia Mundial dos Animais 

03h40 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Turismo 

04h50 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Proteção À Criança E Ao Adolescente 

05h55 REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA 

Comissão de Turismo 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV Conheça o projeto Rio Rural, que incentiva os produtores do Rio 
de janeiro a adotarem boas práticas agropecuárias que ajudam 
o meio ambiente e melhoram a produtividade 

07h35 PARLAMENTO BRASIL No Mato Grosso Projeto de Lei deseja destinar 20% do valor 
arrecado com multas de trânsito para a saúde pública. Conheça 
a troca da bandeira na Praça dos Três Poderes em Brasília e 
ainda saiba qual o passo-a-passo para se tornar um Micro 
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Empreendedor Individual 

08h00 STJ CIDADÃO O programa dessa semana debate as brigas judiciais por herança 
e outros conflitos pós-morte 

08h40 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

09h00 SESSÃO ORDINÁRIA (V) Trabalhos do Legislativo Estadual 

12h00 REUNIÃO ORDINÁRIA  (V) CPI Da Sonegação 

13h00 DEDO DE PROSA Cronista, poeta, roteirista, músico. João Moraes é autor de 
"Intelectolices", um livro de poemas que também faz parte de 
um projeto musical. O estilo do poeta é peculiar: Poemas curtos, 
quase todos sem título e com atenção à métrica. Apesar de 
caminhar pela poesia há muitos anos esse é o primeiro livro de 
poemas do autor 

13h30 PARLAMENTO BRASIL No Mato Grosso Projeto de Lei deseja destinar 20% do valor 
arrecado com multas de trânsito para a saúde pública. Conheça 
a troca da bandeira na Praça dos Três Poderes em Brasília e 
ainda saiba qual o passo-a-passo para se tornar um Micro 
Empreendedor Individual 

14h00 INTERESSE PÚBLICO Acompanhe uma reportagem especial sobre um dos principias 
dilemas enfrentados no mundo todo, a geração de lixo. E ainda: 
cerca de 25 mil pessoas foram traficadas no mundo em 2016. 

14h30 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

15h00 SESSÃO ORDINÁRIA Trabalhos do Legislativo Estadual 

18h00 COM A PALAVRA Deputada fala sobre combate à violência contra a mulher e aos 
animais, criação de políticas públicas e manutenção e incentivo 
a produção da agricultura familiar no interior do estado 

18h30 DEDO DE PROSA Cronista, poeta, roteirista, músico. João Moraes é autor de 
"Intelectolices", um livro de poemas que também faz parte de 
um projeto musical. O estilo do poeta é peculiar: Poemas curtos, 
quase todos sem título e com atenção à métrica. Apesar de 
caminhar pela poesia há muitos anos esse é o primeiro livro de 
poemas do autor 

19h00 STJ NOTÍCIAS Veja no STJ Notícias dessa semana:  Corte especial do STJ decide 
que desembargador não poderá ser julgado por juiz vinculado 
ao mesmo Tribunal. Os direitos dos consumidores na hora de 
acionar o seguro veicular. E ainda: Empresa de tabaco não terá 
de recolher imposto sobre mercadoria roubada 

19h30 SESSÃO SOLENE (V) Homenagem aos Radialistas 

22h00 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

22h15 COM A PALAVRA Deputada fala sobre combate à violência contra a mulher e aos 
animais, criação de políticas públicas e manutenção e incentivo 
a produção da agricultura familiar no interior do estado 

22h45 SESSÃO ORDINÁRIA Trabalhos do Legislativo Estadual 
 

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 

 
QUINQUAGÉSIMA QUARTA SESSÃO 

SOLENE, DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2019. 

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

 
 O SR. CERIMONIALISTA - (RIKELME 
KRÜGER SALES) - Senhoras e senhores, senhor 
deputado proponente Sergio Majeski, senhores 
deputados e deputadas desta augusta Casa de 
Leis, ilustres autoridades e telespectadores da 
TV Assembleia, boa noite! 
 É com satisfação que a Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo recebe 
todos para a sessão solene em homenagem ao 
Dia da Reforma Luterana, um movimento 
reformista ocorrido no século XVI que 
questionou práticas e questões teológicas 
defendidas pela Igreja Católica, dando origem 
ao Protestantismo. A data de 31 de outubro de 
1517 marca a publicação, na Alemanha, de 
noventa e cinco teses pelo então monge 
católico Martinho Lutero, um marco do 
movimento. 
 O receptivo desta sessão solene é do 
Grupo de Trombonistas da Igreja Luterana. 

É convidado ao local de destaque, neste 
momento, o deputado proponente, senhor 
Sergio Majeski. Uma salva de aplausos. (Palmas)  

Também é convidado à Mesa, neste 
instante, o deputado Adilson Espindula; é 
convidada a secretária do Sínodo Espírito Santo 
a Belém, Simone Vesper; é convidado à Mesa o 
vice-pastor sinodal do Sínodo Espírito Santo a 
Belém, pastor Sidney Reetz; é convidado à Mesa 
o segundo vice-presidente da Igreja Evangélica 
de Confissão Luterana do Espírito Santo, pastor 
Mauro Batista; é convidado à Mesa o presidente 
do Sínodo Espírito Santo a Belém e 
superintendente do Albergue Martinho Lutero, 
pastor João Paulo Auler; pastor sinodal do 
Sínodo Espírito Santo a Belém, pastor Ismar 
Schiefelbein. (Pausa) 

(Tomam assento à Mesa os 
referidos convidados) 
 
Esta sessão está sendo transmitida ao 

vivo pela TV Assembleia nos canais abertos e 
digitais, YouTube e Facebook. As fotos do 
evento estarão disponíveis amanhã no site da 
Assembleia Legislativa que, com satisfação, 
recebe todos para a sessão solene em 
homenagem ao Dia da Reforma Luterana. 

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

 
O SR. PRESIDENTE - (SERGIO MAJESKI - 

PSB) - Boa noite a todas e a todos! 
Invocando a proteção de Deus, declaro 

aberta a sessão e procederei à leitura de um 
versículo da Bíblia. Todos em posição de 
respeito. (Pausa) 

 
(O senhor deputado Sergio 

Majeski lê Jeremias, 29:11) 
 
Amém! 
Considero lida e aprovada a ata da 

sessão anterior. 
Informo aos senhores deputados e 

demais presentes que esta sessão é solene, em 
homenagem ao Dia da Reforma Luterana, 
conforme requerimento de minha autoria, 
aprovado em plenário. 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (RIKELME 

KRÜGER SALES) - Todos neste instante são 
convidados, em atitude de respeito, para as 
execuções do Hino Nacional e do Hino do Estado 
do Espírito Santo. 

 

(É executado o Hino Nacional e o 
do Espírito Santo) 

 

Podemos nos assentar. 
Neste momento teremos a apresentação 

de duas músicas com o Grupo de Trombonistas 
da Igreja Luterana: a primeira música, Deus é 
Castelo Forte; a segunda, O Guarani - Aquarela. 
(Pausa) 

 
(O grupo se apresenta) 

O SR. CERIMONIALISTA - (RIKELME 
KRÜGER SALES) - Gostaríamos de convidar para 
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a Mesa, neste instante, o prefeito de Vila Pavão, 
senhor Irineu Wutke. (Pausa) 

 

(Toma assento à Mesa o referido 
convidado)  

 

Neste momento fará uso da palavra o 
deputado proponente, senhor Sergio Majeski. 

 

  O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Boa 
noite a todas e a todos! Sejam muito bem-
vindos aqui a esta noite.  
 Eu gostaria de cumprimentar o meu 
colega e conterrâneo, deputado Adilson 
Espindula; 
a secretária do Sínodo Espírito Santo a Belém, 
Simone Vesper; o vice-pastor sinodal do Sínodo 
Espírito Santo a Belém, pastor Sidney Reetz; o 
segundo vice-presidente da Igreja Evangélica de 
Confissão Luterana do Espírito Santo, pastor 
Mauro Batista; o presidente do Sínodo Espírito 
Santo a Belém e superintendente do Albergue 
Martim Lutero, pastor João Paulo Auler; pastor 
sinodal do Sínodo do Espírito Santo a Belém, 
pastor Ismar Schiefelbein - é assim que se 
pronuncia mesmo? Quase isso, né? - e o 
prefeito de Vila Pavão Irineu Wutke.  
 É um momento importante. Eu vi, 
acompanhei pelas redes sociais que várias 
solenidades ocorreram nesta semana, em vários 
municípios, em comemoração alusiva à Reforma 
Luterana, que é um momento não só 
importante para os luteranos, é um momento 
importante para a história da civilização 
moderna, porque a Reforma Protestante, a 
reforma provocada por Martim Lutero, 
provocou profundas transformações na 
sociedade, e que herdamos muito disso até 
hoje.  
 Agora, todas as vezes que se fala da 
reforma e se fala de Lutero, uma das maiores 
personalidades da história da civilização 
moderna, é interessante a gente observar que 
sociedade era aquela, que papel a Igreja 
ocupava naquela época, que olhar Martim 
Lutero teve sobre aquilo tudo e a coragem que 
ele teve de fazer o que fez. Porque 
provavelmente, segundo relatos, muitas 
pessoas estavam insatisfeitas com tudo que 
ocorria naquela época, mas poucos ousavam 
desafiar a autoridade da Igreja Católica naquele 
momento, que tinha um poder gigantesco. 

Então, a reforma, para além da questão 
religiosa e teológica, teve profundas marcas na 
questão filosófica, na questão social, na questão 
econômica e na questão educacional. É uma 
coisa muito interessante, eu sou professor há 
mais de trinta anos, fora da sala de aula nos 
últimos quatro, mas a minha luta tem sido 
permanente, a educação é uma causa na minha 
vida, e a importância que Martim Lutero teve 
para a educação, como a educação foi 
transformada na Europa, sobretudo começa ali 
pela Alemanha, mas a transformação da 
educação alemã e que educação Martinho 
Lutero acreditava naquele momento. 

Hoje, quando nós ouvimos determinados 
discursos a respeito de educação, parece que 
nós estamos voltando à Idade Média, porque vai 
ao avesso daquilo que se passou a acreditar em 
termos de educação, a partir do momento da 
reforma, em 1517. E, como eu disse, o que 
Martim Lutero provocou naquele momento não 
é algo importante apenas para os luteranos. É 
importante para entender a história da 
civilização moderna a partir daquele momento 
e, é claro, a Igreja Luterana carregou e carrega 
esses valores desde então e os defende desde 
então. 

A Igreja Luterana aqui no Brasil, 
sobretudo no Sul, talvez mais no Sul, e aqui no 
Espírito Santo, ela ocupa um papel de destaque 
naquilo que ocorreu na nossa história dos 
últimos talvez duzentos, trezentos anos. E esse 
papel continua sendo marcante na sociedade 
não só pelo que a Igreja Luterana faz em termos 
teológicos, em termos de evangelização, em 
termos religiosos, mas o serviço que a Igreja 
Luterana presta à sociedade onde ela atua, seja 
na questão da assistência social, seja em obras 
como o Albergue Martim Lutero, que é algo que 
a gente o tempo inteiro, no que a gente pode, a 
gente está sempre apoiando, porque é um 
trabalho magnífico, e tantos outros trabalhos 
realizados pela Igreja Luterana. 

Então, a data de hoje é uma data 
importante para todos nós. Claro que talvez 
mais significativa para os luteranos, mas 
importante para todos nós.  

Às vezes as pessoas perguntam assim: 
você é um deputado católico que está propondo 
uma homenagem à reforma, ao Dia da Reforma! 
Mas, é com prazer imenso e com orgulho 
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imenso que eu faço isso e que eu sou o 
proponente. 

 Eu não sou um deputado que assim... 
muitos deputados gostam de fazer muitas 
sessões solenes e tal. Não é o meu caso. Eu 
proponho muito poucas na verdade. E a sessão 
de hoje foi proposta e foi elaborada com o 
auxílio do pessoal do Albergue Martim Lutero, 
com a Jaqueline, com o pessoal que se reuniu 
com a minha equipe para formular aquilo que 
seria feito e como seria feito hoje. 

Eu sempre digo que se eu não fosse 
católico eu seria luterano, porque sou natural de 
Santa Maria de Jetibá, nasci no interior de Santa 
Maria, na região ali de Garrafão, onde eu acho 
que noventa e cinco por cento da população 
naquela época era luterana. Então, a gente 
estava o tempo inteiro na Igreja Luterana, 
conhecíamos todos os pastores que atuaram 
por lá. Todos os meus amigos praticamente, de 
escola, eram luteranos. Depois, quando me 
mudei para Santa Maria de Jetibá, naquela 
época ainda também ali na sede quase não 
tinha igrejas pentecostais. Era basicamente a 
Igreja Luterana do Brasil e a Igreja Luterana no 
Brasil, as duas, e a Igreja Católica. Na Igreja 
Luterana tinha um grupo de jovens, então, na 
Igreja Católica, como nós éramos muito poucos, 
nós nos reuníamos com os jovens da Igreja 
Luterana, isso por anos a fio. Então, muitas 
vezes a gente celebrava na Igreja Luterana, 
outras vezes celebrávamos também na Igreja 
Católica.  

Na Igreja Católica, a gente crisma - tem a 
primeira comunhão, depois tem a crisma - e, 
naquela época, não existiam as Dioceses que 
existem aqui no Espírito Santo. Basicamente, 
existia só a Diocese de Vitória, que hoje é a 
Arquidiocese, e, até que um bispo passasse por 
todos os lugares para fazer a crisma, isso podia 
demorar, sei lá, sete, oito, dez anos. Aí, quando 
passava, existia um número muito grande de 
pessoas para crismar e a igrejinha de Santa 
Maria era muito pequena, a Igreja Católica. 
Então, nós pedimos o templo da Igreja Luterana 
para fazer a crisma. Os pastores não se 
importaram, a comunidade luterana não se 
importou, e a minha crisma foi feita pelo bispo, 
na época o saudoso Dom Silvestre, dentro da 
Igreja Luterana de Santa Maria de Jetibá, uma 
Igreja pela qual eu tenho um imenso carinho e 

um imenso respeito, pela Igreja Luterana, por 
tudo aquilo que ela faz e por sua história. 
 Parabenizo todos os pastores e todas as 
pessoas que estão aqui e que trabalham 
efetivamente pelo nome da Igreja, que 
trabalham visando sempre à sociedade, no olhar 
que Lutero teve naquela época, porque foi isso - 
penso eu, não sou autoridade no assunto -, mas 
o olhar que Lutero teve sobre as necessidades 
da população e aquilo que se estava fazendo. 
 Que Lutero continue a inspirar-nos a 
nunca nos esquecermos de olhar aquilo que são 
as necessidades da população, sobretudo 
daqueles mais sofridos, fazendo uma leitura 
cada vez mais correta daquilo que o Evangelho 
nos ensina. 
 Uma boa-noite a todos. Obrigado pela 
presença de todos também.  
 
 O SR. CERIMONIALISTA - (RIKELME 
KRÜGER SALES) - Neste momento, convidamos 
a fazer uso da palavra o deputado Adilson 
Espindula. 
 
 O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - Uma 
boa-noite a todos. Cumprimento o 
excelentíssimo senhor deputado estadual Sergio 
Majeski, proponente desta sessão solene, o qual 
já parabenizo; cumprimento o nosso pastor, 2.º 
vice-presidente da SLB, Mauro Batista de Souza, 
seja muito bem-vindo ao estado do Espírito 
Santo. Nosso pastor, 2.º vice-presidente, é de 
Porto Alegre, fico muito feliz com sua presença 
aqui hoje. Cumprimento nosso pastor sinodal, 
Ismar Schiefelbein, e, em nome do nosso pastor 
sinodal e do prefeito de Vila Pavão, Irineu 
Wutke, sintam-se todos cumprimentados nesta 
Mesa. Cumprimento o doutor Nivaldo Kiister e, 
em seu nome, doutor Nivaldo, quero 
cumprimentar todos os homenageados desta 
noite. Parabenizo o senhor pelo trabalho que 
vem fazendo em nosso estado do Espírito Santo 
como médico, um excelente médico. Quero 
dizer que sou seu fã. Nosso doutor Nivaldo 
nunca mede esforços para ajudar o próximo e 
sempre está muito pronto para só fazer o bem, 
sem olhar a quem. Fico muito feliz em vê-lo. Em 
nome do nosso maestro Orlando Lemke, 
também um dos homenageados, sintam todos 
os nossos músicos, todos os pastores, todas as 
pessoas aqui cumprimentadas. 
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 Inicialmente, eu quero agradecer ao 
nosso Bondoso Deus por este momento. Em 
todas as ocasiões em que eu tenho a 
oportunidade de fazer uso da palavra, sempre 
falo que eu tenho muito orgulho de ser um 
deputado pomerano e de ser um deputado 
luterano.  
 Assim quando eu cheguei aqui a esta 
Casa, uma das minhas primeiras agendas, ou 
melhor, a primeira agenda que eu fiz externa, 
foi com o nosso pastor sinodal, colocando o 
nosso mandato à disposição da nossa Igreja, à 
disposição das instituições que a nossa Igreja 
tem. 
 Eu quero fazer, nesses quatro anos, se 
Deus assim nos permitir, um trabalho 
maravilhoso aqui em nosso estado. Hoje 
mesmo, já estava, neste mês nós estamos 
definindo as nossas emendas individuais daquilo 
que nós temos direito de estar direcionando 
para as comunidades, para os municípios. 
Estávamos reservando algum recurso financeiro 
para a compra de instrumentos de sopro, bem 
como o Albergue Martim Lutero. 

A Reforma Luterana foi um marco 
importantíssimo para todo o cristianismo. A 
partir de 1517, Martinho Lutero e demais 
colaboradores trouxeram à tona a verdade 
bíblica sobre a justificação por graça e fé, 
conforme o texto de Romanos, capítulo 1, 
versículo 17: O justo viverá por fé. Com o 
movimento da reforma, foi possível que a 
palavra de Deus chegasse até o povo mais 
simples, foi permitido ao povo ler, ouvir, estudar 
e compreender a Bíblia. E, além disso, o 
movimento da reforma aflorou uma 
conscientização político-social na população, 
despertando no povo o desejo de participar e 
opinar nas decisões. 

Hoje, somos Igreja Luterana espalhados 
em todo o mundo e, com muito orgulho, 
celebramos os quinhentos e dois anos da 
reforma. Ser luterano ou luterana não nos faz 
melhor nem pior do que ninguém, nos faz 
servos e servas de Deus na luta por um mundo 
mais justo, fraterno e igualitário. Somos Igreja 

da reforma sempre em reforma. 
Que Deus abençoe o nosso caminhar 

como Igreja Evangélica de Confissão Luterana 
permitindo colocar sinais do seu reino já aqui 
e agora.  

Muito obrigado e uma boa noite a todos. 
 
O SR. CERIMONIALISTA - (RIKELME 

KRÜGER SALES) - É convidado a fazer o uso da 
palavra neste instante o 2.º vice-presidente da 
Igreja Evangélica de Confissão Luterana do 
Espírito Santo, pastor Mauro Batista. 

 

O SR. MAURO BATISTA DE SOUZA - 
Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus 
Cristo seja com todas e todos vocês. Amém. 

Estimado deputado Sergio, demais 
deputados, senhor prefeito, colegas da Mesa, 
vocês que aqui vêm, uma boa noite. De fato, é 
uma semana bem importante para nós da Igreja 
Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. 
Trago um abraço caloroso da nossa pastora-
presidente, pastora Sílvia Genz, que está em 
Joinville, Santa Catarina, em uma atividade 
muito semelhante a esta. 

É uma honra poder dirigir a palavra em 
um lugar tão especial, como uma Assembleia 
Legislativa Estadual. Oradores que me 
antecederam aqui já mergulharam com 
bastante profundidade na história, no legado do 
reformador Martinho Lutero. Talvez, gostaria de 
dizer do agradecimento que nós, como IECLB, 
temos, em primeiro lugar, a Deus, que nos 
permite continuar com muita humildade, mas 
também com coragem, a dar o testemunho, 
aquele pelo qual Lutero, também Catarina Von 
Bora, sua esposa, os dois lutaram tanto. Para 
nós é uma alegria servir a Deus desta forma do 
jeito luterano. Para nós também é uma honra 
estar aqui e testemunhar o carinho que este 
estado tem pelo sínodo do Espírito Santo a 
Belém, que é um dos dezoito sínodos da IECLB. 
O que acontece aqui nesse sínodo é sui generis, 
é encantador, é maravilhoso, é inspirador para 
outras regiões da igreja. Aqui temos o 
testemunho claro do Evangelho, aquele 
Evangelho pelo qual Lutero tanto pregou e 
ensinou aqui. Esse Evangelho se materializa no 
amor ao próximo. É um testemunho bonito e 
nós, como igreja nacional, olhamos para esse 
sínodo sempre com carinho, com alegria e com 
orgulho. 

Sim, a Reforma trouxe muitos 
ensinamentos para o mundo todo. Acho que dá 
para dividir o mundo entre antes e depois. 
Mérito nenhum nosso. Mérito de Deus, que 
colocou as pessoas certas no lugar certo.  
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As contribuições da Reforma foram 
muito além da questão religiosa e teológica. 
Foram mencionadas aqui a questão do serviço 
social, que nós chamamos de diaconia; a 
questão da saúde; a questão da educação; e, 
sim, a redescoberta de um tesouro teológico 
maravilhoso, que é a graça de Deus, que é a 
justificação pela graça por meio da fé. Deus te 
aceita assim como você é. Ponto final. Você é 
salvo, você é salva pela tua fé, só que salvo, 
salva, você vai trabalhar para que o mundo seja 
um mundo melhor.  

A IECLB, Igreja Evangélica de Confissão 
Luterana no Brasil, quem represento aqui, nesta 
noite, está presente em três mil lugares do 
Brasil. Estamos em todos os vinte e sete 
estados. São mil e oitocentas comunidades, mil 
e duzentos pontos de pregação. Somos uma 
igreja numericamente pequena, comparada ao 
universo nacional, mas nós gostamos de 
acreditar que nós fazemos a diferença por meio 
do poder que Deus nos dá.  

Temos uma missão definida por nossos 
antepassados, pelas pessoas sábias que nos 
antecederam. E a nossa missão como igreja é 
propagar o Evangelho de Jesus Cristo, 
estimulando a sua vivência pessoal na família e 
na comunidade e promovendo a paz, a justiça e 
o amor na sociedade brasileira e no mundo. 
Essa é a nossa missão. É a missão que Deus nos 
dá. 

Mas nós também temos uma visão. Nós 
temos um sonho. O nosso sonho é um dia 
sermos uma igreja reconhecida por 

comunidades atrativas, inclusivas e 
missionárias, que atuam em fidelidade a esse 
Evangelho de Jesus Cristo, destacando-se pelo 
testemunho do amor de Deus, pelo serviço 
em favor da dignidade humana e pelo respeito 
à criação. Essa é a nossa missão. Essa é a 
nossa visão. 

De todo o envolvimento que nós temos 
com relação à sociedade, nós tentamos nos 
colocar a serviço, para que nós tenhamos uma 
realidade a mais próxima possível daquilo que 
será o reino de Deus, o reino de vida, o reino de 
abundância, o reino de paz, o reino de justiça. 
Nós tentamos colocar esse Evangelho de Jesus 
Cristo na prática muito em função daquilo que o 
reformador nos ensinou. Lutero defendia que o 
mundo é estruturado em três ordens diferentes, 

as três ordens da criação: a casa, onde a 
economia acontecia; a pólis, a política, que tinha 
o papel de defender e fazer as leis; e a igreja, 
que tinha o papel da espiritualidade, o papel da 
educação.  

Esta Casa aqui, que lida com a política, 
para nós é uma Casa de extremo valor, de 
extrema importância, porque aqui são feitas e 
são fiscalizadas também as leis, que têm por 
finalidade ordenar a sociedade, para que ela 
seja uma sociedade digna, solidária e justa. 
Então, o fato de nós hoje estarmos aqui 
representa muito para nós como igreja. 

Concluindo, eu gostaria de dizer, então, 
que a presidência da Igreja Evangélica de 
Confissão Luterana no Brasil parabeniza esta 
Casa pela iniciativa, parabeniza o Sínodo Espírito 
Santo a Belém e todas as pessoas que dele 
fazem parte, que estão agora na liderança, mas 
que também já estiveram na liderança. E é o 
nosso desejo que este dia e amanhã, que é o dia 
que, de fato, a gente vai soltar os foguetes, que 
esses dias nos inspirem sempre a continuarmos 
persistindo nos valores que o reformador nos 
colocou, o valor da ética, o valor da justiça, o 
valor da solidariedade, que são valores do Reino 
de Deus.  

Que religião e política possam se unir, 
também, para que nós possamos ter mais 
justiça, mais solidariedade também nos nossos 
povos.  
 Que Deus abençoe ricamente esta Casa, 
todas as pessoas que aqui foram eleitas, as que 
aqui trabalham, e todas as pessoas do Sínodo 
Espírito Santo a Belém e também todas as 
pessoas de todas as outras igrejas. Que elas 
possam se unir sempre para que nós possamos 
colocar os sinais do Reino de Deus, que é o reino 
pelo qual o próprio Jesus Cristo viveu e pelo 
qual Ele foi morto. Que Deus nos abençoe 
ricamente! Uma boa noite! (Palmas) 
  

 O SR. CERIMONIALISTA - (RIKELME 
KRÜGER SALES) - Neste instante, é convidado a 
fazer o uso da palavra o pastor sinodal do 
Sínodo Espírito Santo a Belém, pastor Ismar 
Schiefelbein. 
 

 O SR. ISMAR SCHIEFELBEIN - A graça de 
Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a 
comunhão do Espírito Santo sejam convosco. 
Amém!  
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 É, para nós, do Sínodo Espírito Santo a 
Belém, uma honra estar aqui nesta Casa de Leis, 
nesta Casa que é do povo. 
  Saúdo, em especial, V. Ex.ª, deputado 
proponente Sergio Majeski; V. Ex.ª, deputado da 
IECLB nesta Casa, representante luterano aqui, 
deputado Adilson Espindula; prefeito, também 
membro da IECLB, Irineu Wutke, da cidade de 
Vila Pavão; e todos os colegas, em especial o 
segundo vice pastor-presidente da IECLB, pastor 
doutor Mauro; colega, vice pastor-sinodal, 
pastor Sidney Reetz; também os demais colegas 
que estão na plenária, pastor Geraldo, pastor 
Nivaldo, pastor Edvaldo, e assim saúdo todos os 
pastores e pastoras da IECLB, que dedicam a sua 
vida e vivenciam a sua vocação através do 
ministério pastoral. E muito me alegra que a 
IECLB, há vários anos, acolhe, também, o 
Ministério Pastoral Feminino e que, a partir do 
início deste ano, temos uma pastora-presidente, 
pastora Silvia, que Deus a conduza e a ilumine 
na tarefa de conduzir a vida da Igreja Evangélica 
de Confissão Luterana no Brasil. 
 A todos e a todas que participam desta 
sessão, que nós, com alegria, reafirmemos que a 
Reforma Protestante, que tem o seu marco 
inicial em 31 de outubro de 1517, quando o 
reformador Martinho Lutero fixa, nas portas do 
templo do Castelo de Wittenberg, na Alemanha, 
noventa e cinco teses para debate público sobre 
a vida e o testemunho de fé das pessoas na 
época.  
 O propósito era: precisamos debater 
aquilo que determina e faz diferença na nossa 
vida. E assim também compreendemos, 
quinhentos e dois anos depois, a Igreja não 
pode se ater ao mundo espiritual. Ela precisa 
refletir, debater e dialogar sobre aquilo que faz 
parte da vida não apenas das pessoas, mas da 
boa e maravilhosa criação de Deus.  

A Reforma Luterana, como muito bem 
lembrado pelo nobre deputado Adilson, ela 
parte do princípio de que nós somos 
justificados, somos tornados justos pela fé. E 
isso é libertador! Deus não exige de nós 
sacrifício, nem esforço, para que alcancemos a 
salvação. Ela foi alcançada por nós em Jesus 
Cristo, que deu a sua vida na cruz, em nosso 
favor. Assim, somos libertos de opressão e de 
culpa. E libertos para um propósito especial. 
Libertos para servir, para ser testemunhas de 

um Deus que é o Deus da vida. E um Deus que 
quer que todas as pessoas tenham vida, e a 
tenham em abundância!  

Essa verdade é tão significativa que, 
quatrocentos e oitenta e dois anos depois, a 
Igreja Católica Apostólica Romana e a 
Federação Luterana Mundial assinaram uma 
declaração conjunta sobre a doutrina da 
justificação pela fé. 

Amanhã celebramos os quinhentos e 
dois anos da Reforma Protestante. Mas, 
também, amanhã celebramos vinte anos da 
assinatura dessa declaração conjunta, da qual, 
depois, se tornaram signatárias também a Igreja 
Presbiteriana e, também, a Igreja Anglicana.  

Nós celebramos essa data especial, na 
última semana, reunindo essas quatro igrejas 
aqui em Vitória, no templo de nossa 
comunidade, aqui pertinho. E é significativo ver 
que nós, fundamentados no Evangelho de Cristo 
Jesus, somos capazes de superar as nossas 
diferenças para nos unir na defesa da dignidade 
humana, da justiça, da fraternidade e da paz.  

É com muita alegria que, enquanto Igreja 
Luterana, nós reafirmamos a fé num Deus que 
nos liberta. Somos salvos pela fé, mas isso não 
nos faz cruzar os braços. Até porque o apóstolo 
Tiago afirma: Fé sem obras é morta. Por isso, 
nos propomos a ser uma igreja ativa, uma igreja 
que tem membros libertos e libertas pela graça 
de Deus, e que são chamados e chamadas a 
servir. Assim, sempre nos colocamos ao lado de 
causas que promovem a dignidade humana, em 
parceria com movimentos como o MPA, que 
hoje é representado pela Genz. Temos 
defendido a agricultura familiar e fizemos coro 
pela não cobrança pelo uso da água, pela 
agricultura que produz setenta por cento dos 
alimentos consumidos na mesa dos brasileiros.  

Levantamos nossas vozes em defesa da 

saúde, de maneira especial através do trabalho 
do Albergue, da Saúde Alternativa, através do 
trabalho da Acesa, aqui representada pela 
nossa irmã Edna. Levantamos a voz pela 
cultura, pois um povo sem cultura é um povo 
dominado e explorado. Grupos e eventos 
culturais fazem parte da vida de nossas 
comunidades, e, principalmente, sempre 
compreendemos que temos um papel 
fundamental na vida política e social. 
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 A Reforma defende a separação da Igreja 
e do Estado, justamente para que cada um 
cumpra o seu papel. Que o Estado garanta os 
direitos e a dignidade dos seus cidadãos e 
cidadãs, e que a Igreja seja voz profética para 
denunciar onde essa dignidade está sendo 
ameaçada. 

 E assim temos buscado fazer em 
diferentes situações, como quando nos 
pronunciamos sobre o crime ambiental ocorrido 
com o rompimento da barragem em Mariana e 
também em Brumadinho. Quando nos 
pronunciamos sobre a proposta de reforma da 
Previdência, que ameaça a sustentabilidade da 
vida de pessoas que dedicaram a sua vida ao 
trabalho e que correm o risco de estar 
desamparadas na sua idade avançada.  

 Que esta Casa de Leis, representadas 
hoje nesta Mesa pelos excelentíssimos 
deputados Sergio Majeski e Adilson Espindula, 
possa levantar a voz em defesa da justiça, 
promulgando leis e fiscalizando para que elas 
sejam cumpridas, para que todas as pessoas, 
sem distinção, tenham seus direitos garantidos 
e não fiquem desamparados. 

 Que o Deus que nos liberta pela fé 
ilumine e abençoe todos e todas e faça de nós 
instrumentos da Sua vontade, seja no exercício 
do mandato, seja na função que nós 
desempenhamos no nosso dia a dia. Que onde 
quer que cada um e cada uma de nós esteja, a 
Boa Nova, a Palavra das Sagradas Escrituras seja 
testemunhada em palavras e ações. 

 Muito obrigado.  

 Que Deus abençoe esta legislatura.  

 Obrigado pela proposição desta sessão 
solene, deputado Sergio. Que Deus ilumine 
vocês e esta Casa. Amém. 

 

 O SR. CERIMONIALISTA - (RIKELME 
KRÜGER SALES) - É convidado a fazer o uso da 
palavra o presidente do Sínodo Espírito Santo a 
Belém e superintendente do Albergue Martim 
Lutero, pastor João Paulo Auler. 

 

 O SR JOÃO PAULO AULER - Saúdo o 
deputado proponente, Sergio Majeski, o 

deputado Adilson Espindula, o segundo vice-
presidente da IECLB, Mauro, e, em nome do 
pastor Sinodal Ismar, os outros colegas 
presentes aqui na frente e também no plenário. 

 Muito já foi falado nesta noite sobre a 
Reforma Luterana, sobre o legado que ela 
deixou para sociedade. De fato, a Reforma 
mexeu com o mundo. Tudo teve que ser 
reinterpretado, os conceitos novos surgiram em 
relação à saúde, em relação à assistência 
social, à educação política; e a igreja teve que 
se reinventar em 1500. Como sou 
superintendente do Albergue, eu me deixei 
levar pelo assistencial, por aquilo que a gente 
faz lá: cuidar de pessoas!   

Eu quero trazer isso para o chão aqui, 
porque eu estou percebendo que hoje estão 
presentes muitas pessoas, que como eu, 
aprenderam coisas que Lutero deixou para os 
pais: o Catecismo Menor. Quem leu, estudou, o 
Catecismo Menor, aqui, levanta a mão! Muito 
bem! Fala muito da assistência! Eu quero partir 
da quarta petição do Pai Nosso, que Lutero fala 
sobre o que isso significa. Eu não vou pedir para 
vocês recitarem comigo, porque ia ser um coral, 
muitos sabem de cor. Lutero diz que isso 
significa: comida, bebida, vestes, calçados, casa, 
lar, campos, gado, bens, cônjuge - e fiel, filhos 
piedosos, empregados fiéis, superiores piedosos 
e fiéis, bom governo, bom tempo, paz, saúde, 
disciplina, honrados e leais amigos e até bons 
vizinhos. Tudo isso, ele incorporou nessa palavra 
- pão nosso de cada dia! 

Percebemos que se ocupar com o céu e 
com o mundo são coisas diferentes e ao mesmo 
tempo são a mesma coisa. Assim a gente precisa 
lidar na teologia luterana: saber separar aquilo 
que não pode ser separado, que está, às vezes, 
meio misturado. E nesse sentido, Lutero 
também afirma uma frase que muitos 
conhecem: o cristão não vive para si mesmo, 
mas para Cristo e para o próximo! Para Cristo, 
na fé; e para com o próximo, em atitudes de 
amor. Logo, se relacionar com Deus na fé, inclui 
se relacionar com o mundo e com as pessoas, 
com atitudes nobres. 

Inclusive, doutor pomeranos - que tem 
muito a ver com os pomeranos, ele fez uma 
reforma da assistência social na época de 
Lutero, e ele disse uma frase muito 
interessante: o luterano em atitudes, ele faz a 
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liturgia, depois da liturgia. E a liturgia, depois da 
liturgia precisam estar casadas. Somos uma 
igreja que tem como legado, cuidar e pastorear. 
Somos uma igreja que não se basta, não quer 
ficar voltada para si mesmo, ela transcende a si 
mesmo, se volta para o mundo, exigindo que as 
necessidades das pessoas sejam preenchidas, 
que o pão não falte à mesa. 

Sempre quando o pão - citado por Lutero 
- não chega à mesa, a voz da igreja precisa se 
fazer ouvir. Por isso, como luteranos temos 
como essência, o Evangelho. Não somos 
políticos, mas por decorrência, sim. Temos 
como fundamento, o Evangelho, mas por 
decorrência, somos políticos. Porque nós 
precisamos reclamar, às vezes, com os próprios 
membros das nossas congregações, e eles 
precisam ver que está faltando pão na mesa de 
pessoas, e às vezes, nós temos atitudes 
proféticas também com o colégio político 
quando ele sai fora. E aí fazemos jus à palavra 
protestante.  

Aqui no estado nós somos em torno de 
sessenta mil membros, mas, como já foi dito, 
temos mostrado aquilo que fazemos, temos 
mostrado um pouco a liturgia que vem depois 
da liturgia, temos mostrado um pouco esse 
legado luterano. Cito aqui alguns exemplos.  

No passado, a Igreja Luterana, quando 
construía uma igreja, o que ela construía ao 
lado? Uma escola. Igreja e escola andavam 
juntas. Deputado Sergio Majeski e Adilson 
Espindula, o colégio em Santa Maria é o Graça 

Aranha, né? Já foi dito, vocês lembram, os pais 
falaram, quem doou aquele terreno para 
construir a escola? Foi a Igreja Luterana. Ela 
doou porque valoriza. Bom ensino faz parte 
do pão de cada dia. Pessoas para ter 
dignidade precisam ter educação, formação. A 
Igreja Luterana faz isso em parceria, muitas 
vezes, com o poder público também.  
 Temos a associação ADL, Associação 
Diacônica Luterana, que além do estudo formal, 
dá instrumentos para aqueles jovens para que 
eles tenham olhar luterano em relação à 
sociedade. Para que eles carreguem na sua 
atuação esse jeito luterano de ser.  
 No meio ambiente também temos 
atuado. Temos feito alguma coisa. Vou lembrar 
aqui, há um ano, dois, quando mobilizamos todo 
o estado com a seguinte proposta: cada 

membro luterano vai plantar uma árvore por dia 
porque está na hora de plantarmos chuva. 
Precisamos fazer isso. Com alegria então a gente 
pôde apresentar sessenta mil árvores. Espero 
que os luteranos continuem fazendo isso e 
tenham a parceira de outras igrejas e 
movimentos.  
 Temos também o Albergue Martim 
Lutero, que cuida de pessoas que vêm de mais 
de sessenta municípios do estado do Espírito 
Santo em busca de tratamento especializado e, 
às vezes, de alta complexidade, e sem o 
albergue não poderia fazer esse tratamento. E a 
nossa grande preocupação e também da igreja 
que vez em quando tem um assunto, um ruído 
por aí, que estão querendo acabar com o SUS. 
Isso nos preocupa e já nos faz mobilizar.  
 Encerro a minha fala dizendo o seguinte: 
o luteranismo nos deixa esse legado. A vida que 
pulsa depois do culto nos interessa e nos diz 
respeito. Nesse sentido somos parceiros de 
todas as igrejas e outras organizações, também 
políticas, que têm o mesmo propósito. Que esta 
solenidade traga impulsos para ações concretas 
no sentido de promover a existência de mais 
pão para todos. E que cada vez mais o pão seja 
nosso. Repetindo: que o pão seja nosso, não 
somente de alguns! 
 Muito obrigado! 
 

 O SR. CERIMONIALISTA - (RIKELME 
KRÜGER SALES) - Neste momento, o senhor 
deputado proponente, Sergio Majeski, fará a 
entrega da Comenda do Mérito Legislativo 
Arautos das Paz aos homenageados. 
 

O SR. PRESIDENTE - (SERGIO MAJESKI - 
PSB) - Vou convidar o deputado Adilson 
Espindula, para me acompanhar  para fazer as 
entregas, na parte debaixo do plenário. 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (RIKELME 
KRÜGER SALES) - A Comenda do Mérito 
Legislativo Arautos da Paz foi criada pela 
Resolução n.º 023/2016, para homenagear 
líderes de toda e qualquer religião que se 
destaquem no compromisso de promover a paz 
e o respeito ao próximo e que, através da 
religião, trabalhem pela promoção da justiça 
social.  

O arauto, ou heraldo (do francês antigo), 
era o mensageiro oficial na idade média, uma 
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pré-forma do diplomata. O arauto fazia as 
proclamações solenes, verificava títulos de 
nobreza, transmitia mensagens, anunciava a 
guerra e proclamava a paz. 

O primeiro homenageado da noite é o 
pastor Mauro Batista de Souza. (Palmas) 
(Pausa) 

Segundo vice-presidente da Igreja 
Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, 
gaúcho de Novo Hamburgo, é casado com a 
pastora Márcia Blasi. Possui formação superior 
em Teologia pela Escola Superior de Teologia, 
mestrado em Homilética - a arte de preparar e 
pregar sermões - e doutorado em Teologia, 
ambos nos Estados Unidos.  

 
(Procede-se à entrega da 

comenda) 
 

Ismar Schiefelbein. (Palmas) (Pausa) 
É pastor sinodal do Sínodo Espírito Santo 

a Belém, da Igreja Evangélica de Confissão 
Luterana no Brasil. É gaúcho de Santo Ângelo, 
casado e pai de dois filhos. É formado em 
Teologia pela Escola Superior de Teologia. 

 
(Procede-se à entrega da 

comenda) 
 
Pastor João Paulo Auler. (Palmas) 

(Pausa) 
É presidente do Sínodo Espírito Santo a 

Belém (Sesb), da Igreja Evangélica de Confissão 
Luterana no Brasil, e superintendente da 
Associação Albergue Martim Lutero. É gaúcho 
de Não-Me-Toque, casado e pai de três filhos. 
Possui formação superior em Teologia, pós-
graduação em Ética e mestrado em Liturgia, 
pela Escola Superior de Teologia de São 
Leopoldo, no Rio Grande do Sul. 

 
(Procede-se à entrega da 

comenda) 

 
A partir de agora, o senhor deputado 

proponente, Sergio Majeski, fará a entrega de 
certificados aos homenageados. 

A primeira homenagem é para Maria 
Kalk. (Palmas) (Pausa) 

A família é convidada a participar do 
momento fotográfico. 

Natural de Itaguaçu, trabalhou na ADL 
entre 1960 e 1998. Ao longo de quarenta anos, 
viu de perto as transformações da entidade, 
como a construção da sua nova sede; o período 
de crise na década de 80, que quase a levou ao 
fechamento; e o restabelecimento de sua força 
educadora mantida até hoje. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Família Schliewe. (Pausa) 
Os seus demais familiares são 

convidados a foto. (Palmas) 
Importante família com atuação na 

agricultura familiar orgânica. A Igreja Luterana 
sempre incentivou a prática da cultura, levando 
em conta o cuidado com a criação de Deus. A 
propriedade da família Schliewe tem sido 
referência, inclusive para escolas técnicas e 
agrícolas. 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

Orlando Lemke. (Pausa) 
Natural de Santa Maria de Jetibá, o 

trabalho com a música começou aos treze anos, 
com a professora Micaela Berger, para que 
pudesse acompanhar os hinos na comunidade 
evangélica de confissão luterana Martin Lutero. 
Em 1964, surgiu a ideia de formar um quarteto 
de trombonistas na comunidade. Orlando, hoje, 
é regente do grupo, desenvolvendo, além dos 
trombonistas, o trabalho com o coral da 
comunidade. 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 
Matias Nickel. (Pausa) 
Natural de Santa Leopoldina, foi 

professor de catecismo nas comunidades de 
Luxemburgo, Cruz e Califórnia. Em 1966 iniciou 
uma parceria com o Instituto Butantã, em São 
Paulo, de onde recebia uma ampola de soro 
antiofídico para cada duas cobras enviadas para 
lá. Foi vereador entre 1988 e 1992 e ajudou na 
fundação da Associação de Moradores e do 
grupo de danças e foi fundamental na 
construção da Igreja das Graças. 
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Se o deputado me permitir um aparte, 
ele é primo da minha família. (Palmas) 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

Senhor Orlando Hartwig, representado 
por Simone Vesper. (Pausa) 

Natural de Barra de São Francisco, é 
bacharel em Administração e Ciências Contábeis 
e bacharelando em Direito. Atuou como 
orientador de culto infantil e como líder de 
juventude. Liderou, por vários anos, o grupo de 
teatro na comunidade Apóstolo Paulo e atuou 
como regente de coral da comunidade e, 
posteriormente, do grupo de canto. 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

Adélia Lemke Graf, in memoriam, sendo 
representada por Geraldo Graf. (Pausa) 

Natural de Baixo Guandu, trabalhou na 
valorização da mulher como parceira com 
direitos iguais na família e na sociedade. Foi 
uma grande liderança por onde passou e 
contribuiu profundamente na criação e 
consolidação de grupos da Igreja Evangélica de 
Confissão Luterana no Espírito Santo. 

 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

Regina Saibel Tesch e seus familiares. 
(Pausa)  

Natural de Vila de Laranja da Terra, 
atuou na vida comunitária como orientadora do 
ensino confirmatório, regente de música, 
compositora e trabalhou auxiliando e realizando 
cultos, estudos bíblicos e ofícios, sendo uma 
liderança muito ativa, admirada e respeitada 
dentro e fora de sua comunidade. Ainda hoje, 
aos oitenta e oito anos, é uma coralista ativa e 
participativa. 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 
Édna Cleuza Vervloet e seus familiares. 

(Pausa) 
Natural de Pancas, exerceu sua fé por 

meio de trabalhos voluntários, como 
orientadora de culto infantil e de ensino 

confirmatório, atuando em presbitérios, 
auxiliando e formando grupos comunitários de 
saúde alternativa. Sua liderança foi muito 
importante na luta por agricultores que se 
mantêm em seus espaços de vida e 
preservassem a sua herança cultural. 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Arthur e Martim Marquardt, sendo 

representados pelo senhor Nivaldo Geik e pelo 
pastor Sidney Reetz. (Pausa)  

Irmãos, Arthur e Martim, há cinquenta 
anos, dedicaram-se ao ofício de puxar os sinos 
da igreja. Sempre honraram com seus 
compromissos em momentos alegres, bem 
como em momentos tristes. De 1958 a 2008, 
foram cinquenta anos de história, dedicação, 
compromisso e seriedade. Arthur, hoje com 
oitenta e seis anos, e Martim, com noventa e 
um anos, sempre viveram na comunidade de 
São Bento, na Paróquia de Pancas, com muitos 
serviços prestados à comunidade. 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
O próximo homenageado da noite é o 

doutor Nivaldo Kiister e seus familiares, caso 
estejam presentes. (Pausa) 

Natural de Barra de São Francisco, é 
formado em Medicina pela Ufes com 
especialização em Radioterapia. Sempre foi 
muito atuante como presbítero de comunidades 
e paróquias da Grande Vitória. Foi presidente do 
Sínodo Espírito Santo a Belém por três 
mandatos. É membro da diretoria da Fundação 
Luterana Sementes e presidente da Associação 
Albergue Martim Lutero. É O segundo vice-
presidente do Concílio da Igreja Evangélica de 
Confissão Luterana no Brasil. 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

Convidamos o deputado proponente e o 
deputado Adilson Espindula a recomporem a 
Mesa neste instante. 

Devolvo a palavra, para o encerramento 
desta sessão solene, ao deputado proponente, 
senhor Sergio Majeski. 
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O SR. PRESIDENTE - (SERGIO MAJESKI - 
PSB) -  Mais uma vez parabenizo a todos e a 
todas. Eu tenho certeza que as pessoas que aqui 
foram homenageadas não são homenageadas 
individualmente, elas estão representando uma 
coletividade e um trabalho em que, então, são 
as representantes. Mas que a coletividade se 
sinta homenageada no dia de hoje. 

Eu gostaria de saber se alguém da Mesa 
ainda gostaria de fazer alguma consideração 
final. O prefeito? Não? 

Então, mais uma vez, eu agradeço a 
presença de todos. Foi muito edificante o que 
ouvimos aqui nesse breve tempo, algumas 
reflexões feitas, sobretudo pelos pastores. 
Parabéns pelas palavras. Nós vivemos um 
momento complicado, não só no Brasil, mas em 
escala global. É um momento de muita 
incerteza. Com certeza este não é o pior 
momento da história, mas é um momento 
complicado, é um momento em que a gente 
sente que as pessoas estão um pouco 
angustiadas e muito incertas sobre aquilo que 
virá. É um momento de grande incerteza, talvez 
em função dessa crise política, moral, social e 
econômica que nós vivemos. 

Então, relembrar e manter vivo aquilo 
que pessoas como Martim Lutero pregaram, 
fizeram e deixaram como legado, talvez em 
nenhum outro momento foi tão importante. 
Que a gente assimile e que a gente não esqueça 
esses ensinamentos e esse olhar para a 
sociedade, sobretudo para aqueles que mais 
necessitam. 

Assim sendo, nada mais havendo a 
tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, 
porém, convoco os senhores deputados e 
deputadas para a próxima que será solene, 
amanhã, 31 de outubro, às 19h. 

A sessão está encerrada. Uma boa noite 
a todos e um bom retorno a todos as suas casas.  
 

(Comunicamos que a próxima 
sessão será solene, amanhã, às 
19h, conforme requerimento do 
senhor deputado Enivaldo dos 
Anjos, aprovado em plenário, em 
homenagem aos servidores e ex-
servidores da Assembleia 
Legislativa, Expediente: o que 
ocorrer, e comunicamos que 

haverá sessão ordinária dia 4 de 
novembro de 2019, cuja Ordem 
do Dia foi anunciada na 
centésima terceira sessão 
ordinária, realizada em 30 de 
outubro de 2019) 
 

Encerra-se a sessão às vinte horas e 
trinta e um minutos.  
 

*As inserções em negrito referem-se às 
previsões regimentais relativas às fases ou às 
ocorrências desta sessão. 
 

 
 

QUINQUAGÉSIMA QUINTA SESSÃO 
SOLENE, DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2019. 

 
  ÀS DEZENOVE HORAS E OITO MINUTOS, 
O SENHOR DEPUTADO ENIVALDO DOS ANJOS 
OCUPA A CADEIRA DA PRESIDÊNCIA. 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) - Senhoras e senhores, 
senhores deputados presentes Enivaldo dos 
Anjos e Danilo Bahiense, telespectadores da TV 
Assembleia, boa noite! 

Já se encontra compondo o local de 
destaque o senhor deputado proponente, 
Enivaldo dos Anjos, presidente do Fórum dos 
Servidores, para os procedimentos regimentais 
de abertura desta sessão solene. 

São convidados o deputado Danilo 
Bahiense, também já compondo a Mesa; a 
deputada Janete de Sá; o presidente do 
Sindilegis, Gildo Gomes; o secretário de gestão 
de pessoas da Assembleia Legislativa, Joel 
Rangel; o secretário de comunicação social, 
Fernando Vailant Sá Prado Carreiro; a diretora 
de finanças, Janaína Valois; o diretor de 
segurança legislativa, Sergio de Assis Lopes; 
representando o deputado Delegado Lorenzo 
Pazolini, o seu assessor João Vicente Portela 
Couto Neto; representando o deputado 
Alexandre Xambinho, o seu assessor Júnior 
Ferreira; representando a deputada Raquel 
Lessa, Hosana Mageste; representando o 
deputado Renzo Vasconcelos, Pablo Miclos. 
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É convidado também o ex-servidor da 
Assembleia Legislativa, que dá nome à 
comenda, José Maria Pimenta. 
 

(Tomam assento à Mesa os 
referidos convidados) 

 
 Chegando outros diretores, a gente 
anuncia aqui.  
 Tatiana, subdiretora-geral; 
representantes da diretoria do Sindilegis e da 
diretoria da Arsal, aqui presentes. 

Agradecemos a presença de vocês e o 
prestígio.  

Esta sessão é transmitida, ao vivo, pela 
TV Assembleia, nos canais abertos e digitais, 
Youtube e Facebook. As fotos do evento estarão 
disponíveis a partir de amanhã, em nosso site. 

A Assembleia Legislativa, com satisfação, 
recebe todos para a sessão solene em 
homenagem aos servidores ativos e inativos e 
ex-servidores desta Casa de Leis com destaque 
na prestação de relevantes serviços à 
Assembleia Legislativa, com a entrega da 
Comenda José Maria Pimenta.  

Ex-servidor desta Casa de Leis, José 
Maria Pimenta atuou como auxiliar dos 
deputados e foi subdiretor-geral da Assembleia, 
até ser designado para trabalhar no plenário da 
Casa. 

Neste instante, o senhor deputado 
Enivaldo dos Anjos procederá à abertura desta 
sessão solene, conforme regimental. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Invocando a proteção de Deus, 
declaro aberta a sessão solene. 

Solicito ao deputado Danilo que proceda 
à leitura de um versículo da Bíblia. 

 
 (O senhor deputado Danilo 

Bahiense lê Romanos, 13) 
Vou considerar lida e aprovada a ata da 

sessão anterior.  
Informo a todos que esta sessão é 

solene, em homenagem aos servidores ativos e 
inativos e ex-servidores com destaque na 
prestação de relevantes serviços à Assembleia 
Legislativa, com a entrega da Comenda José 
Maria Pimenta, conforme requerimento de 
minha autoria, aprovado em plenário, à 
unanimidade. 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) - É convidada também a 
compor a Mesa de honra, a representante do 
deputado Luciano Machado, Carmem Souza. 

 
(Toma assento à Mesa a referida 
convidada) 

 
Neste momento, todos são convidados, 

em atitude de respeito, para as execuções do 
Hino Nacional e do Hino do Estado do Espírito 
Santo. 

  
(São executados o Hino Nacional 

e o Hino do Espírito Santo) 
      
 É convidado a compor a Mesa de honra o 
presidente da Assembleia, deputado Erick 
Musso. Também convidado o diretor-geral da 
Assembleia, Roberto Ribeiro Carneiro. (Pausa) 
 

(Tomam assento à Mesa os 
referidos convidados) 

 
 Fará uso da palavra o proponente desta 
sessão solene, senhor deputado Enivaldo dos 
Anjos. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Eu quero pedir ao cerimonial que 
convide o presidente Erick Musso para falar em 
meu nome e em nome dele na abertura desta 
sessão.   
 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) - É convidado o presidente 
da Assembleia Legislativa para falar em nome 
do deputado proponente Enivaldo dos Anjos.  

 
 O SR. ERICK MUSSO - (PRB) - Boa noite a 
todos e a todas! Boa noite, gente! (Pausa)  
 Isso, legal! 
 Quero cumprimentar aqui nosso 
proponente da sessão, deputado Enivaldo dos 
Anjos. Enivaldo, que além de ser o proponente 
desta sessão, é também presidente do Fórum de 
Servidores da Assembleia Legislativa. Faz um 
trabalho incansável, assim também como a 
deputada Janete, que faz, há algum tempo já, 
em favor dos servidores da Casa. 
 Mas quero lhe parabenizar, Enivaldo, por 
esse último ato, vamos dizer assim, dessas 
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festas em favor do servidor que vêm 
acontecendo desde antes do dia 28, com 
atividades, com tantos outros eventos dentro da 
Casa, até a realização do fórum com palestras, 
enfim. E hoje, acredito que se encerrem essas 
comemorações em comemoração ao Dia do 
Servidor Público, que aconteceu no último dia 
28, com esta sessão solene. 
 Homenageando, agradecendo, dando 
força, dando energia àqueles que nos ajudam a 
carregar esse fardo, que não é leve, àqueles que 
nos ajudam a fazer do serviço público, mas em 
especial - Pedra, você que está aqui presente, 
quero agradecer a sua presença, e assinei a sua 
homenagem hoje, dentre tantas outras - o 
servidor da Assembleia Legislativa. Que faz 
desta Casa, no meu modo de ver e pensar, já a 
melhor do Brasil. (Palmas)  
 Mas vamos buscar esse reconhecimento, 
e vou falar isso um pouquinho daqui a pouco.  

Então, cumprimentar o deputado 
Enivaldo. E eu não poderia deixar, como já é de 
praxe, de pedir ao servidor da Casa, ao nosso 
presidente do fórum uma salva de palmas, que 
ele trabalha isso com muito carinho. (Palmas) 
 Quero cumprimentar o deputado 
Delegado Danilo Bahiense. É uma alegria, 
Danilo, estar ao seu lado neste plenário, nesta 
legislatura. Você que é um homem honrado, um 
homem de conduta, na vida pública há décadas, 
como delegado de polícia, como pessoa. Que na 
sua atividade já ajuda o capixaba há muito 
tempo e está ajudando mais, agora, aqui na 
Assembleia Legislativa. Parabéns pelo seu 
trabalho, pela condução do seu mandato. 
 Minha amiga deputada Janete de Sá, que 
movimentou a Casa com maestria neste 
Outubro Rosa, muito legal, desde a abertura até 
o encerramento. É muito legal isso. Você que 
lidera a nossa Procuradoria da Mulher, faz um 
trabalho extraordinário, é um espaço que temos 
aqui, que nós criamos na nossa gestão para 
atender as mulheres vítimas de violência 
familiar e doméstica. Janete é a procuradora 
especial da mulher aqui na Assembleia 
Legislativa. E já quero te agradecer, de público, 
a troca do espaço, a sua compreensão, embora 
tenha conseguido uns metrinhos a mais. Tem 
que dar um chorinho.  

Foi legal porque no próximo dia 11, e já 
queria estender o convite a todos, nós vamos 

inaugurar aqui dentro desta Casa - dia 06, 
quarta-feira, às onze horas da manhã, desculpa - 
o núcleo da Defensoria Pública aqui dentro. Que 
vai fazer toda a triagem da Defensoria capixaba 
e vai atender mais quatro ou cinco modalidades, 
colocando a população cada vez mais para usar 
o que é dela. Então, nós fizemos a troca das 
salas, quero agradecer a Janete, de público. 
 Cumprimentar o Gildo, nosso presidente 
do Sindilegis; cumprimentar aqui o Roberto 
Carneiro, meu irmão, que é o diretor-geral da 
Casa; está aqui Joel Rangel, já foi diretor-geral e 
hoje é diretor da Secretaria de Gestão de 
Pessoas; está aqui Fernando Carreiro, que é 
meu diretor de Comunicação Social; está aqui a 
Tatiana, que é nossa subdiretora; está a Janaína, 
que está de férias. Não sei como o Enivaldo 
conseguiu colocá-la nesta sessão solene. Ela 
chorou de ontem para hoje: Eu não vou... E que 
não sei o quê. Eu tenho férias. Mas está aqui. 

Está o Assis, o nosso diretor de 
Segurança; o João Vicente está representando 
aqui o deputado Pazolini; o Júnior está 
representando aqui o deputado Xambinho; a 
Hosana está representando a deputada Raquel 
Lessa; o Pablo está representando o deputado 
Renzo; o Pimenta está aqui ao meu lado, é um 
prazer Pimenta; e a Carmem está representando 
o deputado Luciano Machado.  

Diz Enivaldo que diretor não tem que ser 
convidado para a Mesa. Então, estão aqui 
Marcus Fardin e Paulo Marcos, são tudo diretor. 
Então, Enivaldo, esse cara tem que ser 
convocado, não é isso? Então, pedir a eles para 
que possam fazer parte da Mesa. 

Esta sessão é de reconhecimento. Todos 
devidamente cumprimentados, a minha fala é 
breve. Nós veremos, assim, ao final desses dois 
mandatos, eu fui presidente na legislatura 
passada e sou muito grato aos meus colegas, 
que me reconduziram para esses dois anos. Eu 
estou no terceiro quarto do tanque. Nós 
veremos da forma que esta Casa foi encontrada 
e nós vamos mostrar como esta Casa será 
entregue, sem tecer nenhum tipo de críticas, 
porque todos que passaram deixaram o seu 
legado, fizeram a sua parte e deram a sua 
contribuição. 

No próximo dia 22, Janete, Enivaldo e 
Danilo, eu com o conjunto de servidores - e, 
obviamente, deve chegar o convite extensivo 
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aos deputados -, nós vamos a um encontro 
nacional de Assembleias Legislativas, em 
Salvador. Nós inscrevemos a Assembleia em três 
categorias. Nas três categorias que tinha 
inscrição, nós inscrevemos a Assembleia. 
Inscrevemos a Assembleia na modalidade 
gestão, inscrevemos a Assembleia na 
modalidade inclusão social e inscrevemos a 
Assembleia na modalidade atendimento ao 
cidadão. 

E nós vamos buscar, eu sou um cara 
meio ousado, e eu quero buscar os três 
prêmios. Mas, se não puder os três, nós vamos 
disputar, de igual para igual, para conquistar 
pelo menos um ou dois desses prêmios, em 
primeira colocação, para que nós possamos 
chancelar, em nível de Brasil, o que nós já 
reconhecemos. 

Nós que vivemos nesta Casa, que 
prestamos um serviço à população do nosso 
estado, sabemos como nós pegamos. Os 
servidores sabem a pauta de reivindicações 
como era e como está. As categorias desta Casa 
sabem como estavam e como estão. Os 
processos administrativos, seja na Procuradoria 
ou em qualquer setor, sabem como era e como 
roda hoje. Todo mundo que está aqui ou a 
grande maioria que está aqui sabe, se nós 
tínhamos wi-fi e se, hoje, nós estamos igual no 
passado. Se nós tínhamos um portal A e hoje 
como está. Se nós vivíamos numa era analógica 
e, hoje, somos a primeira digital do país; se nós, 
num conjunto de esforços, tiramos ideias de 
nossas cabeças, porque na vida ninguém 
constrói nada sozinho! Ninguém constrói nada 
sozinho, nada acontece se não for da vontade e 
da permissão de Deus, e Deus não dá um fardo 
maior do que aquele que a gente não consiga 
carregar. Tiramos de nossas cabeças, os 
deputados e os servidores, e colocamos de pé, 
de pé, sob o olhar da desconfiança, sob críticas 
de que este Poder não era Executivo, era um 
Legislativo, e sempre tive uma visão 
diferenciada. Porque nós tiramos a Assembleia 
do ostracismo de ser carimbadora de projeto, 
de ser cartório de registro, a ser prestador de 
serviço à população, e já atendemos neste ano 
de 2019 mais de dez mil pessoas nesta Casa, de 
forma gratuita: tirando identidade, com Procon, 
com Delegacia do Consumidor, com 
Procuradoria da Mulher. Vamos ampliar trinta 

por cento do atendimento, agora, com a 
Defensoria Pública. Vamos colocar tecnologia 
aqui dentro, com realidade aumentada, com 
inteligência artificial, para nos tornarmos 
também a primeira tecnológica. 

Tenho muito orgulho de ser parte desse 
time que aqui está! Isso é um time, isso é uma 
família! Nós passamos mais momentos juntos 
aqui dentro do que na própria casa da gente. O 
servidor aqui tinha uma carinha assim, triste, 
porque a imagem da população com o 
Legislativo brasileiro é muito ruim, é onde as 
pessoas apontam e acham que tem muita gente 
trabalhando pouco e ganhando muito. E desde o 
primeiro momento, eu, com os meus colegas 
deputados e deputadas e a nossa equipe, 
tivemos o zelo de mudar essa imagem. Aqui tem 
gente que ganha bem, mas que trabalha muito, 
porque a Assembleia é o pulmão e o coração da 
locomotiva do serviço público no Espírito Santo, 
e as casas legislativas são o pulmão e o coração 
do serviço público no Brasil. Sem a Assembleia 
não tem Judiciário, não tem Tribunal de Contas, 
não tem Ministério Público, não tem Executivo, 
nada anda neste país. 

Por isso, quando hoje, e eu preciso fazer 
uma referência a uma fala equivocada de um 
deputado federal, e aí não estou querendo ver 
coloração partidária, não estou querendo dizer 
aqui que A está certo e B está errado ou vice-
versa, mas qualquer democrata neste país 
precisa defender as instituições e a democracia. 
Precisa ser defendido isso! Eu, talvez pela minha 
pouca idade, não participei da construção que 
muitas lágrimas foram derramadas, que muito 
sangue foi derramado, que muito suor foi 
derramado, para que as instituições públicas 
estivessem de pé neste país, para que o 
Judiciário estivesse de pé, para que as 
assembleias, as câmaras municipais, para que o 
Congresso Nacional... Tem falha? Tem! Mas a 
democracia ainda é o melhor caminho. 
Qualquer tipo de fala retrógrada, que tente 
instituir na cabeça das pessoas que é necessário 
voltar ao tempo da Ditadura tem que ser 
rechaçada com veemência por todo cidadão 
brasileiro. Por todo cidadão brasileiro. E o nosso 
papel enquanto líder é de dizer isso às pessoas. 
O debate é amplo, é democrático, precisa ser 
respeitado no campo da política, no campo das 
ideias. Agora, quando a soberania nacional 

Identificador: 340034003800360035003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



30 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 06 de novembro de 2019 

estiver colocada à mesa, não pode ter coloração 
partidária. Precisamos ter responsabilidade, 
responsabilidade institucional, responsabilidade 
em servir as pessoas, que foi para isso que todos 
nós fomos eleitos e estamos aqui trabalhando 
porque somos funcionários do povo. 

Por isso, quero aqui, mais uma vez, 
parabenizar o deputado Enivaldo, parabenizar 
cada homenageado e homenageada que será 
aqui hoje, porque se estão sendo 
homenageados é porque prestaram um serviço 
de relevância, de qualidade, e teve o 
reconhecimento da Casa do povo. Isso não pode 
ser um papel na parede, uma medalha no peito 
somente, não. Isso precisa ser energia, força, 
ânimo, para que vocês possam continuar cada 
vez mais prestando um serviço de qualidade, 
para que vocês possam continuar mais fazendo 
com zelo, com amor, com dedicação, tratando o 
outro como gostaria de ser tratado. A gente não 
precisa tratar mais, a gente só precisa tratar da 
forma que gostaríamos de ser tratados, porque 
todos nós gostamos de ser tratados bem. Então, 
muitas vezes, um bom dia, um boa tarde, como 
você foi, como você está, como foi o final de 
semana, melhora o dia daquela pessoa, melhora 
o ambiente de trabalho, melhora o ambiente de 
convivência, porque é assim que nós temos que 
fazer. Ganham os poderes, ganha a Assembleia, 
ganham os servidores, mas ganham, sobretudo, 
aqueles que nos colocaram ou aqueles a que 
nós temos que servir, que é a nossa população. 

Então, eu tenho muito orgulho de 
presidir esta Casa, muito mesmo! Eu tenho 
orgulho de ser político neste país! A política é 
uma ferramenta de transformação social, de 
mudança civilizatória, e é uma ferramenta das 
mais poderosas para mudar e transformar a vida 
das pessoas. E eu tenho orgulho de ser político - 
e falo isso de cabeça erguida diante de uma 
quadra nebulosa em que nós vivemos a política 
no Brasil. Mas eu acredito nessa ferramenta! 

Agora, do que nós precisamos? Estarmos 
juntos nas transformações que nós queremos! 
Eu tive um sonho, um sonho de colocar um 
espaço da Assembleia Cidadã. Nós sonhamos 
juntos, todos nós, colocar de pé uma 
Procuradoria da Mulher. Sabe o que está 
acontecendo agora? A ministra Damares vai 
instituir uma resolução para botar em todas as 
Assembleias do Brasil! É isso! Nós tivemos um 

sonho de lançar a Assembleia Digital - está ali o 
Marquinhos de Aquino -, digitalizar o processo 
legislativo, fazer o Revisa Ales.  Sabe o que está 
acontecendo? A Assembleia de São Paulo, da 
maior capital da federação, está nos copiando! 
Tivemos um sonho de colocar um Procon aqui 
dentro, e não era só um Procon, porque a ideia 
era que nós colocássemos na frente a Delegacia 
do Consumidor. Aí fala: Mais um Procon? 
Porque já tem Procon da Prefeitura, Procon do 
Estado, Procon de não sei o quê! Mas o que está 
funcionando é o nosso, porque o cara sai do 
Procon e, a três metros, ele está na Delegacia do 
Consumidor. 

Do que nós precisamos? Acreditar nos 
nossos sonhos e acreditar nas nossas 
potencialidades! Precisamos acreditar nos 
nossos sonhos e acreditar nas nossas 
potencialidades! Eu fiz essa inscrição, quando eu 
fechei, hoje, os vídeos, a parte escrita, técnica, 
com uma vontade de ganhar e uma certeza 
energizadora, porque nós precisamos trazer - e 
vai ser um troféu mesmo - para esta Casa, e 
botar estampado na entrada, se Deus quiser, 
que nós somos uma Assembleia referência! Isso 
me dará um sentimento, não de que: Ah, Erick... 
Não é isso! Mas é um sentimento de que nós 
colocamos esta instituição em um momento 
diferenciado! 

Zeramos a pauta do servidor público! 
Tinham vinte e cinco itens, vinte e três, vinte e 
seis. Fomos percorrendo! Nós reativamos 
carreira! Temos ainda muito que fazer? Claro 
que temos! Ninguém consegue resolver tudo, 
ninguém sabe sobre todas as coisas, mas fomos 
avançando, porque a vida é uma passagem de 
bastão, você tem que avançar, você tem que 
andar para frente, mas é de ter orgulho de 
liderar esse processo junto de todos vocês, em 
especial dos meus colegas deputados e 
deputadas, que confiaram, há três anos, no mais 
jovem.  

É uma responsabilidade pegar um rapaz 
de vinte e nove anos e botar na presidência da 
Assembleia! Não pensa que é fácil, não, porque 
não é! Titia ajudou, né! Porque não é fácil! 
Porque sobre o jovem tem o olhar da 
desconfiança. Rapaz, será que esse cara vai dar 
conta? Nós vamos pegar esse rapaz, com vinte e 
nove anos, e botar na presidência, será que vai 
dar conta? Será que vai aguentar a pressão? 

Identificador: 340034003800360035003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



Vitória-ES, quarta-feira, 06 de novembro de 2019 Diário do Poder Legislativo - 31 

Será que vai aguentar votações polêmicas? Será 
que vai aguentar o tranco na hora de liderar um 
processo dificílimo? Como será o da reforma da 
Previdência, em que tem que botar o dedo na 
ferida!  

É isso! Tem que olhar e encarar as coisas 
de frente! Mas deu certo! Está dando! Tem 
erros, tem percalços, tem falhas. Claro, ninguém 
é perfeito! Eu não sou perfeito, eu não sei sobre 
todas as coisas, mas temos que ter humildade 
nas coisas, porque a humildade leva o ser 
humano a lugares inimagináveis! Ter humildade 
e ter gente, ter equipe, mas ter muita força de 
vontade! Então, Janete foi a minha 2.ª vice-
presidente, na outra Mesa, e lidera a 
Procuradoria da Mulher; Enivaldo foi o 2.º 
secretário da outra Mesa, nós fizemos um 
trabalho, assim, na Mesa passada brilhante, 
deputado.  

O Danilo chegou este ano, nós 
continuamos fazendo um trabalho assim de 
excelência, e nós vamos em busca disso. Eu 
estou muito animado, muito animado com essa 
competição - é uma competição - porque isso 
poderá ser a condecoração do trabalho: vencer 
pelo trabalho, vencer pela dignidade, vencer por 
prestar serviço, vencer por autorizar. Hoje, por 
exemplo, eu autorizei, hoje, chamei a equipe 
disse que as licitações desta Casa, Pedra, 
passarão a partir de dezembro a ser com áudio, 
com vídeo e com transmissão ao vivo pela 
internet.  É quebrar essas barreiras, quebrar 
barreira.  

Nós somos a primeira Assembleia mais 
transparente do Brasil, temos que continuar lá. 
Chamei o time hoje e disse: nós vamos botar 
com áudio, com vídeo, com transmissão ao vivo, 
porque se não tem sacanagem, tem que 
mostrar ao vivo à população que paga o nosso 
salário. É isso que nós temos que fazer. E eu 
desafio os outros poderes a fazerem igual, 
porque todo mundo tem que fazer as suas 
compras, todo mundo tem os seus processos. E 
tenho certeza que tem homens e mulheres de 
bem em todos os poderes, que querem 
transparência, lisura e zelo com o dinheiro 
público. Então precisamos ser exemplo, 
exemplo nas diversas áreas, mas, sobretudo 
nesses pilares de inovação, de tecnologia, de 
transparência, de prestação de serviço e assim 
por diante. Então, estou muito feliz, animado. 

Daqui a dez, quinze dias nós vamos em busca 
disso, se Deus quiser.  

Nós só não podemos estar junto do Chile 
lá com o Flamengo, não é Enivaldo, porque eles 
também vão à busca do título - eu sei que você 
está magoado, você como um vascaíno, eu sei 
que você está magoado com essa busca desse 
título flamenguista -, mas assim, é aguentar o 
tranco, não tem jeito, tem que aguentar este 
ano a busca da Libertadores, a busca do título 
brasileiro, tem que aguentar um pouquinho. 
Ano que vem vamos ver como é que fica. Mas 
este ano você vai ter que respirar fundo, né? 
Mas eu tenho certeza que no título que 
Assembleia vai buscar, você vai ficar feliz. 

Que Deus abençoe uma sessão 
maravilhosa! Parabéns aos que serão 
homenageados. Aqueles que neste ano, talvez, 
não foram agraciados, não é porque trabalhou 
menos ou fez menos? Não, é porque tem uma 
quantidade, mas com certeza absoluta também 
faz parte dessa engrenagem da prestação de 
serviço à nossa população. 

Que Deus abençoe. Uma sessão 
maravilhosa a todos vocês! 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) - É convidada a fazer uso da 
palavra a deputada Janete de Sá. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Boa noite 
a todos e a todas!  Estava combinando ali com 
Enivaldo para gente não falar, para dar 
celeridade. Então, em decorrência disso, vou ser 
bastante breve para poder a gente ter uma 
sessão mais rápida. 

É uma alegria estar aqui com vocês. Eu 
fiz questão de vir, eu estou muito cansada, 
estava em Guarapari, Erick, fazendo uma 
palestra sobre a Procuradoria Especial da 
Mulher nesta Casa; onde a gente pôde levar o 
nosso trabalho, os índices de violência no 
estado, como que devemos agir enquanto 
Legislativo, para poder contribuir para que esses 
índices abaixem e, mesmo assim, eu fiz questão 
de chegar a casa, me arrumar e vir para aqui, 
porque vocês merecem a sua homenagem. 

Eu procurei homenagear um servidor do 
meu gabinete, que está há vários anos comigo. 
Fabiano deve estar há uns dezesseis anos 
trabalhando comigo. Servidor leal, aplicado, 
decente, honesto e competente.  
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E na homenagem que farei a ele, será 
uma homenagem que espelha a minha equipe 
de trabalho, que é uma equipe boa e que tem 
clareza de que ela está aqui, para servir à 
população capixaba, porque é para isto que nós 
recebemos, é para isto que nós existimos: para 
assistir o povo que espera da gente um bom 
atendimento, um atendimento qualificado. 
Então, em nome do Fabiano, eu quero 
agradecer a todos vocês. E dizer Fabiano, você 
está carregando uma comenda  em nome de 
todos os nossos colegas, em nome dessa equipe 
que eu tenho a grata satisfação de ter, e que faz 
com que o nosso mandato seja um mandato 
pujante, um mandato que trabalha muito, um 
mandato de resultado, um mandato objetivo e 
um mandato útil para a sociedade capixaba.  

Obrigada, servidores da Assembleia! Que 
Deus permaneça iluminando e protegendo cada 
um de vocês e que tenham a consciência de que 
trabalhando cada vez melhor em benefício de 
nosso povo, vocês serão não apenas agraciados 
e homenageados por nós, mas especialmente 
respeitados pelo povo do Espírito Santo.  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) - É convidado a fazer uso da 
palavra o deputado Delegado Danilo Bahiense. 

 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(PSL) - Boa noite a todos! Gostaria de saudar o 
proponente desta sessão, o deputado Enivaldo 
dos Anjos; saudar o nosso presidente Erick 
Musso; saudar a nossa deputada Janete; saudar 
o Pimenta, presidente da Arsal; saudar o Gildo 
Gomes, que é o presidente do Sindilegis, e dizer, 
presidente, que é uma honra muito grande estar 
aqui. Eu me sinto homenageado também. 

 Eu sou um apaixonado pelo serviço 
público. Eu me aposentei agora dia 31 de 
janeiro, treze anos após o tempo, ou seja, 
quarenta e oito anos de serviços prestados, 
somente porque fui eleito. Se não fosse eleito, 
eu estaria trabalhando dentro da Polícia Civil do 
estado do Espírito Santo.  

Eu tenho que agradecer, presidente 
Erick, pelas suas palavras com relação a nossa 
pessoa e agradecer, mais uma vez, quando 
ainda superintendente Polícia Técnica, e tendo 
criado o Projeto Identificação Civil Itinerante, V. 
Ex.ª e o Joel, na época diretor da Casa, abriram 
as portas para que nós fizéssemos o mutirão 

aqui dentro desta Casa. Eu, naquela ocasião, 
falei para V. Ex.ª que o povo precisava sentir 
que isto aqui é a casa do povo: Assembleia 
Legislativa do estado do Espírito Santo é a casa 
do povo.  

E eu tenho que parabenizá-lo pela 
abertura que tem dado à sociedade com tantos 
serviços aqui oferecidos à população capixaba. 
Nós temos recebido pessoas aqui diariamente 
que procuram por um ou outro serviço, e nós 
temos o prazer e a honra de encaminhá-los aqui 
para os serviços que são prestados na 
Assembleia.  

Mas também tenho que agradecer pela 
homenagem que foi feita, homenagem 
póstuma, a minha cunhada Edinéa Peçanha 
Moreira, que foi servidora desta Casa cujo posto 
recebeu o nome da Edinéa, esposa do pastor 
Derli, advogado, e que foi procurador desta 
Casa, Derli Bahiense, meu irmão.  Muito 
obrigado!  

Eu gostaria agora de me dirigir aos 
homenageados. Eu tenho a honra de 
compartilhar o espaço com vocês nesta Casa 
prestando excelente serviço à população 
capixaba. Vocês estão realmente de parabéns. 
Eu parabenizo todos, os familiares, pelo 
trabalho que vocês vêm realizando na 
Assembleia Legislativa.  

Todas as vezes, presidente, que nós 
precisamos de qualquer pessoa em qualquer 
setor desta Casa, nós somos muito bem 
atendidos, e todas as pessoas que nós 
encaminhamos, do povo, que não são poucas 
pessoas que nos procuram são muito bem 
atendidos nesta Casa.  

Hoje o meu homenageado daqui é o 
Dilermando Pereira, meu chefe de gabinete, 
representando aqui todos os funcionários, já 
que eu não tive a oportunidade de homenagear 
todos porque o espaço realmente é pequeno.  

Muito obrigado a todos. E que Deus 
continue nos abençoando.  

 
O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - É convidado a fazer uso da 
palavra o presidente do Sindilegis Gildo Gomes. 

  
O SR. GILDO GOMES - Vou saudar o 

presidente da Casa Erick Musso. Em nome dele 
saúdo toda a Mesa; o Pimenta, que dá o nome é 
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essa comenda, servidor brilhante nesta Casa 
Leis, que se aposentou pela idade. E nós o 
encontramos todos os dias aqui. 

Quero saudar vocês, servidores, que 
estão sendo homenageados. Eu já estive nessa 
condição. Quero saudar aqui o jovem e também 
deputado Enivaldo, porque ele tem um espírito 
de jovem e casou com o espírito de jovem do 
nosso presidente, onde nós conseguimos 
alcançar aqui o maior índice de satisfação para 
se trabalhar num local. Não muito tempo nós 
éramos impedidos não de entrar no plenário, 
muito pior, de entrar na galeria. E hoje nós não 
somos recebidos aqui, nós temos sessões 
especiais para os servidores. 

Esta sessão específica para aqueles como 
reconhecimento... Quem indica são os 
deputados, é a Mesa. Eles que estão 
enxergando o que vocês fizeram e vocês já 
fizeram! E nós temos o fórum dos servidores 
que, para mim, é o maior avanço do Brasil 
quando se trata a relação entre servidor e a 
Mesa Diretora da Assembleia Legislativa e seus 
gerentes, seus diretores. 

Não tem nada igual no Brasil. Nós somos 
inquiridos todo ano na Unale, quando nós 
estamos com a Fenali, em reunião, a explicar 
aos líderes das outras assembleias, como é isso 
que nós falamos, que é no plenário da 
Assembleia, presidida por um deputado e 
quando o presidente da Assembleia está 
presente, é ele que preside e faz questão de 
estar.  

E ele disse aqui no passado - Leandro era 
o presidente, doze anos presidente -, no último 
período entregamos aqui dezesseis pedidos. A 
Mesa através do presidente nos atendeu vinte e 
oito. Quando eu falo isso ninguém acredita, 
presidente. Espertamente, agora, entreguei 
trinta e oito. Mas estou paciente, a coisa está 
andando e o presidente aqui na última sessão 
do fórum, prestando o respeito aos servidores, 
fez um balanço de como irá se comportar este 
ano até o final do ano, e fez um 
pronunciamento que nos deixou muito 
orgulhosos.  

A gente não comemora algum Dia do 
Servidor, não... Desde sábado comemoramos, 
presidente! Os terceirizados nós mandamos 
junto com a administração a um sítio de uma 
colega. Foi o dia inteiro lá, bem recebido. Café 

da manhã, almoço, café da tarde. E vieram 
felizes. E nós tivemos evento na segunda, na 
terça, na quarta, na quinta e, hoje, nós estamos 
aqui fechando com a boa administração do Joel, 
o nosso secretário.  

Aqui aproveito e homenageio todo o 
setor administrativo, Joel Rangel e toda a sua 
equipe. Foram surgindo líderes que a gente nem 
esperava, foram concedendo coisas, as fotos, as 
filmagens e o servidor com alegria, com alegria! 

Eu agradeço a Deus por estar vivendo 
esse período. Todas as forças contrárias do 
Brasil têm sido contra a ação do servidor, a 
existência do servidor, mas na Assembleia 
Legislativa, que consome apenas 1,1%... é bom 
que a sociedade saiba que de todo orçamento 
do estado 1,1 tem os servidores alegres, 
satisfeitos e confiando na administração do 
presidente Erick e de todos os deputados aqui 
presentes. Todos! Todos os deputados, os trinta 
deputados!  

Fica aqui o nosso agradecimento. 
Agradeço a Deus por esse momento feliz, 
harmônico. O que nós queremos é o bem da 
sociedade, é o bem do estado do Espírito Santo 
e é o bem desta nação. Meu muito obrigado! 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Ato de grande importância 
nesta sessão solene, o deputado proponente 
Enivaldo dos Anjos dará início à entrega da 
comenda José Maria Pimenta.  

A iniciativa de homenagem é do 
deputado Enivaldo dos Anjos e a organização 
das diretorias do Sindilegis e da Arsal. 
 Anualmente, em 28 de outubro é 
comemorado, em todo o país, o dia do servidor 
público. A data comemorativa foi instituída por 
conta da publicação do Decreto-Lei 1.713, de 28 
de outubro de 1939, durante o governo de 
Getúlio Vargas. A legislação mais recente sobre 
os servidores é de 1.º de dezembro de 1990, 
quando foi publicada a Lei 8.112, com o novo 
Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, 
das Autarquias e das Fundações Públicas 
Federais. 
  

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Nós vamos só fazer uma 
quebrazinha de protocolo aqui, por insistência 
da deputada Janete, porque ela quer que 
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convide o presidente de honra do Sindilegis, o 
Lelê, para fazer parte aqui da nossa galeria. Mas 
também vou falar que, quando ela interferiu 
com o presidente, não é titia, é vovó.  

Gostaria de dizer que nós vamos ter um 
coquetelzinho ali com uma música ao vivo e, se 
possível, um chopezinho ralo. 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) - Vamos para a entrega das 
homenagens agora da Comenda José Maria 
Pimenta. O deputado Enivaldo dos Anjos fará a 
entrega, acompanhado por mais alguém, 
deputado? 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Os iniciantes aí não sou eu, tem 
um deputado aí que... 
 

 O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) - A primeira homenagem é 
para Maria da Penha dos Santos Barros. É uma 
indicação do deputado Alexandre Xambinho, 
que se faz representar aqui pelo assessor Júnior 
Ferreira. (Pausa)  
 Maria da Penha é servidora efetiva da 
Assembleia há vinte anos. Já atuou na 
subdireção e, em seguida, foi transferida para o 
setor de Coordenação da Folha de Pagamento, 
onde executa suas atividades com eficiência, até 
os dias de hoje. 

O secretário de Gestão de Pessoas, Joel 
Rangel, também fazendo parte da entrega. 
Familiares e amigos que quiserem participar das 
fotos... 

 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 

 A próxima homenagem é de indicação do 
deputado Capitão Assumção, representado pelo 
Sergio Assis, para Mary Pereira Martins Dias. 
(Pausa)  
 Mary é formada em Jornalismo e pós-
graduada em Gestão de Pessoas e Marketing. Já 
atuou nos principais veículos de comunicação 
do estado e em São Paulo. É servidora pública 
na Assembleia Legislativa, lotada no gabinete do 
deputado Capitão Assumção como assessora de 
imprensa. 
 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Eu queria fazer uma intervenção 
aqui para convidar para participar de todas as 
homenagens o presidente da Assembleia, o 
diretor Joel e os deputados que estão aqui 
presentes, se quiserem participar. 
 
 O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) - Diretor Roberto Carneiro, 
presidente Erick Musso, secretário Joel Rangel e 
também o deputado Delegado Danilo Bahiense. 
Também participando da entrega a deputada 
Janete de Sá. 
 A próxima homenagem é para Roberto 
Ribeiro Carneiro, indicação do deputado Erick 
Musso. (Pausa) 
 Nascido em vitória, Roberto é formado 
em Turismo, pós-graduado em Gestão, 
Empreendedorismo e Marketing. Foi secretário 
de Governo na Prefeitura de Vila Velha, 
subsecretário de Coordenação Política da Casa 
Civil, diretor-geral da Assembleia Legislativa, 
secretário estadual de Esportes e Lazer, 
secretário-chefe da Casa Civil e, atualmente, 
exerce, novamente, o cargo de diretor-geral da 
Assembleia.   
  

  (Procede-se à entrega da 
comenda)  
 
 Próxima homenagem, indicação do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, 
Dilermando Pereira. (Pausa) 

Natural de Minas Gerais, Dilermando é 
supervisor-geral de gabinete na Assembleia. 
Formado em Direito, com pós-graduação nas 
áreas de Direito Público, Direito Político e 
Gestão Pública. Fez carreira como servidor 
efetivo no município mineiro de Governador 
Valadares e na representação do Governo de 
Minas Gerais em Brasília. 

 

(Procede-se à entrega da 
comenda)  

 
A próxima homenagem é in memoriam 

para João Batista Pelicione, o João Garçom. É 
uma indicação do deputado Delegado Lorenzo 
Pazolini, aqui representado por João Vicente 
Portella Couto Neto, e são convidados todos os 
parentes do João aqui presentes, irmãos, irmãs, 
nora e neta. (Pausa) 
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 João foi servidor da Assembleia de 93 
até o dia 22 de março deste ano, data em que 
faleceu. Segundo informações de familiares, 
João Garçom, como era conhecido, passou mal 
em casa. Pelicione estava tratando um 
problema do coração. Nos vinte e seis anos de 
serviços prestados a esta Casa de Leis, atuou 
como garçom nos eventos realizados, 
atendendo parlamentares, autoridades e 
convidados. 

 
(Procede-se à entrega da 

comenda)  
 
Próxima homenagem é uma indicação da 

deputada Janete de Sá, Fabiano Mendes de 
Almeida. (Pausa)  

Natural de Ponto Belo, é contador e foi 
professor por sete anos na rede estadual de 
ensino e subsecretário municipal de Trabalho, 
Emprego e Renda, na Prefeitura da Serra. Há 
doze anos, é servidor da Assembleia Legislativa, 
atualmente, lotado na Comissão de Agricultura. 

 
 (Procede-se à entrega da 

comenda)  

 
Convidado a compor o local de destaque, 

deputado Torino Marques.  

 
(Toma assento à Mesa a referida 

autoridade) 
 

Próxima homenagem, indicação do 
deputado Luciano Machado, representado pela 
Carmem Souza. O homenageado é Adriano Riva 
do Carmo. (Palmas) 

Adriano é supervisor-geral de gabinete. 
Natural de Guaçuí. Formou-se como técnico 
agrícola na Escola Agrotécnica Federal de Alegre 
e trabalhou como chefe da Ciretran de Dores do 
Rio Preto, assessor técnico no Idaf de Cariacica e 
adjunto-parlamentar na Subdireção-Geral da 
Assembleia. Foi ainda secretário executivo do 
Fundo Ambiental da Prefeitura de Vitória e 
assessor sênior na Comissão de Ciência e 
Tecnologia e nas Comissões Temporárias desta 
Casa de Leis. 
 
  (Procede-se à entrega da 
comenda) 

 Próximo homenageado, uma indicação 
do deputado Marcelo Santos, Charles Scardua. 
(Palmas) 

Charles é natural de Vila Velha. Em 2010 
foi nomeado supervisor na Comunicação Social 
da Assembleia. Foi promovido a coordenador e 
atualmente é responsável pelas operações e 
infraestrutura de todos os programas da TV 
Ales. Começou a trabalhar com sistemas de 
imagem e vídeo em 1996 e se especializou em 
computação gráfica. 

 
(Procede-se à entrega da 

comenda) 
 
Próxima homenagem, indicação do 

deputado Renzo Vasconcellos, representada 
pelo Pablo Miclos, Albene Lima Meireles. 
(Palmas) 

Albene iniciou a carreira de servidora 
pública em 1964. Exerceu diversas funções em 
vários municípios. Foi secretária Municipal de 
Educação de Vila Velha, secretária de Governo 
de Vitória e secretária-chefe da Casa Civil do 
Governo do Estado. 

 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 
 
Próxima homenagem, indicação do 

deputado Torino Marques, Marcelo Miranda 
Ferreira. (Palmas) 

Formado em Jornalismo, Marcelo é 
radialista desde 1995, com passagens pela TV 
São Mateus, TV Gazeta e TV Vitória. Atua na TV 
Assembleia desde 2007, na edição de 
telejornalismo. 

 
(Procede-se à entrega da 

comenda) 
 

 Próxima homenagem, indicação do 
deputado Dr. Rafael Favatto, Nicolle Expósito. 
(Pausa) 
 Natural do Maranhão. Nicolle é jornalista 
e servidora pública efetiva da Assembleia 
Legislativa. Assumiu o cargo de analista em 
Comunicação Social em 2013, após aprovação 
no concurso realizado em 2011. É repórter, 
apresentadora e atua na produção de conteúdo 
para a TV Assembleia e Portal do Legislativo 
estadual.  
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  (Procede-se à entrega da 
comenda) 
 
 Próxima homenagem, indicação da 
deputada Raquel Lessa, representada por 
Hosana Mageste, Marlene Gonzaga Porto. 
(Pausa) 
 Marlene é servidora da Assembleia, no 
cargo de Técnico Legislativo Júnior. Durante 
quinze anos, prestou serviços na coordenação 
do grupo de Recursos Humanos e atualmente 
está localizada na recepção desta Casa. 
 
  (Procede-se à entrega da 
comenda) 
 
 Em seguida, passaremos às entregas das 
comendas aos indicados pelo deputado Enivaldo 
dos Anjos. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Avisar que a homenageada está 
aniversariando hoje, a Marlene. 
 

 O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) - Parabéns a ela. (Palmas) 
 Primeiro homenageado, indicado pelo 
deputado Enivaldo dos Anjos, Rodrigo Monteiro 
da Silva. (Pausa) 
 Rodrigo é promotor de Justiça. Foi 
servidor do Tribunal de Contas e da Assembleia 
Legislativa. É autor de diversos livros jurídicos. 
 Participando da entrega da homenagem, 
José Maria Pimenta e o presidente do Sindilegis, 
Gildo Gomes. 
 

  (Procede-se à entrega da 
comenda) 
 

 Anderson Sant’ana Pedra. (Pausa)  
 Ex-estagiário da Assembleia, foi 
assistente legislativo e diretor administrativo da 
Casa. Formado em Direito. É procurador do 
estado e professor colaborador do mestrado e 
doutorado em Direito da FDV e do mestrado em 
Gestão Pública da Ufes. Atua como instrutor em 
diversas instituições públicas e privadas. 
 

  (Procede-se à entrega da 
comenda) 
 

Próxima homenagem, Lílian Borges 
Dutra. (Pausa) 

Servidora efetiva da Assembleia, como 
técnico legislativo júnior, trabalhou no setor de 
Almoxarifado, Protocolo-Geral, Diretoria de 
Finanças, Subdireção-Geral e, atualmente, 
exerce suas funções na Diretoria de Processo 
Legislativo - Diprol. Está completando trinta 
anos de serviços prestados a esta Casa de Leis.  

 
(Procede-se à entrega da 

comenda) 
 

Próxima homenagem, Idalina Antônia de 
Araújo. (Pausa)  

Idalina é natural de Aracruz. É servidora 
pública efetiva da Assembleia, como técnico 
legislativo sênior. Trabalhou no setor de 
Compras, Diretoria das Comissões Permanentes, 
Procuradoria e Cerimonial. Está lotada na 
Diretoria de Processo Legislativo - Diprol.  

Também, participando da entrega da 
homenagem, o diretor de Processo Legislativo, 
Marcus Fardin de Aguiar.  

 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 
Próxima homenagem, Silvestre Azevedo. 

(Pausa)  
Servidor público do Tribunal de Contas, 

Silvestre é natural de Vitória e atua no serviço 
público desde 1987, quando começou a 
trabalhar como motorista no Governo do 
Estado. Hoje, ele acumula experiências nos 
Poderes Executivo e Legislativo.   

 
(Procede-se à entrega da 

comenda) 
 

Ayres Dalmasio Filho. (Pausa)  
Natural de Colatina, formado em 

Agronomia pela Ufes, é servidor efetivo da 
Assembleia desde 1995. Atua como 
coordenador do setor de Redação Final, desde 
2011.   

 
(Procede-se à entrega da 

comenda) 
 
Próxima homenagem, Marina Sperandio 

Pontes de Aquino. (Pausa)  
Formada em Turismo, na Assembleia 

Legislativa ocupou cargos de chefe do setor de 
Audiofonia, coordenadora da Comissão de 
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Justiça, professora de digitação do Núcleo de 
Treinamento e diagramadora do Diário Oficial 
da Ales.   

 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 

 Próxima homenagem para Fernando 
Vailant Sá Prado Carreiro. (Pausa) 

 Na Assembleia Legislativa, foi assessor 
parlamentar de 2008 a 2014, chefe de 
Comunicação da Presidência e hoje é secretário 
de Comunicação Social. Fernando é jornalista 
com experiência em todas as mídias. Exerceu as 
funções de repórter, pauteiro, noticiarista e 
editor executivo, em diversos veículos de 
comunicação do estado. 

 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 

 Próxima homenagem, Tânia Regina 
Araújo. (Pausa) 

  Técnica em Patologia Clínica, Tânia é 
servidora efetiva titular do cargo de técnico 
legislativo sênior da Assembleia desde 94, 
atuando na coordenação do grupo de Recursos 
Humanos. 

 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 

 Tiago Francisco Lacerda de Almeida. 
(Pausa) 

 Natural do Rio de Janeiro, é servidor 
efetivo egresso do último concurso, no setor de 
Sonorização da Assembleia. Formado em 
Comunicação Social, é técnico em Eletrônica e 
pós-graduado em Gestão Integrada. Atuou por 
mais de vinte anos oferecendo serviços de 
sonorização, iluminação e imagem para eventos. 
Neste ano entrou para o corpo de docentes 
cadastrados na Escola do Legislativo. 

 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 

 Próxima homenagem, Necton Roberto 
Caetano. (Pausa) 

Bacharel em Administração Pública e 
especialista em Economia e Gestão Pública. 
Prestou concurso para a Assembleia Legislativa 
para o cargo de consultor parlamentar temático, 
tendo sido aprovado em primeiro lugar. Já 
atuou na Consultoria Temática, no Controle 
Interno, e na Comissão de Finanças. Atualmente 
é responsável pelo pagamento da folha de 
pessoal. 

 

 (Procede-se à entrega da 
comenda) 

 

Próxima homenagem para Frederico 
Bremenkamp Coelho. (Pausa) 

Aprovado no último concurso realizado, 
ingressou na Ales em 2013, onde desempenha 
suas funções na Supervisão de Licitação, na qual 
já atuou como presidente e membro da equipe 
de pregão. É advogado e professor na Escola do 
Legislativo, ministrando cursos na área do 
Direito Administrativo e das Contratações 
Públicas. 

 

(Procede-se à entrega da comenda) 
 

Próxima homenagem para Oswaldo 
Miguel Marques Filho. (Pausa) 

Oswaldo foi admitido neste Poder 
Legislativo em 28 de agosto de 1987. Exerceu o 
cargo comissionado de segurança legislativo, e 
atualmente é titular do cargo efetivo de técnico 
legislativo júnior, exercendo suas funções no 
setor da coordenação de recepção da 
Assembleia. 

 
 (Procede-se à entrega da 

comenda) 
 

Liziane Maria Barros de Miranda. (Pausa) 
Liziane é advogada, ingressou na 

Assembleia em 2012, no cargo de Procuradora, 
estando atualmente lotada na Setorial 
Legislativa, prestando assessoria em diversas 
comissões parlamentares. 

 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 
 

Próxima homenagem, Lúcia Helena 
Penha de Jesus Oliveira. (Pausa) 

Lúcia é servidora efetiva da Assembleia 
desde 1992. Trabalha na Diretoria de 
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Documentação e Informação, desempenhando 
todas as atividades deste setor. 

 
(Procede-se à entrega da 
comenda) 
 

Próxima homenagem, Aline Paiva Castro. 
(Pausa) 

Natural de Vitória. É formada em Serviço 
Social e foi aprovada no último concurso desta 
Casa de Leis, onde atua como técnico legislativo 
sênior, na supervisão de patrimônio. 

 
(Procede-se à entrega da 
comenda) 
 

Está encerrada a entrega da Comenda 
José Maria Pimenta. 

A partir deste momento teremos o 
encerramento desta sessão solene pelo senhor 
deputado Enivaldo dos Anjos. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Antes de fazer o encerramento 
da sessão, quero agradecer a todos os 
presentes, que nos honraram aqui com suas 
presenças e dizer que esta sessão tem a 
finalidade de reconhecer e prestigiar os 
servidores da Assembleia Legislativa que sempre 
contribuíram para o bom andamento da Casa. E, 
este ano, fizemos com uma novidade porque 
quando a gente fez a comenda, teria que ser 
servidores que estavam aqui na Casa, efetivos e 
comissionados, mas a gente sentiu de que havia 
necessidade de estender aos ex-servidores 
comissionados, porque tem muitos que 
passaram aqui vinte, trinta anos, e eles 
contribuíram muito com o andamento da 
Assembleia nesse período, então, este ano, 
incluímos essa homenagem aos ex-servidores 
que trabalharam aqui. Então, agradecer a todos 
vocês pela participação, nos honraram.  

E, agora, nós vamos servir um coquetel e 
vocês estão todos convidados para 
participarem. 

Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão. Antes, porém, 
convoco os senhores e senhoras deputadas para 
a próxima, ordinária, segunda-feira, dia 4, às 
15h. 

Está encerrada a sessão. 

(Comunicamos que a próxima 
sessão será ordinária, dia 4 de 
novembro de 2019, às 15h, 
Expediente: o que ocorrer, cuja 
Ordem do Dia foi anunciada na 
centésima terceira sessão 
ordinária, realizada em 30 de 
outubro de 2019) 

 
Encerra-se a sessão às vinte horas e 

trinta e seis minutos. 
 
*As inserções em negrito referem-se às 

previsões regimentais relativas às fases ou às 
ocorrências desta sessão. 
 
 

 
TRIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO 

ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE SAÚDE E 
SANEAMENTO, REALIZADA EM 05 DE 
NOVEMBRO DE 2019. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Bom dia a todos. Invocando a proteção 
de Deus, declaro abertos os trabalhos da 
Comissão de Saúde e Saneamento. 

Peço, por favor, ao Gabriel Fraga que 
faça a leitura da ata da trigésima quarta reunião 
ordinária. (Pausa) 

 

(O secretário procede à leitura 
da ata da trigésima quarta 
reunião ordinária, realizada em 
29 de outubro de 2019) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Considero aprovada a ata. Solicito à 
comissão que encaminhe cópia para os demais 
membros da comissão, e se algum dos membros 
resolver fazer alguma emenda, poderá 
apresentá-la e faremos a apreciação na outra 
reunião. 

Por favor, continue. 
 

 O SR. SECRETÁRIO lê: 
 

 CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

Solicitação dos representantes da Rede 
Nacional de Pessoas Vivendo com 
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HIV/Aids - RNP+ Serra, solicitando o 
apoio desta comissão para conseguir o 
Passe Livre do Transporte Coletivo para 
as pessoas vivendo com HIV/Aids no 
município de Serra. Eles solicitam ainda 
que a comissão interceda para dar 
celeridade à Ação Judicial n.º 
001337.2019.8.0048, em curso, com o 
mesmo pedido. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Ciente. 
 
O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
E-mail do doutor Humberto Luiz Bezerra 
Teixeira, advogado, recebido pelo 
gabinete do excelentíssimo senhor 
deputado Sergio Majeski e encaminhado 
para esta comissão para análise da 
possibilidade de atendimento, sugerindo 
que os doadores de sangue e medula 
óssea sejam homenageados pela 
Assembleia Legislativa em alusão ao Dia 
do Doador, 25 de novembro, com o 
intuito de reconhecimento por serviços 
prestados e inventivo à doação. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Ciente. 
 
O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
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.  
 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Ordem do Dia. Nós devemos receber 
Jussara Angélica Gomes Nascimento Sardenberg 
e Antônio Pereira Filho. Não chegaram ainda os 
nossos palestrantes de hoje. Infelizmente, no 
Brasil, poucas pessoas cumprem horário. 

Eu quero perguntar ao Dr. Emílio se tem 
alguma comunicação a fazer, para ver se dá até 
tempo de os convidados chegarem. 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 

Bom dia a todos, às pessoas presentes aqui na 
nossa reunião da Comissão de Saúde, à TV 
Assembleia e às pessoas que nos assistem! Esta 
comissão faz um trabalho importante, tem 
parcerias em diversos setores da saúde, 
procurando ajudar, colaborar, ser um vetor 
positivo no intuito de melhorar a saúde da 
população do Espírito Santo como um todo. 

Queria fazer uma comunicação sobre a 
visita técnica que esta comissão fez em 
Guarapari, na última sexta-feira, achamos que 
foi muito importante. Visitamos um hospital que 
está sendo construído, o Hospital Materno 
Infantil de Guarapari, e fizemos uma reunião da 
comissão em Guarapari para discutirmos, com 
toda a população e pessoas ligadas à saúde, o 
tema Atenção Primária, que é um problema que 
existe no estado do Espírito Santo inteiro, e em 
Guarapari não é diferente. Nós tivemos a 
oportunidade de conversar, dialogar e propor 
soluções e nos colocamos à disposição da 
população de Guarapari para que a gente possa 
continuar esse trabalho, inclusive junto com a 
Secretaria Estadual de Saúde. 

Então, senhor presidente, era essa a 
comunicação que queria fazer. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Muito bem! Obrigado! 

Nós estamos já com a presença de 
Jussara Angélica Gomes Nascimento 
Sardenberg, assessora de fiscalização do 
Conselho Regional de Enfermagem do Espírito 
Santo, Coren. 

Então, por favor, pode começar a sua 
fala ou então, se tiver alguma apresentação, 
poderá fazê-la. (Pausa) 

Não tem apresentação? 
 
A SR.ª JUSSARA ANGÉLICA GOMES 

NASCIMENTO SARDENBERG - Bom dia a todos! 
Somente uma fala sobre as questões das 
remoções hoje no estado do Espírito Santo. 

De acordo com as fiscalizações, hoje a 
situação da remoção de pacientes com 
ambulância tem sido feita, na sua maioria das 
vezes, por técnicos de enfermagem, poucas 
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vezes por enfermeiros. E essa situação é uma 
situação um tanto quanto crítica, porque, 
muitas vezes, mesmo que vá um enfermeiro, 
esses enfermeiros ficam sozinhos, às vezes, 
unicamente dentro de um hospital, e aí, quando 
eles saem para fazer remoção, eles acabam 
descobrindo a situações intra-hospitalares.  

E, quando vai somente o técnico de 
enfermagem, o que acontece? Os técnicos de 
enfermagem, embora sejam profissionais 
qualificados, mas em situações de urgência e 
emergência, segundo a 7.498, que é a Lei do 
Exercício Profissional, o profissional mais 
habilitado é o enfermeiro para tomar as 
providências necessárias. Então, é uma situação 
em que a gente está colocando os pacientes em 
situação crítica em risco e é uma situação que 
nós precisamos verificar e precisamos 
acompanhar. E temos pedido ao poder público 
para poder nos acompanhar e fiscalizar, ajudar-
nos nessa fiscalização e nos ajudar também nas 
políticas públicas, para poder minimizar o risco e 
melhorar a qualidade do atendimento desses 
pacientes em remoção. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Há muito tempo, há muitos anos a 
gente vem numa luta grande aqui para que as 
prefeituras, o Estado e as empresas privadas 
também possam ter ambulância de acordo com 
a necessidade do paciente. 

O condutor de ambulância, que nós não 
gostamos de sermos chamados de motorista, 
condutor de ambulância, porque motorista 
carrega qualquer tipo de mercadoria, e o 
condutor de ambulância carrega gente, carrega 
pessoas, então tem que ter treinamento 
especializado, assim como quem acompanha o 
condutor, também tem que ter, totalmente, 
treinamento para essa atividade. 

 Ademais, também não podemos 
concordar com o tamanho, com a qualidade do 
veículo, isso nós temos debatido com a doutora 
Inês, agora, ultimamente, a promotora, já 
fizemos várias reuniões com ela e com Daniel, 
que não sei se ainda era o presidente Sindicato 
dos Condutores de Ambulância, e com o doutor 
Cleto também, que é o promotor que ficava 
nessa área aqui, agora está mais no Sul, em 
Cachoeiro.  

Tivemos várias reuniões nesse sentido, e 
alguns exemplos ruins. O ex-prefeito de Santa 

Leopoldina, Romero, ele foi acidentado uma vez 
de moto, ele tem uma loja de comércio lá em 
Santa Leopoldina, e trouxeram ele numa 
ambulância pequenininha, ele veio todo 
encolhido dentro dessa ambulância aqui para o 
hospital. Tem também o Júlio Pequiá que foi 
presidente da Câmara Domingos Martins, é um 
rapaz muito alto, tem quase dois metros de 
altura, e ele, também, dirigia ambulância lá em 
Domingos Martins. Ele também veio aqui 
prestar um testemunho nesse sentido.  

Então, é preciso que nós todos juntemo-
nos nesse mister: Ministério Público, Polícia 
Rodoviária Federal, Estadual, enfim, Coren, 
CRM, Ames, Simes, no sentido de fazer com que 
a gente possa dar uma condição digna para as 
pessoas doentes ou acidentadas. Muito bem, 
então a gente tem feito alguma coisa nesse 
sentido, mas é preciso fazer mais. 

 Eu, como presidente da Comissão de 
Saúde, já há vários anos, eu oficiei a todos os 
prefeitos e secretários de Saúde perguntando as 
condições do veículo, de quem dirige esse 
veículo e, também, das pessoas que 
acompanham: técnico, enfermeiro ou médico 
que acompanha essas pessoas, no sentido de 
melhorar essa condição. Então a nossa luta aqui 
tem sido grande. 

E, agora, também, nós estamos com Dr. 
Emílio aqui e doutor Hudson, são dois médicos 
também, a gente pretende cobrar mais. 

Eu tenho recebido ofício dos prefeitos, 
do Ministério Público explicando. Os 
promotores de cada município explicando 
como é que anda a questão das ambulâncias, 
da qualidade das ambulâncias, do 
treinamento dos enfermeiros, dos médicos e, 
também, o treinamento do condutor de 
ambulância. Não pode ser qualquer um 
motorista que vai conduzir uma ambulância.  

Então, eu quero que você registre essa 
luta da Comissão de Saúde também ao Coren, 
para mostrar que a gente tem cobrado, tem 
feito muita coisa, mas muita coisa não depende 
só da nossa cobrança, depende também do 
prefeito, do Governo do Estado, Secretaria de 
Saúde. Enfim, e depende, também, das 
empresas privadas, que têm colocado aqueles 

Fiorino como ambulância, não tem sentido uma 
coisa dessas. Então é o que eu queria 
registrar. 
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E você, Jussara, se quiser falar mais 
alguma coisa sobre isso, fica à vontade. 

 
A SR.ª JUSSARA ANGÉLICA GOMES 

NASCIMENTO SARDENBERG - Com relação a 
essa questão, realmente, nas visitas, nós temos 
notado o sucateamento das ambulâncias, 
principalmente de algumas prefeituras, não 
cabe aqui a gente citar neste momento, mas, 
ano passado, nós tivemos uma situação de uma 
enfermeira que precisou adentrar a ambulância 
e dirigir a ambulância do interior do estado para 
trazer a paciente até um hospital de grande 
porte aqui, porque não tinha ninguém para 
conduzir. E ela acabou descobrindo lá o hospital 
onde ela estava. Então, são situações assim que 
nós temos tentado combater, temos fiscalizado, 
mas também nós não podemos deixar o 
paciente na mão.  

Numa tentativa de socorro, a gente 
encontra profissionais que têm si colocado 
nessa disposição. Mas nós não podemos 
depender somente desses profissionais, não 
podemos depender também somente que a 
enfermagem somente se posicione, nós 
precisamos também que haja investimento 
maior das prefeituras nesse sentido.  

Então, nós temos nosso processo de 
fiscalização, nós cobramos que as prefeituras, 
que os enfermeiros, que os técnicos em 
enfermagem sejam qualificados dentro de nossa 
área profissional, mas nós também, assim como 
o senhor, nós também dependemos das 
prefeituras para também nos dá resposta. E aí 
nós temos encontrado muita dificuldade nesse 
sentido, nessa resposta das prefeituras em 
qualificar, em manter as ambulâncias em bom 
estado, em manter condutores também 
qualificados, e manter uma equipe apropriada 
para esse deslocamento desses profissionais, 
que nós não temos.  

Então, como eu falei, não existe uma 
cobertura profissional nos municípios, de uma 
equipe de profissionais: técnicos, enfermeiros, 
condutores e médicos que possam locomover - 
se acontecer algum problema, alguma urgência - 
esses pacientes do interior até os grandes 
centros com qualidade. Porque esse 
atendimento, como o senhor sabe, é 
imprescindível para a manutenção da vida, 
evitando, assim, sequelas.  

Porque não posso colocar o paciente de 
qualquer jeito dentro de uma ambulância só 
para tirar o problema do meu município. Estou 
fazendo algo, levando-o para um hospital de 
grande centro, sendo que as sequelas depois e o 
gasto com a saúde depois é maior. Então, é por 
isso também que a gente tem pressionado e 
fiscalizado, sim, as questões das ambulâncias 
em todo o estado.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Muito bem!  
Jussara, você imagina uma enfermeira ou 

uma técnica fazer um parto dentro de uma 
ambulância, imagina um motorista, um 
condutor, igual a mim, ter que fazer um parto 
dentro da ambulância.  

Eu não vou dizer que eu fiz o parto, mas 
a criança nasceu comigo, dirigindo ambulância, 
lá em Cachoeiro, num lugar escuro. E eu fiquei 
horrorizado porque a criança é igual a um 
quiabo na mão da gente, ainda mais para quem 
não está acostumado. Não é?  

E eu transportando a paciente sozinho, 
sem o médico, acabei escutando a paciente 
gritando, parei a ambulância, cheguei lá, a 
neném estava nascendo, só botei em cima do 
peito da paciente, separei, virei o cordão 
umbilical ainda preso na paciente, corri para o 
hospital, e lá foi acabado de fazer detecção, que 
é a retirada da placenta. Então, imagina isso, há 
muitos anos, para um motorista, um condutor.  

Dr. Emílio, quer fazer alguma 
consideração?  

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - Eu 
queria sim. Eu queria colocar esse tema muito 
importante, entendeu, Jussara? Porque nós 
sabemos do que se necessita, do que é preciso, 
o que nós temos que ter para fazer esse 
transporte de qualidade. Mas nós temos dois 
problemas, diria assim: um é da fiscalização, 
porque tem legislação para isso; e outro é que 
essas prefeituras pequenas do interior não têm 
condição financeira de montar uma equipe 
dessa magnitude com médicos, enfermeiros, 
pessoal especializado na remoção, porque eles 
têm muita dificuldade financeira e acabam não 
conseguindo.  

 Então, o que eles tentam fazer? Tem um 
veículo em condições - e isso nosso presidente 
Doutor Hércules e a comissão, doutor Hudson e 

Identificador: 340034003800360035003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



42 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 06 de novembro de 2019 

eu, fizemos uma cobrança a todos os municípios 
envolvendo até a parte jurídica. E as prefeituras 
nos responderam dizendo das condições das 
suas viaturas e da condição de transporte de 
pacientes.  

Mas, no momento que você aperta para 
que esse transporte seja feito por pessoas 
qualificadas, algumas prefeituras - não são todas 
- têm essa dificuldade. Então, não sei como nós 
poderíamos fazer para que a gente possa ter 
essa situação resolvida. Eles costumam deslocar 
médicos e enfermeiros que estão trabalhando 
no PA, por exemplo, e aí deixa de ter, às vezes, 
um enfermeiro naquele momento. Médico 
muitas vezes também só tem um no PA, então, 
tem que pedir ao médico que está atendendo 
ambulatório para cobrir o PA. É uma engenharia 
complicada.  

Eu não sei se, talvez, consórcio entre 
municípios próximos pudesse ter uma equipe 
permanente para fazer esse tipo de transporte 
para que os condutores também possam ter 
tranquilidade, porque eles ficam desesperados 
no momento que tem uma pessoa dentro de um 
veículo dessa natureza e a responsabilidade fica 
na mão dele e do técnico de enfermagem. Para 
eles, também é péssimo! Não é bom. Então, nós 
temos que avançar nesse sentido e temos que 
ter boas ideias para a gente tentar, do ponto de 
vista prático, porque a legislação é maravilhosa, 
mas acaba que não funciona. 

Nós temos que ter, do ponto de vista 
prático, condições de operacionalizar de tal 
maneira que atenda às necessidades do paciente, 
que ele merece, ele tem esse direito de ter um 
transporte de qualidade com profissionais 
competentes para que possa diminuir, inclusive, 
os riscos de complicações, como você colocou 
muito bem.  

E o outro lado que é o lado financeiro 
dessas pequenas instituições, que eu, como sou 
do interior e tudo, eu conheço a vida dessas 
pequenas prefeituras. A gente percebe que a 
dificuldade é muito grande. Tem prefeitura 

investindo trinta e oito por cento de sua receita 
em saúde, porque tem que ter um limite 
mínimo que é necessário que se aplique. Eles 
estão aplicando duas vezes mais. Às vezes, até 
mais do que duas vezes mais do orçamento do 
município para cuidar da parte da saúde. 
Mesmo assim, existem situações como essa, que 
está sendo colocada.  

Então, eram essas observações que eu 
queria fazer. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Doutor Hudson. 

 

O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - Bom dia a 
todos. Cumprimentar o presidente, deputado 
Doutor Hércules, o deputado Dr. Emílio, 
parabenizar a Jussara e o outro representante 
do Coren, Antônio, né? (Pausa) Jaciglei, 
desculpa. 

A sua preocupação é a preocupação 
desta comissão e de toda a Assembleia. A gente 
vê, algumas vezes, o transporte do interior 
sendo feito de maneira inadequada, carro 
despreparado com muitos acidentes, e estão 
morrendo, às vezes, pacientes e, às vezes, 
profissionais da área de saúde. Isso é muito 
corriqueiro, a gente vê.  

Mas o Emílio colocou a preocupação do 
gasto. É um gasto muito alto para transportar, é 
um serviço praticamente de táxi, de transporte, 
sem nenhuma segurança para nenhum 
profissional. Você colocou uma situação que, 
em pleno século XXI, um profissional da área de 
saúde dirigindo. Isso é inconcebível!  

Mas hoje a gente tem que pensar em 
modernidade, então, quem é gestor, que seja 
um prefeito, um governador ou um secretário 
de Saúde, tem que pensar em um tripé que é 
gestão, uma pessoa tem que saber, tem coisas 
inteligentes para serem feitas; desenvolvimento 
e inovação. Nesse caso, não precisa de 
tecnologia.  

Está para vir para esta... o governador... 
muito pelo contrário, não vai ser lei, vai ser 
decreto. Então, o governador já está vendo isso 
através do Nésio, secretário de Saúde, de 
implantar o Samu em todo o estado do Espírito 
Santo. Todo. Isso aqui não é balela, não.  

Então, um jovem gestor. Gestor é aquele 
que cuida e que vai ver o que entra e o que sai.  

Então, o que vai ser feito? É uma 
preocupação. Cada município, em média, vai ser 
de oitenta centavos a um real que vai pagar 
para o Samu. Isso vai ser questão de economia. 
É um projeto inteligente. Vai ter o Samu, 
primeiro, já pula a regulação, então, através do 
Samu vai chegar aos hospitais aqui. 

Essa economia de transporte, como o Dr. 
Emílio falou, é muito mais barato. Vamos 
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imaginar uma cidade de vinte mil habitantes. 
Acho que mais de cinquenta por cento dos 
municípios do Espírito Santo têm menos de 
vinte mil habitantes. Não estou falando nem de 
eleitores. Então, o custo de vinte mil reais, eu 
tenho certeza de que qualquer município gasta 
muito mais do que isso, porque ele vai ter o 
motorista para transportar, o combustível, o 
carro, a depreciação.  

Então, o Nésio está fazendo esse projeto, 
o decreto o governador que vai fazer, a 
Secretaria de Saúde, e lógico que ele vai 
homologar, e isso vai ser um problema que vai 
ser minimizado. Foi falado isso, acredito, para os 
outros deputados. Não foi feito ainda, mas, em 
breve, vai ser feito. Então, vai minimizar esse 
problema. Vai ser operado através do Samu e os 
municípios vão ter autonomia. 
 Então, vai ser uma parceria, do jeito que 
é a parceria da Estratégia Saúde da Família, que 
é municipal, federal e estadual, vai ser a mesma 
coisa. Hoje em dia, quem banca é só o Estado e 
o Governo Federal, quando dá as ambulâncias. 
Então, os municípios também vão, por 
contrapartida, dar a participação, que é o valor 
mensal, mas vai ser, como disse o deputado 
Emílio Mameri, muito mais econômico. 
 Então, é uma preocupação. A gente 
torce. Pedir aqui à assessoria do secretário de 
Saúde, doutor Nésio, que acelere esse decreto. 
A ideia é nova. Nós precisamos de gestores com 
essa capacidade, Jussara. A gente precisa disso. 
Isso é gestor. Não está fazendo muita coisa, ele 
está fazendo tripartite, então, todos vão 
participar. É uma preocupação, mas nós 
estamos aqui para cobrar. É uma preocupação 
muito grande. 
 Só para te falar, eu fui transportado num 
carro desses. Eu sofri um acidente entre Iconha 
e Rio Novo, no ano de 2002, fiquei preso às 
ferragens, e quem me socorreu foi um carro 
desse aí. Eu lembro até hoje o que é um carro 
desses passando no asfalto, chegando; e me 
levou para Iconha. Isso tem quantos anos? Mais 
de vinte anos. 2002, dezessete anos. Então, é 
um problema, se você não tem esse carro para 
transportar. Então, é uma preocupação nossa. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Muito bem! 
 Vamos ouvir então, agora, o Jaciglei 
Santos Costa, tesoureiro do Coren.  

 O SR. JACIGLEI SANTOS COSTA - Bom dia a 
todos. Gostaria de cumprimentar a Mesa, na 
figura do Doutor Hércules, que sempre esteve 
sensível a essas causas, a todas essas situações 
que a gente encontra na saúde. 
 O Coren, na figura de uma autarquia que 
defende a enfermagem, o exercício legal 
profissional, entende que a prerrogativa de 
atendimento de urgência, emergência e paciente 
grave é do profissional enfermeiro.  

Então, quando a gente fala que uma 
ambulância, seja ela de nível A, B, C, conforme 
todas as leis, tanto a Portaria Ministerial 2.048, 
que regula o exercício de criação do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência, se a gente olhar 
a lei ao pé da lei 7.498/86, lei de criação do 
profissional de enfermagem, a gente visualiza que 
esse tipo de atendimento é para o profissional 
enfermeiro, não desmerecendo os outros 
profissionais, auxiliar, técnico, e também sendo 
sensível a essa preocupação, doutor Nésio e os 
gestores. A gente tem, tanto na Secretaria de 
Saúde como nas prefeituras, bons gestores, e a 
gente sabe que o recurso que vem do Sistema 
Único de Saúde é um recurso para garantir uma 
saúde segura, uma saúde com segurança, que leva 
não só saúde, mas uma saúde com qualidade e 
segurança para a população. 
 Então, quando a gente pensa que o 
profissional enfermeiro é um profissional 
qualificado, habilitado para prestar todo o tipo de 
assistência à saúde, seja ela uma ambulância, seja 
dentro de um hospital, seja onde quer que esteja.  

 Quando a gente fala de levar saúde a 
todos os setenta e oito municípios do estado, 
seja através do Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência, seja uma ambulância básica ou 
uma ambulância avançada, a gente precisa 
pensar em segurança, garantir segurança à 
população. Porque não adianta a gente só levar. 
É preciso levar uma saúde com qualidade, 
qualificada e segura.  

Quando a gente fala em segurança, a 
gente precisa cumprir, nesta Casa de Leis, que é 
uma Casa que merece todo o respeito da 
sociedade, porque quem passa aqui, quem está 
aqui há muito tempo, como o Doutor Hércules e 
os demais deputados que estão chegando, 
doutor Hudson, sabe que daqui nascem bons 
frutos, e a gente precisa pensar em uma saúde de 
qualidade e segura. Segura, resguardada através 
do exercício profissional. Então, a gente tem que 
colocar em foco, em discussão e debate a 
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questão: levar saúde? Vamos levar. Mas levar uma 
saúde com qualidade, digna e segura para toda a 
população capixaba.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES - 

MDB) - Muito bem, Jaciglei. Você chegou um 
pouquinho depois, eu já tinha falado sobre a 
nossa luta com relação à qualidade do veículo. 
Isso, nós discutimos muito aqui com o Ministério 
Público, ultimamente com a doutora Inês Thomé, 
promotora de Justiça que olha essa parte da saúde 
aqui no estado, aqui na nossa região; com o 
Daniel, que é condutor de ambulância, o Daniel 
era presidente do sindicato; e também nós temos 
feito ofício para todos os prefeitos e todos os 
secretários de Saúde perguntando as condições 
dos veículos, dos enfermeiros e dos condutores, 
que são treinados, e nós mandamos para o 
Ministério Público também, para todos os 
promotores e todas as cidades do estado.  

Nós citamos alguns exemplos, acho que 
você não tinha chegado, com relação ao tamanho 
dos veículos. Um exemplo que eu citei aqui foi o 
ex-prefeito de Santa Leopoldina, o Romero, que 
foi acidentado, e botaram ele em uma 
ambulância, naquela Fiorino, e ele veio todo 
dobrado. É um cara muito alto e foi todo 
enrolado, quer dizer, se tem uma fratura, acaba 
agravando mais a fratura. E também o Júlio 
Pequiá, que foi vereador, foi presidente da 
Câmara de Domingos Martins e é condutor de 
ambulância também, dirigindo uma Fiorino, ele 
fica todo enrolado ali dentro também.  

Então, nós denunciamos tudo isso, 
mostrando. Não é propriamente denunciando. 
Fizemos um apelo aos prefeitos e ao Ministério 
Público para que tomassem providência, porque 
isso é atender a população dignamente. A gente 
não quer nenhuma novidade.  

Você falou sobre o Samu, então, é preciso 
que a gente... O Samu tem ambulância boa, de 
qualidade muito boa, mas é preciso que os outros 
tipos de transportes também tenham condições 
mínimas de oferecer para o cidadão, para o 
contribuinte, um transporte mais qualificado.  

Então, é a nossa luta. A Comissão de 
Saúde, com certeza, está trabalhando muito nesse 
mister, e nós vamos continuar cobrando aqui do 
Conselho Regional de Medicina; do Sindicato dos 
Médicos, Simes; da Ames, Associação Médica; do 
Coren; enfim, e do Ministério Público, para que a 
gente possa unir forças no sentido de oferecer ao 
cidadão um transporte mais qualificado. Então, é a 

nossa luta, é a luta da Comissão de Saúde. 
Combinado? 

 
O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - Um aparte, 

deputado. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES - 

MDB) - Pois não. 
 
O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - Jaciglei, 

você, representante do Coren, uma autarquia 
público federal com uma função tríplice, de 
fiscalização, que eu creio que é a mais importante, 
e na Medicina também a gente identifica muita 
coisa em pronto-socorro, falta de condições, mas 
o poder público não faz. O papel é muito bonito, a 
gente sabe, o papel cartorial de vocês, o pior 
papel que vocês têm é a atividade judicante, que 
deve ser investigar outros colegas enfermeiros e 
algumas denúncias que tem, mas a primordial é a 
fiscalização. Então, tudo que vocês identificarem 
de irregularidade na fiscalização de vocês em 
relação ao transporte, em relação aos hospitais 
públicos e privados, mandem para a gente. A 
gente precisa disso aí, porque o Conselho Regional 
de Medicina sempre faz. Então, essa parte de 
fiscalização de vocês é muito importante para esta 
Comissão de Saúde. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES - 
MDB) - Jussara, nós vamos continuar cobrando. 
Você quer fazer mais alguma consideração? 
(Pausa) Não?  

Jaciglei, mais alguma consideração? 
 
O SR. JACIGLEI SANTOS COSTA - Só 

agradecendo, porque é importantíssimo a gente 
trazer esse debate, e o doutor Hudson, que já 
passou no CRM, sabe das dificuldades com relação 
a conselho, mas, mesmo assim, é preciso 
continuar. Então, o conselho se coloca à 
disposição. A presidente não pôde estar presente, 
mas ela sente a necessidade de dialogar sempre 
para o melhor exercício profissional da 
Enfermagem. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES - 
MDB) - Nós queremos agradecer à Jussara, ao 
Jaciglei, e dizer que a Comissão de Saúde está à 
disposição, nós vamos continuar lutando por isso. 
Vocês podem continuar assistindo a nossa 
reunião. Nós estamos falando ao vivo para quase 
o estado inteiro, e é bom que vocês também 
possam fazer essas colocações.  
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 Vamos passar à Ordem do Dia neste 
momento, então.  
 Nós precisamos deliberar a visita dos 
representantes da Associação de Terapeutas 
Ocupacionais do Espírito Santo, Abrato-ES, na 
reunião ordinária desta comissão no dia 10 de 
dezembro, terça-feira, às nove da manhã, aqui 
mesmo. O tema é: A valorização da terapia 
ocupacional na saúde.  
 Eu vou ler os dois e depois a gente 
delibera.  
 Também audiência pública da Comissão de 
Proteção ao Meio Ambiente. Uma proposta que 
eu fiz ao presidente, pessoalmente, mas, depois, 
eu preciso da aquiescência da nossa comissão. É 
uma audiência da Comissão de Proteção ao Meio 
Ambiente e aos Animais da Assembleia para 
debater o tema: O risco iminente da chegada do 
óleo ao litoral do Espírito Santo e a criação do 
comitê de preparação de crise, que fará a 
coordenação das ações de monitoramento, em 
data a definir. Conversei com o presidente Rafael 
Favatto para a gente fazer essa reunião em 
conjunto.  
 A outra é deliberar reunião extraordinária 
para recebermos a visita da doutora Carolina 
Sarmento Duarte, médica paliativista do Hospital 
Santa Rita, no dia 10 de dezembro, às 10h, aqui 
mesmo, para falar sobre os cuidados paliativos.  
 Essas são as três deliberações.  

Eu peço ao Dr. Emílio como é que ele vota, 
se tem algum destaque, comentário em alguma 
delas.  

 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - Não. 
Acho que são temas muito relevantes, muito 
importantes e eu voto positivo.  

 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES - 
MDB) - Todas as três? 

 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 
Todas as três.  
 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES - 
MDB) - Deputado doutor Hudson? 
 O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - Apoio e 
acompanho o voto do deputado Dr. Emílio 
Mameri.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES - 
MDB) - Então, também eu voto a favor.  
 Aprovado.  

 No dia 12, terça-feira, às 9h, nós 
estaremos recebendo a visita do doutor Antônio 
José Nunes de Faria, presidente da Associação 
Psiquiátrica do Espírito Santo, Apes, que irá 
discorrer sobre o tema: Depressão infantil, por 
solicitação do deputado Dr. Emílio Mameri.  
 A comissão também, no dia 19 deste mês, 
portanto, às nove da manhã, neste mesmo local, 
estará recebendo a visita do senhor Néviton 
Coradine, diretor da empresa Primer Prioridade à 
Vida, que irá discorrer sobre o tema: O trabalho 
de urgência e emergência, desenvolvido pela 
Primer Prioridade à Vida.  

Então, Jaciglei e Jussara, é um momento 
bom, inclusive, para vocês comparecerem para 
discutir mesmo essa questão da qualidade do 
veículo, transporte, os técnicos que vão dirigir, o 
enfermeiro que vai acompanhar, o médico, enfim. 
Então, vai ser no dia 19, às nove da manhã.  
 A Comissão de Saúde estará recebendo, na 
reunião extraordinária, no dia 19 também, no 
mesmo dia, às 10h, a doutora Clenir Sani Avanza, 
advogada, secretária municipal de Saúde de 
Aracruz e coordenadora do 7.º Comedjus, que é o 
nosso congresso. Vem fazer a prestação de contas 
do 7.º Congresso Médico e Jurídico.  
 A comissão também estará recebendo, no 
dia 26 de novembro, às nove da manhã, aqui no 
mesmo local, a doutora Rúbia Miossi, médica 
infectologista do Hospital Universitário Cassiano 
Antônio de Moraes, Hucam, que irá discorrer 
sobre o tema: Doenças dos pombos, por 
solicitação do deputado Dr. Emílio Mameri.  
 Para quem não sabe, o Dr. Emílio sabe, o 
doutor Hudson também, pombo transmite uma 
infinidade de doenças. Já criei pombo, quando fui 
ver, acabei com tudo, dei para os outros, porque 
aquilo é um veículo de doença grave, muitas 
doenças incuráveis. Não dê comida aos pombos 
na rua, porque você está proliferando doenças. 
 Muito bem, Dr. Emílio. Parabéns! 
 Estamos chegando ao final da nossa 
reunião ordinária. Daqui a pouco, daqui a vinte 
minutos, teremos a nossa reunião extraordinária.  
 Quero agradecer ao Jaciglei e à Jussara 
pela presença, pela serenidade da apresentação, a 
fidelidade também da sua profissão muito 
importante. 
 Nada mais havendo a tratar, vou encerrara 
a reunião, convocando todos para a próxima, que 
será aqui mesmo, às 10h. 

Muito obrigado. Bom dia a todos. 
 

(Encerra-se a reunião às 9h41min) 
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