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ATOS LEGISLATIVOS
RESOLUÇÕES
RESOLUÇÃO Nº 8.049
Concede Comenda do
Mérito
Legislativo
“Laurinda Sebastiana do
Espírito Santo” a LUIZA
HELENA DE OLIVEIRA
CAPILLA.
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,
alterada pelas Resoluções nº 4.240, de
24.02.2016 e 4.674, de 26.04.2017, promulga a
seguinte Resolução:
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Laurinda
Sebastiana do Espírito Santo” a Luiza Helena de
Oliveira Capilla, pelos relevantes serviços
prestados em prol de nosso Estado na área da
saúde.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 09
de maio de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário
RESOLUÇÃO Nº 8.050
Concede Comenda do
Mérito
Legislativo
“Laurinda Sebastiana do
Espírito Santo” a JOICE DE
PAULA DEL ESPOSTE.
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A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009,
alterada pelas Resoluções nº 4.240, de
24.02.2016 e 4.674, de 26.04.2017, promulga a
seguinte Resolução:
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Laurinda
Sebastiana do Espírito Santo” a Joice de Paula
Del Esposte, pelos relevantes serviços prestados
em prol de nosso Estado na área da saúde.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 09
de maio de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário

RESOLUÇÃO Nº 8.051
Concede Comenda do
Mérito
Legislativo
“Laurinda Sebastiana do
Espírito
Santo”
a
CRISTIANE DIAS MOURA.
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,
alterada pelas Resoluções nº 4.240, de
24.02.2016 e 4.674, de 26.04.2017, promulga a
seguinte Resolução:
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Laurinda
Sebastiana do Espírito Santo” a Cristiane Dias
Moura, pelos relevantes serviços prestados em
prol de nosso Estado na área da saúde.
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Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 09
de maio de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário
RESOLUÇÃO Nº 8.052
Concede Comenda do
Mérito
Legislativo
“Laurinda Sebastiana do
Espírito Santo” a ÉRICA
ALVES MODESTO DA
SILVA.
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009,
alterada pelas Resoluções nº 4.240, de
24.02.2016 e 4.674, de 26.04.2017, promulga a
seguinte Resolução:
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Laurinda
Sebastiana do Espírito Santo” a Érica Alves
Modesto da Silva, pelos relevantes serviços
prestados em prol de nosso Estado na área da
saúde.

Vitória-ES, quarta-feira, 11 de maio de 2022

RESOLUÇÃO Nº 8.053
Concede Comenda do
Mérito
Legislativo
“Laurinda Sebastiana do
Espírito
Santo”
a
ALEXANDRE LUÍS DA
ROCHA.
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,
alterada pelas Resoluções nº 4.240, de
24.02.2016 e 4.674, de 26.04.2017, promulga a
seguinte Resolução:
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Laurinda
Sebastiana do Espírito Santo” a Alexandre Luís
da Rocha, pelos relevantes serviços prestados
em prol de nosso Estado na área da saúde.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 09
de maio de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário
RESOLUÇÃO Nº 8.054

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 09
de maio de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário

Concede Comenda do
Mérito
Legislativo
“Laurinda Sebastiana do
Espírito
Santo”
a
THÂMARA
KELLEY
GOMES.
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo
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17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009,
alterada pelas Resoluções nº 4.240, de
24.02.2016 e 4.674, de 26.04.2017, promulga a
seguinte Resolução:
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Laurinda
Sebastiana do Espírito Santo” a Thâmara Kelley
Gomes, pelos relevantes serviços prestados em
prol de nosso Estado na área da saúde.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 09
de maio de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 09
de maio de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário
RESOLUÇÃO Nº 8.056
Concede Comenda do
Mérito
Legislativo
“Laurinda Sebastiana do
Espírito Santo” a MÔNICA
ROCHA TEIXEIRA.
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,
alterada pelas Resoluções nº 4.240, de
24.02.2016 e 4.674, de 26.04.2017, promulga a
seguinte Resolução:

RESOLUÇÃO Nº 8.055
Concede Comenda do
Mérito
Legislativo
“Laurinda Sebastiana do
Espírito Santo” a CARLA
NOVAES RODRIGUES.
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,
alterada pelas Resoluções nº 4.240, de
24.02.2016 e 4.674, de 26.04.2017, promulga a
seguinte Resolução:
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Laurinda
Sebastiana do Espírito Santo” a Carla Novaes
Rodrigues, pelos relevantes serviços prestados
em prol de nosso Estado na área da saúde.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Laurinda
Sebastiana do Espírito Santo” a Mônica Rocha
Teixeira, pelos relevantes serviços prestados em
prol de nosso Estado na área da saúde.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 09
de maio de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário
RESOLUÇÃO Nº 8.057
Concede Comenda do
Mérito
Legislativo
“Laurinda Sebastiana do
Espírito Santo” a NÚBIA
NAMIR LARA LOPES.
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A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009,
alterada pelas Resoluções nº 4.240, de
24.02.2016 e 4.674, de 26.04.2017, promulga a
seguinte Resolução:
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Laurinda
Sebastiana do Espírito Santo” a Núbia Namir
Lara Lopes, pelos relevantes serviços prestados
em prol de nosso Estado na área da saúde.
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Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 09
de maio de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário
RESOLUÇÃO Nº 8.059

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 09
de maio de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário
RESOLUÇÃO Nº 8.058
Concede Comenda do
Mérito
Legislativo
“Laurinda Sebastiana do
Espírito Santo” a PRISCILA
GONÇALVES
RAMALHO
BATISTA.
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,
alterada pelas Resoluções nº 4.240, de
24.02.2016 e 4.674, de 26.04.2017, promulga a
seguinte Resolução:
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Laurinda
Sebastiana do Espírito Santo” a Priscila
Gonçalves Ramalho Batista, pelos relevantes
serviços prestados em prol de nosso Estado na
área da saúde.

Concede Comenda do
Mérito
Legislativo
“Laurinda Sebastiana do
Espírito
Santo”
a
MAURÍCIO DE ALMEIDA
AGUIAR.
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,
alterada pelas Resoluções nº 4.240, de
24.02.2016 e 4.674, de 26.04.2017, promulga a
seguinte Resolução:
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Laurinda
Sebastiana do Espírito Santo” a Maurício de
Almeida Aguiar, pelos relevantes serviços
prestados em prol de nosso Estado na área da
saúde.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 09
de maio de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário
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RESOLUÇÃO Nº 8.060
Concede Comenda do
Mérito
Legislativo
“Laurinda Sebastiana do
Espírito Santo” a MÁRCIA
MATHEUS.
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,
alterada pelas Resoluções nº 4.240, de
24.02.2016 e 4.674, de 26.04.2017, promulga a
seguinte Resolução:
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Laurinda
Sebastiana do Espírito Santo” a Márcia
Matheus, pelos relevantes serviços prestados
em prol de nosso Estado na área da saúde.
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alterada pelas Resoluções nº 4.240, de
24.02.2016 e 4.674, de 26.04.2017, promulga a
seguinte Resolução:
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Laurinda
Sebastiana do Espírito Santo” a Mary Hellen
Junger Costa Queiroz, pelos relevantes serviços
prestados em prol de nosso Estado na área da
saúde.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 09
de maio de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
RESOLUÇÃO Nº 8.062
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 09
de maio de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário
RESOLUÇÃO Nº 8.061
Concede Comenda do
Mérito
Legislativo
“Laurinda Sebastiana do
Espírito Santo” a MARY
HELLEN JUNGER COSTA
QUEIROZ.
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,

Concede Comenda do
Mérito
Legislativo
“Laurinda Sebastiana do
Espírito Santo” a LARISSA
SOARES DELL’ ANTÔNIO.
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,
alterada pelas Resoluções nº 4.240, de
24.02.2016 e 4.674, de 26.04.2017, promulga a
seguinte Resolução:
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Laurinda
Sebastiana do Espírito Santo” a Larissa Soares
Dell’ Antônio, pelos relevantes serviços
prestados em prol de nosso Estado na área da
saúde.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 09
de maio de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário
RESOLUÇÃO Nº 8.063
Concede Comenda do
Mérito
Legislativo
“Laurinda Sebastiana do
Espírito
Santo”
a
RODRIGO MARCHIORI DE
FREITAS.
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009,
alterada pelas Resoluções nº 4.240, de
24.02.2016 e 4.674, de 26.04.2017, promulga a
seguinte Resolução:
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Laurinda
Sebastiana do Espírito Santo” a Rodrigo
Marchiori de Freitas, pelos relevantes serviços
prestados em prol de nosso Estado na área da
saúde.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10
de maio de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário
RESOLUÇÃO Nº 8.064
Concede
Mérito

Comenda do
Legislativo

“Laurinda Sebastiana do
Espírito Santo” a JOSÉ
CARLOS
ABREU
DE
CARVALHO.
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,
alterada pelas Resoluções nº 4.240, de
24.02.2016 e 4.674, de 26.04.2017, promulga a
seguinte Resolução:
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Laurinda
Sebastiana do Espírito Santo” a José Carlos
Abreu de Carvalho, pelos relevantes serviços
prestados em prol de nosso Estado na área da
saúde.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10
de maio de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário
RESOLUÇÃO Nº 8.065
Concede Comenda do
Mérito
Legislativo
“Laurinda Sebastiana do
Espírito Santo” a ANELISA
DE OLIVEIRA MORAIS.
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,
alterada pelas Resoluções nº 4.240, de
24.02.2016 e 4.674, de 26.04.2017, promulga a
seguinte Resolução:
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Art. 1º Fica concedida a Comenda “Laurinda
Sebastiana do Espírito Santo” a Anelisa de
Oliveira Morais, pelos relevantes serviços
prestados em prol de nosso Estado na área da
saúde.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10
de maio de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário
RESOLUÇÃO Nº 8.066
Concede Comenda do
Mérito
Legislativo
“Laurinda Sebastiana do
Espírito Santo” a JULIANA
BITTLER SIQUEIRA.
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,
alterada pelas Resoluções nº 4.240, de
24.02.2016 e 4.674, de 26.04.2017, promulga a
seguinte Resolução:
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Laurinda
Sebastiana do Espírito Santo” a Juliana Bittler
Siqueira, pelos relevantes serviços prestados em
prol de nosso Estado na área da saúde.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10
de maio de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário
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RESOLUÇÃO Nº 8.069
Concede Comenda do
Mérito
Legislativo
“Laurinda Sebastiana do
Espírito Santo” a MARIA
LUCIANA DOS SANTOS
CABRAL.
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,
alterada pelas Resoluções nº 4.240, de
24.02.2016 e 4.674, de 26.04.2017, promulga a
seguinte Resolução:
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Laurinda
Sebastiana do Espírito Santo” a Maria Luciana
dos Santos Cabral, pelos relevantes serviços
prestados em prol de nosso Estado na área da
saúde.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10
de maio de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário
RESOLUÇÃO Nº 8.070
Concede Comenda do
Mérito
Legislativo
“Laurinda Sebastiana do
Espírito Santo” a GLEICE
KELY MORENO VIEIRA DE
MORAES.
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo
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17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009,
alterada pelas Resoluções nº 4.240, de
24.02.2016 e 4.674, de 26.04.2017, promulga a
seguinte Resolução:

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

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Laurinda
Sebastiana do Espírito Santo” a Gleice Kely
Moreno Vieira de Moraes, pelos relevantes
serviços prestados em prol de nosso Estado na
área da saúde.

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10
de maio de 2022.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
RESOLUÇÃO Nº 8.072
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10
de maio de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário

RESOLUÇÃO Nº 8.071
Concede Comenda do
Mérito
Legislativo
“Laurinda Sebastiana do
Espírito Santo” a BRAZ
SIMÃO BALDOTTO FILHO.
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009,
alterada pelas Resoluções nº 4.240, de
24.02.2016 e 4.674, de 26.04.2017, promulga a
seguinte Resolução:
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Laurinda
Sebastiana do Espírito Santo” a Braz Simão
Baldotto Filho, pelos relevantes serviços
prestados em prol de nosso Estado na área da
saúde.

Concede Comenda do
Mérito
Legislativo
“Laurinda Sebastiana do
Espírito
Santo”
a
RODRIGO
LEITE
LOCATELLI.
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,
alterada pelas Resoluções nº 4.240, de
24.02.2016 e 4.674, de 26.04.2017, promulga a
seguinte Resolução:
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Laurinda
Sebastiana do Espírito Santo” a Rodrigo Leite
Locatelli, pelos relevantes serviços prestados
em prol de nosso Estado na área da saúde.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10
de maio de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário
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RESOLUÇÃO Nº 8.073
Concede Comenda do
Mérito
Legislativo
“Laurinda Sebastiana do
Espírito
Santo”
a
JEFFERSON
PIOL
LOCATELI.
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,
alterada pelas Resoluções nº 4.240, de
24.02.2016 e 4.674, de 26.04.2017, promulga a
seguinte Resolução:
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Laurinda
Sebastiana do Espírito Santo” a Jefferson Piol
Locateli, pelos relevantes serviços prestados em
prol de nosso Estado na área da saúde.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10
de maio de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário

ATOS DO PRESIDENTE
LEIS
LEI COMPLEMENTAR Nº 1.014
Acrescenta o art. 16-A à
Lei Complementar nº 971,
de 14 de julho de 2021,
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que regulamenta o § 10
do
art.
229
da
Constituição
Estadual,
para tornar obrigatória a
fixação de cartazes ou
placas nos terminais e
postos
de
venda,
informando sobre os
benefícios garantidos pela
Lei Complementar.
O
PRESIDENTE
DA
ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
faço saber que a Assembleia Legislativa
aprovou, o Governador do Estado, nos termos
do artigo 66, § 1º da Constituição Estadual
sancionou, e eu, Erick Musso, seu Presidente,
nos termos do § 7º do mesmo artigo, promulgo
a seguinte Lei:
Art. 1º A Lei Complementar nº 971, de 14 de
julho de 2021, passa a vigorar acrescida do art.
16-A, com a seguinte redação:
“Art.
16-A.
As
empresas
operadoras ficam obrigadas a
fixar nos terminais, postos de
venda e interior dos veículos, em
local de fácil visualização,
cartazes ou placas informando
aos beneficiários sobre as
gratuidades garantidas por esta
Lei Complementar.
Parágrafo único. Os avisos de que
trata o caput deste artigo
deverão ser legíveis e fixados em
locais de fácil visualização.”
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor
após decorridos 45 (quarenta e cinco) dias de
sua publicação oficial.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 10 de
maio de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3100340035003800340030003A00540052004100, Documento
assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

10 - Diário do Poder Legislativo

Vitória-ES, quarta-feira, 11 de maio de 2022

LEI Nº 11.609
Obriga
as empresas
prestadoras dos serviços
de
transporte
por
aplicativos, no âmbito do
Estado do Espírito Santo,
a exibir aos motoristas
parceiros
informações
acerca do local, endereço
do destino e distância a
ser percorrida.
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, faço saber que a Assembleia
Legislativa aprovou, o Governador do Estado,
nos termos do artigo 66, § 1º da Constituição
Estadual sancionou, e eu, Erick Musso, seu
Presidente, nos termos do § 7º do mesmo
artigo, promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º As empresas prestadoras dos serviços
de transporte por aplicativos, no âmbito do
Estado do Espírito Santo, ficam obrigadas a
exibir aos motoristas parceiros, antes da
solicitação de corrida por passageiro,
informações claras e precisas acerca do local,
endereço do destino e distância a ser
percorrida, independente do ponto de partida
no qual foi efetuada a solicitação da corrida.
Art. 2º A inobservância ao disposto nesta Lei
constituirá prática infrativa à Lei Federal nº
8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código
de Proteção e Defesa do Consumidor, e
sujeitará o fornecedor às penalidades
definidas na referida Lei.

ATOS ADMINISTRATIVOS
ATOS DA MESA DIRETORA
ATO Nº 2271
Altera o Ato nº 3326,
publicado no Diário do
Poder Legislativo de
18.09.2008.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas
atribuições legais e regimentais,
RESOLVE:
Art. 1º O § 1º do artigo 4º do Ato nº 3.326,
publicado no Diário do Poder Legislativo de
18.09.2008, com redação dada pelo Ato nº
2.166, publicado no Diário do Poder
Legislativo de 18.04.2022, passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 4º (…)
§ 1º A antecipação de que trata o caput
será feita por meio do Sistema Ales
Digital,
mediante
solicitação
à
Coordenação do Setor de Sistemas,
assinada
eletronicamente
pelo
Parlamentar.
(…).” (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 10 de
maio de 2022.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10
de maio de 2022.

ERICK MUSSO
Presidente

ERICK MUSSO
Presidente
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ATO Nº 2272

ATO Nº 2274

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

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10
de maio de 2022.

CONCEDER 5% (cinco por cento), a partir
de 07/02/2022 (data da posse/exercício no
novo vínculo), de acordo com art. 106 da Lei
Complementar nº 46/1994, de ADICIONAL DE
TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus IVAN LUIZ
PAGANINI, matrícula nº 205323, Técnico Júnior
de Gabinete de Representação Parlamentar,
código TJGRP, referente aos períodos: de
01/09/1999 a 30/12/1999 (SEDU), de
29/04/2005 a 31/01/2007 e de 09/03/2017 a
04/02/2020 (ALES) (anteriores à sua
aposentadoria no INSS) e de 30/10/2019 a
04/02/2020.

ERICK MUSSO
Presidente

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10
de maio de 2022.

CONCEDER 05% (cinco por cento), a
partir de 25/03/2022, de acordo com art. 106
da Lei Complementar nº 46/94, o ADICIONAL DE
TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus VANUSA
DEOLINDO DA SILVA, matrícula nº 208924,
Adjunto de Gabinete de Representação
Parlamentar - ADGRP, referente aos períodos de
21/08/2015 a 27/05/2020 e 01/01/2022 a
24/03/2022.

ERICK MUSSO
Presidente

ATO Nº 2273
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
usando de suas atribuições legais, e tendo em
vista o que consta do processo eletrônico nº
1394/2022, resolve,
AVERBAR o Tempo de Serviço, anterior à
aposentadoria no INSS ocorrida em 30/10/2019,
do servidor IVAN LUIZ PAGANINI, matrícula nº
205323, Técnico Júnior de Gabinete de
Representação Parlamentar - TJGRP, nos termos
da Lei Complementar nº 46/94 e suas
alterações, conforme abaixo descrito:
Órgão
ALES
SEDU

Período

A partir de: Finalidade

29/04/2005 a 31/01/2007
09/03/2017 a 29/10/2019 11/08/2021
01/09/1999 a 30/12/1999

ATS

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10
de maio de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente

ATO Nº 2275
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
usando de suas atribuições legais, resolve:
CONCEDER, a partir de 01/07/2020, o
ABONO DE PERMANÊNCIA à servidora NILZA
NANDOLFO, matrícula nº 207995, titular do
cargo efetivo de Técnico Legislativo Sênior ETLS, com fundamento no Art. 24 §1º I "a" e "b"
da LC nº 282/2004, redação da LC nº 938/2020,
conforme informações constantes no processo
eletrônico nº 5597/2022.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10
de maio de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente
ATO Nº 2276
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
usando de suas atribuições legais, resolve:
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ELEVAR para 10,66% (dez vírgula
sessenta e seis por cento) a partir de
21/02/2022 na forma do artigo 108 da Lei
Complementar nº 46/94, o ADICIONAL DE
ASSIDUIDADE a que faz jus PAULO JOVANI
BURGUÊS, matrícula nº 201527, Técnico em
Tecnologia da Informação - ETTI, referente ao 2º
decênio de 21/07/2010 a 27/05/2020 e de
01/01/2022 a 20/02/2022.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10
de maio de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente

ATO Nº 2277
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
usando de suas atribuições legais, resolve:
TORNAR SEM EFEITO, o Ato nº 2252,
publicado em 05/05/2022, que nomeou BIANCA
BARBOSA DA VITÓRIA, para exercer o cargo em
comissão de Assessor Júnior da Secretaria,
código AJS, da Secretaria da Assembleia
Legislativa.

Vitória-ES, quarta-feira, 11 de maio de 2022

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10
de maio de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente

ATO Nº 2279
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, MIQUEIAS PORTELA CARVALHO, 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 220611/2022.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10
de maio de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente

ATOS DA DIREÇÃO-GERAL
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10
de maio de 2022.
ERICK MUSSO
Presidente

ATO Nº 2278
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, OVÍDIO CEZAR ROCHA, para exercer o
cargo em comissão de Assessor Júnior da
Secretaria, código AJS, da Secretaria da
Assembleia Legislativa.

RESCISÃO DE TERMO DE COMPROMISSO DE
ESTÁGIO DE COMPLEMENTAÇÃO
EDUCACIONAL
Fica rescindido, a partir de 21/05/2022, de
acordo com a cláusula nona, do Termo de
Compromisso de Estágio de Complementação
Educacional, firmado entre a Assembleia
Legislativa do Estado do Espírito Santo e o
estagiário da Universidade Vila Velha - UVV,
PHILLIPE WILLIAN ESPÍNDULA.
Secretaria da Assembleia Legislativa, em
10 de maio de 2022.
TATIANA SOARES DE ALMEIDA
Diretora-Geral da Secretaria
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RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL
1. CONTRATANTE:

ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

2. CONTRATADO:

MARIANA MORAIS DA
VITORIA

3. ESPECIFICAÇÃO:

ESTÁGIO EDUCACIONAL –
Ensino Superior

4. VIGÊNCIA:

10.05.2022 a 09.05.2023

5. VALOR MENSAL R$ 1.037,96 (hum mil e
DO CONTRATO:
trinta sete reais e
noventa seis centavos).

ATOS DA DIREÇÃO-GERAL E DA
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 1913
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA EM
CONJUNTO COM A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas
atribuições legais,

Secretaria da Assembleia Legislativa, em
10 de maio de 2022.

RESOLVEM, considerar licenciado o
servidor CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA NETO,
matrícula 209562, deste Poder Legislativo, na
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº
46, de 31/01/94, por 02 (dois) dias, com início
em 02/05/2022 e final em 03/05/2022, com
base nas informações da Coordenação do
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS).

TATIANA SOARES DE ALMEIDA
Diretora-Geral da Secretaria

Secretaria da Assembleia Legislativa, em
03 de maio de 2022.

6.
DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:
3.3.90.36.00

PORTARIA Nº 1912
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições
legais com base nas informações da CGRH,
resolve,
CONCEDER, o recesso regulamentar, de
acordo com o art. 13, § 2º, da Lei nº 11.788, de
25/09/2008, publicada no DOU em 26/09/2008,
ao estagiário abaixo relacionado.
Estagiário
PHILLIPE WILLIAN
ESPINDULA

Matrícula
002356

Dias

Período

08

13/05 a
20/05/2022

Secretaria da Assembleia Legislativa, em
10 de maio de 2022.
TATIANA SOARES DE ALMEIDA
Diretora-Geral da Secretaria

TATIANA SOARES DE ALMEIDA
Diretora-Geral da Secretaria
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 1914
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA EM
CONJUNTO COM A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas
atribuições legais,
RESOLVEM, considerar licenciada a
servidora FABIANA DA ROCHA GUEDES
BARCELLOS, matrícula 210335, deste Poder
Legislativo, na forma do artigo 129, da Lei
Complementar nº 46, de 31/01/94, por 04
(Quatro) dias, com início em 03/05/2022 e final
em 06/05/2022, com base nas informações da
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência
Social (CCSAS).
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Secretaria da Assembleia Legislativa, em
04 de maio de 2022.

Secretaria da Assembleia Legislativa, em
04 de maio de 2022.

TATIANA SOARES DE ALMEIDA
Diretora-Geral da Secretaria
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER
Secretária de Gestão de Pessoas

TATIANA SOARES DE ALMEIDA
Diretora-Geral da Secretaria
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 1915

PORTARIA Nº 1917

A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA EM
CONJUNTO COM A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas
atribuições legais,

A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA EM
CONJUNTO COM A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas
atribuições legais,

RESOLVEM, considerar licenciado o
servidor EVANDRO AGOSTINHO RODRIGUES,
matrícula 201216, deste Poder Legislativo, na
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº
46, de 31/01/94, por 05 (Cinco) dias, com início
em 02/05/2022 e final em 06/05/2022, com
base nas informações da Coordenação do
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS).

RESOLVEM, considerar licenciada a
servidora TATIANA MARIA DUQUE MOTA,
matrícula 207857, deste Poder Legislativo, na
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº
46, de 31/01/94, por 30 (Trinta) dias, com início
em 10/04/2022 e final em 09/05/2022, com
base nas informações da Coordenação do
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS).

Secretaria da Assembleia Legislativa, em
04 de maio de 2022.

Secretaria da Assembleia Legislativa, em
04 de maio de 2022.

TATIANA SOARES DE ALMEIDA
Diretora-Geral da Secretaria
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER
Secretária de Gestão de Pessoas

TATIANA SOARES DE ALMEIDA
Diretora-Geral da Secretaria
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 1916

PORTARIA Nº 1918

A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA EM
CONJUNTO COM A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas
atribuições legais,

A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA EM
CONJUNTO COM A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas
atribuições legais,

RESOLVEM, considerar licenciada a
servidora NIVEA MARTINS DA ROSA OLIVEIRA,
matrícula 210410, deste Poder Legislativo, na
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº
46, de 31/01/94, por 01 (Hum) dia, com início
em 29/04/2022 e final em 29/04/2022, com
base nas informações da Coordenação do
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS).

RESOLVEM, considerar licenciada a
servidora ROSEANE COSME MATOS, matrícula
201259, deste Poder Legislativo, na forma do
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de
31/01/94, por 03 (Tres) dias com inicio em
03/05/2022 e final em 05/05/2022, com base
nas informações da Coordenação do Centro de
Saúde e Assistência Social (CCSAS).
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Secretaria da Assembleia Legislativa, em
04 de maio de 2022.

Secretaria da Assembleia Legislativa, em
05 de maio de 2022.

TATIANA SOARES DE ALMEIDA
Diretora-Geral da Secretaria
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER
Secretária de Gestão de Pessoas

TATIANA SOARES DE ALMEIDA
Diretora-Geral da Secretaria
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 1919

PORTARIA Nº 1921

A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA EM
CONJUNTO COM A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas
atribuições legais,

A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA EM
CONJUNTO COM A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas
atribuições legais,

RESOLVEM, considerar licenciada a
servidora BIANCA CAO, matrícula 210002, deste
Poder Legislativo, na forma do artigo 129, da Lei
Complementar nº 46, de 31/01/94, por 01
(Hum) dias, com início em 03/05/2022 e final
em 03/05/2022, com base nas informações da
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência
Social (CCSAS).

RESOLVEM, considerar licenciada a
servidora LEILA SUELY PEÇANHA MALANQUINI,
matrícula 204096, deste Poder Legislativo, na
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº
46, de 31/01/94, por 01 (hum) dia, com início
em 04/05/2022 e final em 04/05/2022, com
base nas informações da Coordenação do
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS).

Secretaria da Assembleia Legislativa, em
04 de maio de 2022.

Secretaria da Assembleia Legislativa, em
045 de maio de 2022.

TATIANA SOARES DE ALMEIDA
Diretora-Geral da Secretaria
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER
Secretária de Gestão de Pessoas

TATIANA SOARES DE ALMEIDA
Diretora-Geral da Secretaria
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 1920

PORTARIA Nº 1922

A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA EM
CONJUNTO COM A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas
atribuições legais,

A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA EM
CONJUNTO COM A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas
atribuições legais,

RESOLVEM, considerar licenciada a
servidora MICHELE DA SILVA CALIMAN,
matrícula 209198, deste Poder Legislativo, na
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº
46, de 31/01/94, por 02 (dois) dias, com início
em 02/05/2022 e final em 03/05/2022, com
base nas informações da Coordenação do
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS).

RESOLVEM, considerar licenciado o
servidor JOSÉ FRANCISCO PIMENTEL, matrícula
203317, deste Poder Legislativo, na forma do
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de
31/01/94, por 03 (Tres) dias, com inicio em
04/05/2022 e final em 06/05/2022, com base
nas informações da Coordenação do Centro de
Saúde e Assistência Social (CCSAS).
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Secretaria da Assembleia Legislativa, em
05 de maio de 2022.
TATIANA SOARES DE ALMEIDA
Diretora-Geral da Secretaria
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER
Secretária de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 1923
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA EM
CONJUNTO COM A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas
atribuições legais,

RESOLVEM, considerar licenciada a
servidora MISSILENE BISPO SILVA FERNANDES,
matrícula 210133, deste Poder Legislativo, na
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº
46, de 31/01/94, por 01 (HUM) dias, com inicio
em 04/05/2022 e final em 04/05/2022, com
base nas informações da Coordenação do
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS)
Secretaria da Assembleia Legislativa, em
05 de maio de 2022.
TATIANA SOARES DE ALMEIDA
Diretora-Geral da Secretaria
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER
Secretária de Gestão de Pessoas

ATOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

• QUARTA-FEIRA - 11.05.2022 •
HORA
01h45
04h15
06h35
07h00

PROGRAMAS
Reunião ordinária
Sessão solene
Reunião ordinária
Memórias

07h30 Dia de Campo na TV

08h00 Panorama
08h30 A Grande Reportagem

09h00 Sessão ordinária (V)
12h00 Com a Palavra

SINOPSES
Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente
Homenagem ao Dia do Padre
Comissão de Finanças
Especial 20 Anos da TV Assembleia ES reprisa o programa Biografia: Maurício
de Oliveira
No Dia de Campo na TV de hoje você vai conhecer como os Drones estão
sendo utilizados para monitorar as lavouras, como uma importante
ferramenta para a Agricultura de Precisão.
Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba
Segundo o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), cerca de 60 milhões de
brasileiros estão negativados. O número representa cerca de 40% da
população. Especialistas afirmam que uma das principais causas do
endividamento é a falta de educação financeira. Saiba mais sobre o assunto e
as dicas dos especialistas para sair do vermelho e ter saúde financeira.
Trabalhos do Legislativo Estadual
O deputado Renzo Vasconcelos/ Progressistas é o convidado de hoje no
programa Com a Palavra. O parlamentar está no primeiro mandato e é um
dos mais jovens na Assembleia Legislativa. Ele é empresário na área de
Educação e também produtor rural. Tem formação em direito. Apesar da
pouca experiência no legislativo estadual, Vasconcelos é membro de quatro
comissões permanentes da casa: Educação, Agricultura, Cidadania e
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13h00

13h30

14h00
18h00

18h30

19h00
21h00

21h30
22h00
22h15

22h45
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Cooperativismo. Além disso, ele também é o Ouvidor Parlamentar Geral da
Ales. Ele fala das proposições do mandato, da carreira política e das
expectativas de recuperação do estado com os desdobramentos da
pandemia.
Reunião ordinária (V)
Comissão de Meio Ambiente
Dedo de Prosa
Você vai conhecer o Chico, um palhaço muito querido e feliz, que vai viver
uma grande aventura. O 'Riso do Chico' é um livro para crianças - e adultos
também, por que não? - que ensina de forma didática sobre amizade e
lealdade. Foi escrito por Lucas Albani e ilustrado pelo seu irmão, Luan Albani.
Vocês vão se encantar com a história desse palhaço e do melhor amigo dele.
Sabores
Você já comeu açaí com peixe frito? E maniçoba, uma espécie de feijoada
indígena, feita com a folha da mandioca que cozinhou por mais de sete dias?
Essas e outras comidas típicas do Pará, como vatapá paraense, pato no tucupi
e tacacá, estão neste delicioso e emocionante Sabores Comida Paraense.
Reunião da frente Defesa dos Direitos e Garantias das Crianças e dos Adolescentes
parlamentar (V)
Com a Palavra
O deputado Renzo Vasconcelos/ Progressistas é o convidado de hoje no
programa Com a Palavra. O parlamentar está no primeiro mandato e é um
dos mais jovens na Assembleia Legislativa. Ele é empresário na área de
Educação e também produtor rural. Tem formação em direito. Apesar da
pouca experiência no legislativo estadual, Vasconcelos é membro de quatro
comissões permanentes da casa: Educação, Agricultura, Cidadania e
Cooperativismo. Além disso, ele também é o Ouvidor Parlamentar Geral da
Ales. Ele fala das proposições do mandato, da carreira política e das
expectativas de recuperação do estado com os desdobramentos da
pandemia.
Dedo de Prosa
Você vai conhecer o Chico, um palhaço muito querido e feliz, que vai viver
uma grande aventura. O 'Riso do Chico' é um livro para crianças - e adultos
também, por que não? - que ensina de forma didática sobre amizade e
lealdade. Foi escrito por Lucas Albani e ilustrado pelo seu irmão, Luan Albani.
Vocês vão se encantar com a história desse palhaço e do melhor amigo dele.
Sessão solene (V)
Comemoração ao Dia da Enfermagem
Dedo de Prosa
Você vai conhecer o Chico, um palhaço muito querido e feliz, que vai viver
uma grande aventura. O 'Riso do Chico' é um livro para crianças - e adultos
também, por que não? - que ensina de forma didática sobre amizade e
lealdade. Foi escrito por Lucas Albani e ilustrado pelo seu irmão, Luan Albani.
Vocês vão se encantar com a história desse palhaço e do melhor amigo dele.
Interesse Público
Trabalhos do Ministério Público Federal
Panorama
Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba
Com a Palavra
O deputado Renzo Vasconcelos/ Progressistas é o convidado de hoje no
programa Com a Palavra. O parlamentar está no primeiro mandato e é um
dos mais jovens na Assembleia Legislativa. Ele é empresário na área de
Educação e também produtor rural. Tem formação em direito. Apesar da
pouca experiência no legislativo estadual, Vasconcelos é membro de quatro
comissões permanentes da casa: Educação, Agricultura, Cidadania e
Cooperativismo. Além disso, ele também é o Ouvidor Parlamentar Geral da
Ales. Ele fala das proposições do mandato, da carreira política e das
expectativas de recuperação do estado com os desdobramentos da
pandemia.
Sessão ordinária
Trabalhos do Legislativo Estadual

Legenda: (V) – Ao Vivo
OBS.: A programação da TV Assembleia-ES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos.
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ATAS DAS SESSÕES E DAS REUNIÕES
DAS COMISSÕES PARLAMENTARES
DÉCIMA
SEGUNDA
REUNIÃO
ORDINÁRIA, DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA,
DA COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO,
REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 2022.
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR
HÉRCULES – PATRIOTA) – Bom dia a todos.
Invocando a proteção de Deus, declaro abertos
os trabalhos da Comissão de Saúde e
Saneamento.
Estamos recebendo hoje com muita
satisfação, a nosso convite, a visita de Édina de
Almeida Poleto, diretora-técnica do Detran, e
também Sheila Sibaldo Zambone Silverol, nome
difícil, gerente de segurança do trânsito do
Detran do Espírito Santo. É uma satisfação
muito grande tê-las aqui nesta semana que a
gente luta por um trânsito melhor, por um
trânsito mais seguro.
Dispenso a leitura das atas. Considero-as
aprovadas e solicito à Secretaria da Comissão
que encaminhe cópia para os dois deputados
membros da comissão, deputado Dr. Emílio
Mameri e deputado Luciano Machado. Se algum
deles quiser fazer alguma retificação ou
emenda, poderão fazê-lo e, nas próximas
reuniões, nós estaremos apreciando.
Solicito, por favor, ao secretário Gabriel
Fraga Marinho da Fonseca que proceda à leitura
do Expediente.

O SR. SECRETÁRIO lê:
Ofício n.º 187/2022, do superintendente
do Hospital Evangélico de Cachoeiro de
Itapemirim, Wagner Medeiros Junior,
recebido pelo excelentíssimo deputado
Theodorico de Assis Ferraço e remetido a
esta comissão, encaminhando cópia do
Ofício n.º 186/2022, dando ciência à
Secretaria de Estado da Saúde que os
leitos do Hospital Evangélico, Litoral Sul,
destinados
ao
atendimento
dos
pacientes do Sistema Único de Saúde,
inclusive os de UTI, serão desativados
caso não haja o aporte de recursos
necessários para cobrir os elevados
déficits gerados por aquela unidade.
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR
HÉRCULES – PATRIOTA) – Solicitei à comissão, à
supervisora Leila, que encaminhe cópia desse
documento para a Comissão de Direito Médico
da OAB; ao Ministério da Saúde; ao CRM do
Espírito Santo; ao Ministério Público do Estado;
à Sesa; ao Simes, Sindicato dos Médicos do
Espírito Santo; à Ames, Associação Médica do
Espírito Santo; à Sefaz, Secretaria da Fazenda do
Estado; ao Ministério Público Federal e à PGE,
para tomarem conhecimento desse documento
que chama a atenção para a dificuldade que os
hospitais filantrópicos estão passando neste
momento.
Pode prosseguir, por favor. Ciente.
O SR. SECRETÁRIO lê:
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:

O SR. SECRETÁRIO lê:
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:
Ofício n.º 27/2022, de excelentíssimo
senhor deputado Luciano Machado,
justificando a sua ausência na décima
primeira reunião ordinária, realizada em
26/04/2022, nos termos do Art. 70 do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE –
HÉRCULES – PATRIOTA) – Ciente.

Projeto de Lei n.º 70/2021.
Autor: Deputada Janete de Sá.
Ementa: Institui o piso salarial, no
âmbito do Estado do Espirito Santo, para
enfermeiros, técnicos e auxiliares de
enfermagem, e dá outras providências.
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR
HÉRCULES – PATRIOTA) – Eu designo o Dr.
Emílio Mameri para relatar o presente projeto.

(DOUTOR
O SR. SECRETÁRIO lê:
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Projeto de Lei n.º 520/2019.
Autor: Ex-deputado Delegado Lorenzo
Pazolini
Ementa: Altera a Lei n.º 10.322, de 30 de
dezembro de 2014, que obriga as
farmácias do estado que participam do
programa Farmácia Popular, do Governo
Federal,
a
fixarem
em
suas
dependências, em local visível, a relação
dos remédios contemplados por esse
programa.
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR
HÉRCULES – PATRIOTA) – Designo o deputado
Luciano Machado para relatar o presente
projeto.
O SR. SECRETÁRIO lê:
Projeto de Lei n.º 334/2020.
Autor: Engenheiro José Esmeraldo.
Ementa: Torna obrigatória a prioridade
de atendimento de serviço de delivery
aos idosos.
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR
HÉRCULES – PATRIOTA) – Também
designo o deputado Luciano Machado
para relatar o presente projeto.
O SR. SECRETÁRIO lê:
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS:
Não houve no período.
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS:
Não houve no período.
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA:
Não houve no período.
Devolvo a palavra ao presidente.
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR
HÉRCULES – PATRIOTA) – Obrigado, Gabriel.
Nós vamos fazer rapidamente a Ordem
do Dia. Só tem uma matéria.
Deliberar audiência pública para debater
sobre o tema Violência Obstétrica e Parto
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Adequado, a realizar-se no dia 25 de maio,
quarta-feira, às 15 horas, no Auditório Rosa
Maria C. Rego Paranhos – Elefante Branco – no
Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes
– HUCAM, tendo como proponente este
deputado. Eu quero lembrar também que, se
não for possível esse local, nós poderemos
escolher outro.
Colocar em discussão. (Pausa)
Não havendo quem queira discutir, em
votação.
Como vota o deputado Luciano
Machado?
O SR. LUCIANO MACHADO – (PSB) –
Voto favorável, presidente Doutor Hércules.
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR
HÉRCULES – PATRIOTA) – Muito obrigado.
Um requerimento de minha autoria, que
já debati aqui em audiência pública, a violência
obstétrica. Trouxemos aqui várias autoridades
obstétricas e também do Direito. Nós
precisamos debater essa questão do parto
adequado, mesmo porque a violência verbal, eu
vi como estudante muitas vezes a violência
verbal, eu vi isso quando estudante, muitas
vezes. E é um absurdo isso. Até hoje acontece. E
é preciso que o pai, a mãe, a irmã, alguém
acompanhe a parturiente na hora do parto. Isso
inibe muito a violência obstétrica.
Bem, tem outra deliberação aqui
também, do deputado Luciano. É meu
requerimento também, deliberar a reunião
extraordinária para receber a Comissão de Ética
do Himaba, Hospital Infantil Alzir Bernardino
Alves, para falar sobre o falecimento do Kevinn,
aquele menino que faleceu dia 30.
Ontem eu visitei o hospital, passei a
manhã toda no hospital conversando com a
direção do hospital, direção-geral, direçãoclínica, a Geórgia, ginecologia e obstetrícia, com
a pediatria, e também com a Comissão de Ética,
para falar sobre esse assunto. E a gente está
vendo na imprensa muito desencontro, cada um
fala uma coisa, advogado fala uma coisa, as
autoridades outra, o secretário outra.
Enfim, a gente tem que ouvir mais e falar
menos. Tem muita gente falando muita
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bobagem. E não se pode condenar também
ninguém sem que haja o julgamento. Isso é
preciso. Na condição de advogado também, a
gente exige que no Direito sejam ouvidas todas
as partes.
Então, deputado, como você quer
discutir ou votar? (Pausa)
Vota a favor?
O SR. LUCIANO MACHADO – (PSB) –
Voto a favor. É importante debater e ouvir, sim,
todas as partes. Foi uma tragédia que
aconteceu, mas precisa uniformizar a forma de
interpretar isso.
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR
HÉRCULES – PATRIOTA) – Obrigado, então.
Aprovado.
A priori, seria no Elefante Branco. Está
dependendo de alguns ajustes e se não for lá
vamos ver se a gente faz em outro lugar ou
talvez aqui na Assembleia mesmo. Então, foi
aprovado.
Bom, a comissão hoje está recebendo,
eu já disse, sobre o programa Maio Amarelo, a
campanha de conscientização da importância do
trânsito seguro. Então, primeiro a Édina vai
fazer uma apresentação. É isso? (Pausa)
A Édina pode subir aqui, então, pegar o
microfone, ficar a vontade. Você está em casa.
Sheila também está em casa.
A SR.ª ÉDINA DE ALMEIDA POLETO –
Bom dia! Bom dia, deputado doutor Hércules;
bom dia, deputado Luciano; um bom-dia a todos
que nos assistem, aqui presentes, pela TV, bom
dia a minha gerente de Educação.
Nossa equipe que trabalha tanto, não só
no Maio Amarelo, deputado, mas durante todos
os dias do ano nós temos um trabalho
realmente cansativo, exatamente para a gente
ter um reflexo diferente na Saúde, porque nós
sabemos que, a violência no trânsito é um dos
grandes impactos que nós temos na Saúde. E
nós sabemos que menos acidentes, reduzindo o
que nós chamamos de acidentes, mas na grande
maioria não são acidentes, nós sabemos que a
maior parte dos registros que nós temos do que
acontece no nosso trânsito são por falha
humana.
E, reduzindo esses números,
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automaticamente nós vamos ter um impacto
diferente na Saúde, que é onde, de fato, esta
comissão atua e que seria tão importante.
Menos investimento nessas situações e
investimentos em outras áreas tão importantes.
Menos leitos ocupados por acidentados e mais
oportunidade, então, de nós termos
atendimento de qualidade às pessoas.
E nós estamos, durante o mês de maio,
falando de mais um Maio Amarelo, mais um
movimento, mais um mês do ano, que nós
temos a oportunidade de levar, de falar
novamente do Movimento Maio Amarelo.
O Maio Amarelo, na verdade, não é
único mês que nós trabalhamos ações
educativas, mas, na verdade, nós temos,
durante o mês de maio, um momento, como no
Outubro Rosa, como no Novembro Azul, nós
temos a oportunidade de chamar a sociedade
para poder estar presente, para estar perto de
nós, para estar mais perto para que, de fato,
possamos levar ao número máximo de pessoas
as informações necessárias para que elas sejam
sensibilizadas e que, de fato, haja
conscientização e mudança de comportamento.
Voltando aí um slide, por favor, nós
temos aí o tema do Maio Amarelo, que é
definido para este ano. Não só no mês de maio,
mas durante todo o ano, que é: Juntos Salvamos
Vidas.
O que é o Maio Amarelo? É um
movimento internacional que nasce da proposta
de fazer o quê? De chamar a sociedade, de
chamar atenção das pessoas para que, de fato,
nós possamos enxergar, nós possamos ver o que
tem acontecido no nosso trânsito. Não em nível
só de Brasil, que às vezes a gente olha muito na
janela, mas no nosso estado, o que de fato
acontece todos os dias no nosso trânsito.
Aí nós temos o número de acidentes que
ocorrem todos os anos no nosso trânsito e,
infelizmente, em 2021 nós temos aí o retrato,
de 2018 até 2021, o número de mortos no
nosso trânsito.
É com tristeza que nós trazemos os
relatos desses números. Quase todos os anos
nós temos uma média. Nós já tivemos mais de
mil óbitos num determinado ano. Já caiu, hoje
nós temos em média setecentos óbitos.

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3100340035003800340030003A00540052004100, Documento
assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Vitória-ES, quarta-feira, 11 de maio de 2022

Mas a gente fala assim: Ah, reduzimos o
número de óbitos. Nós gostaríamos de não ter
nem um óbito, nem uma pessoa que viesse a
perder a sua vida no trânsito capixaba. Seria
muito bom se nós pudéssemos dizer que nem
uma vida se perdeu no ano de 2022 no trânsito
capixaba, mas infelizmente nós temos esse
número tão terrível todos os anos.
Nós temos aí, apenas apresentando, isso
depois pode ficar, Doutor Hércules, como
material, se vocês quiserem utilizar. Apenas
dividindo por mês, o número que nós
apresentamos ali de 2021 está bem detalhado.
Nós podemos ver que em julho nós
tivemos uma alta no número de mortes e nós
tivemos em dezembro, também, meses que
muitas vezes...
Isso serve para quê? Às vezes a gente
pensa assim: Para que servem as estatísticas?
Muitas pessoas, infelizmente, usam a estatística
para contar mortos. No nosso caso, nós sempre
dizemos que nós não queremos contar mortos.
Nós não queremos ficar contando pessoas,
saber se a pessoa veio a óbito ou não.
Nós queremos saber onde que foram os
acidentes, quando eles aconteceram, quais
foram os horários, para que nós possamos
intensificar as ações de educação para o
trânsito, para que nós possamos levar,
realmente, as políticas públicas para onde elas
precisam, para que nós tenhamos uma redução
no número de mortes, no número de feridos.
Isso nós estamos falando, deputado, no
número de mortes. E a quantidade de sequelas
graves e permanentes que nós temos!? Quantas
pessoas ficam deficientes!? Quantas pessoas
que perdem suas pernas, perdem seus
movimentos!? Quantas pessoas deixam, muitas
vezes, de viver a sua vida, os seus projetos, os
seus sonhos e ficam em cima de uma cama ou
ficam dependentes, muitas vezes, de
atendimento!? Às vezes, pessoas que ficam,
infelizmente, em cima de uma cama sendo
cuidadas dentro de casa!? Às vezes,
atendimento de saúde, recursos investidos e,
por isso, essa é uma luta que nós temos para
que as pessoas mudem o comportamento.
Aí também nós temos as vítimas fatais
por faixa etária. Nós temos aí, a partir de

Diário do Poder Legislativo - 21

dezenove anos, um número muito alto, até
sessenta anos. Nós temos um número grande
de trinta a cinquenta e nove anos, que é o maior
número. Depois também, de quinze a vinte e
nove, nós temos um número grande de pessoas
que morrem, infelizmente, no trânsito capixaba.
Cinquenta por cento desses óbitos no
nosso
trânsito
são
de
motociclistas,
infelizmente. São os mais vulneráveis no nosso
trânsito. São aqueles que ficam, muitas vezes,
meses e, às vezes, até anos no leito de um
hospital, numa UTI, muitas vezes, durante muito
tempo.
Nós temos aí as vítimas por município.
Um ranking que nós não gostamos nem falar,
mas nós precisamos identificar esses
municípios, até para a gente intensificar as
nossas ações.
Aí nós temos a Serra, que este ano já até
divulgou que houve uma redução no número de
acidentes, por investimento em ações ali. Nós
temos Cachoeiro de Itapemirim, Vila Velha,
Cariacica, Aracruz, Guarapari, Linhares e aí nós
temos Vitória, na sequência, São Mateus e
Colatina.
É um ranking que a gente faz. Isso aí é
muito triste, nós não gostaríamos de dizer onde
tem o maior número de acidentes, mas nós
gostaríamos de dizer: Nem um município
capixaba tem óbitos por acidente de trânsito.
Mas, infelizmente, isso serve, nós temos
que apresentar isso para que isso sirva de
referência para que nós possamos trabalhar.
Por que o maio? Em 11 de maio de
2011, a ONU decretou a década de ação para
segurança no trânsito, com isso o mês de maio,
então, se tornou referência. Foi estabelecida na
época uma década e, infelizmente, os países
não cumpriram seu papel, não fizeram aquilo
que precisava, inclusive, o Brasil. E uma nova
década foi estabelecida. Então, agora, os países
têm até 2031 para poder tentar reduzir e
investir. Então, para isso, foi criado, também,
o Plano Nacional de Redução de Óbitos no
país, Redução de Lesões, também. Metas
foram estabelecidas para que os países, para
que os estados, para que os municípios
invistam em educação para o trânsito,
invistam em mudança de comportamento, de
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fato, para que esses números possam ser
reduzidos.
Por que amarelo? A cor amarela foi
escolhida, pois simboliza atenção e, também,
lembrando o semáforo. Muita gente entende
que o amarelo do semáforo é: Corre para
passar, não é isso? Mas a gente sabe que não é.
As pessoas brincam, muitas vezes, com o sinal
amarelo. Quantos acidentes, quantas pessoas
morrem, muitas vezes, porque o carro, às vezes,
acelera; o da frente para e vem a colisão. Então,
amarelo foi escolhido, exatamente, como a cor,
exatamente, para nos chamar a atenção.
Eu estou vendo a Sheila de longe de
amarelo, eu também, estou me olhando já tem
um amarelo, aqui, gritando aqui. Então, o
amarelo, de fato, tem essa... A máscara do
Doutor Hércules chama atenção pela cor
amarela. É, exatamente isso o amarelo, para
que nós possamos ter essa atenção.
O objetivo é colocar em pauta a
segurança viária, mobilizar a sociedade de uma
forma geral, nós precisamos envolver a
sociedade. Nós fazemos ações em empresas,
nós fazemos ações em igrejas, nós fazemos
ações nas ruas, nós fazemos ações no próprio
Detran, porque existem muitos servidores que
precisam,
também,
mudar
o
seu
comportamento.
Quantas vezes nós temos deputados, nós
temos pessoas que fazem ações juntos, nos
chamam para fazer ações nas ruas. Nós temos
esse projeto, na verdade, de levar a qualquer
lugar.
Este mês tem esse foco, estimular a
participação dos mais diversos segmentos,
órgãos de Governos, empresas, entidades de
classe, associações e tantos mais para que, de
fato, no mês de maio nós tenhamos, daqui a
pouco, uma referência, como no Outubro Rosa,
que é uma bandeira tão importante, que a
gente, também, lembre que em maio nós temos
que nos unir ainda mais para que vidas sejam
salvas no nosso trânsito.
Por que esse tema: Juntos Salvamos
Vidas? Muitas pessoas disseram assim: Olha,
mas como nós vamos nos juntar para salvar
vidas? Cada atitude, cada gesto realizado no
nosso trânsito, nós estamos salvando vidas. Se

Vitória-ES, quarta-feira, 11 de maio de 2022

você coloca seu filho, seu sobrinho, aquela
criança que você tanto ama no dispositivo de
segurança adequado para sua idade, na
cadeirinha, no bebe conforto, você está
salvando a vida dele. Porque já foi comprovado,
já é comprovado pelos órgãos de controle aí
dessa área que cadeirinhas salvam vidas.
Quantos acidentes nós temos dizendo assim:
Olha, morreram tantas pessoas naquele veículo,
mas a criança ficou ilesa, porque ela estava
adequadamente na cadeirinha.
Então, nós precisamos muito ter esse
pensamento de que, se eu atravesso na faixa,
pode ser que venha um louco e me pegue na
faixa de pedestre. Mas a faixa é, exatamente,
para chamar a atenção das pessoas, que ali
alguém pode atravessar. Então, eu, também,
estou salvando a minha vida e eu posso,
também, ver outra pessoa atravessando e salvar
aquela vida que está ali.
Então, quando nós nos unimos, fazendo
atitudes corretas... Eu e Sheila, nós somos
membras, ainda fazemos parte da Câmara
Temática de Educação e Saúde
e nós
participamos, exatamente, da nota técnica para
construir as ações educativas para todo o país
para este ano, e junto com uma equipe muito
capacitada, nós definimos por esse tema: Juntos
Salvamos Vidas.
Porque, realmente, sozinhos, só o
Detran, só a Assembleia Legislativa fazendo
ações, nós, de fato, não teremos êxito. Se cada
um não fizer sua parte, nós vamos continuar
tendo esse número exorbitante, esse número
tão alto que nós temos de mortes no nosso
estado e no nosso país.
Nós temos aí as ações em destaque que
nós vamos fazer este ano, têm ações, nós
brincamos que nós começamos o Maio Amarelo
ontem, nós já estávamos cansados de tarde.
Eram quase sete horas da noite, nós brincamos:
Nós já estamos cansados do primeiro dia de
tanta coisa que nós fizemos, porque, realmente,
é intensificado, as pessoas pedem ações.
Nós temos um curso de mecânica para
mulheres, que nós começamos ontem. É a nossa
segunda edição, gratuito, onde as mulheres têm
a oportunidade de aprender um pouco sobre o
seu veículo, sobre a necessidade de
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manutenção preventiva, sobre a necessidade,
muitas vezes, de não entrar em pânico em
retirar o seu veículo para que acidentes não
aconteçam. E foi um sucesso, e nós o trouxemos
de novo para o Maio Amarelo, por solicitação
dessas mulheres também.
Um simulado, nós teremos um simulado
junto com o Samu. Participaremos, no dia 05, de
um simulado de acidente de trânsito na Serra,
até porque está no ranking ali, do maior número
de acidentes.
Nós temos um projeto que se chama
Moto Vida em Ação, exatamente pensando
nesses vulneráveis que nós falamos aqui,
porque a vida deles é mais colocada em risco,
seguido da do pedestre e do ciclista. Então, nós
temos o Moto Vida em Ação, com vários
parceiros, onde a pessoa vai passar por ação
educativa de trânsito, a pessoa vai passar por
manutenção gratuita da sua moto, ela vai
passar por informação. Os entregadores, que
tanto precisam, informação de saúde, teste de
glicemia, junto com o Sest/Senat, junto com a
Emescam, junto com a Honda e a Polícia
Militar. Nós temos essas ações. E com as com
as guardas, em cada município que a gente
passa, as guardas também, e as prefeituras,
participam.
O Pedalaço pela Paz, que já são várias
edições. No final do mês de maio nós faremos
um passeio ciclístico, convocando as pessoas
pela paz no trânsito.
O Mega Pit Stop, que vai ser uma ação
que vai acontecer neste final de semana, agora,
sexta, sábado e domingo, na Praça do Papa,
onde as pessoas vão poder fazer manutenção
gratuita do seu veículo, pensando na
manutenção preventiva que, muitas vezes, as
pessoas não realizam. E também terão
informações educativas ali, naquele momento.
Dia D em Nova Venécia. O município
nos convidou para participar de ações
educativas nesse dia D.
Nós temos várias ações, em várias
empresas. O Detranzinho Itinerante, que são
as ações educativas nas escolas. Neste mês,
também, a gente intensifica essas ações nas
escolas.
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E nós temos o projeto Atenção Pela Vida,
que é um projeto de ações de rua, que são
abordagens de rua, que a gente tem, também,
este mês. Nós temos várias ações, com vários
municípios.
Isso é só um pouquinho, só para gente
lembrar de algumas ações. Mas nós temos um
calendário lotado de ações, de manhã, de tarde
e de noite. Elas não têm sossego, não. Depois,
elas têm muita folga para tirar.
E, aí, nós temos ainda, no ano de 2021...
A gente podia pensar assim: o que é que o
Detran faz? Porque o Detran tem a diretoria
técnica, que cuida da ação educativa de trânsito
e, muitas vezes, muitas pessoas nem conhecem
que nós temos esse papel, tão fundamental. A
responsabilidade do Detran não é aplicar
multas, apenas, não é cuidar somente da parte
de veículo, de habilitação, mas é cuidar da parte
do trânsito também, da parte educativa que é
tão relevante, que é uma das principais,
inclusive, no Código de Trânsito. Ela vem antes,
inclusive, de qualquer outra coisa.
E, aí nós pensamos: no ano passado, a
partir de maio, nós conseguimos voltar a
trabalhar. A pandemia, infelizmente, nos limitou
muito nesses últimos anos. Mas, a partir de
maio, nós conseguimos atingir trinta e três mil
pessoas. Fazendo um trabalho e intensificando
as nossas ações nós conseguimos, com uma
equipe pequena, atingir essa quantidade de
pessoas para sensibilização. Então, é possível
fazer muitas ações. Nós tivemos, ali: palestras
educativas, ações em escolas, abordagens
educativas de rua, junto com a Polícia Militar,
junto com as escolas.
E dizer uma coisa importante, gente, o
Detran nunca trabalha sozinho. Sozinho nós não
somos nada, deputado. Nós realmente
precisamos dos parceiros. E nós temos muitos
parceiros e muitas pessoas que realmente nos
apoiam todos os dias, todos os meses. Aonde
nós vamos, nós queremos parcerias, porque nós
queremos estar perto das pessoas.
Finalizando, praticamente, a minha fala,
eu queria trazer algumas questões importantes.
Nós poderíamos falar de Maio Amarelo o
tempo todo, em qualquer lugar, poderíamos
discorrer sobre vários assuntos importantes,
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sobre vários temas importantes. Mas eu queria
chamar a atenção de cada um aqui, nesta
manhã, para o seguinte fato: quando nós
ligamos a TV de manhã, quando nós entramos
nos jornais on-line, o que é que nós vemos?
(São
exibidos
slides
simultaneamente ao pronunciamento)
Em um dia, quatro pessoas
morreram em um acidente na BR-259.
Acidente grave entre dois carros
mata uma pessoa na BR-262.
Médico de Colatina morre em
acidente de moto no Espírito Santo.
Balanço parcial: três mortes e
mais de 30 feridos em acidentes
nas BRs durante o Carnaval no ES.
Cantor sertanejo morre em
acidente na BR-262 após um
show em Marechal Floriano.
É isso o que a gente vê quando abre os
nossos jornais. Isso aqui, isso foi só deste ano! E
a todo o momento, a gente abre. Ontem,
pesquisando isso, eu fiquei assustada, porque
você vê tanto acidente, tanta, tanta morte,
tanto óbito, tantas pessoas. Ontem, nós vimos
que o prefeito de Sooretama capotou o carro.
Foi a primeira notícia, quando eu abri. Então,
todos os dias é isso que a gente vê. E quase que
na totalidade, eu vou falar aqui sem medo, sem
medo nenhum, quase na totalidade tem falha
humana, quase que na totalidade! Vamos
pesquisar e, ou estava acima da velocidade
permitida, ou alguém veio na contramão e fez
com que a pessoa se desviasse e jogasse o carro
e capotasse o carro, ou a pessoa estava
ingerindo bebida alcoólica, ou a criança estava
fora da cadeirinha e foi jogada para fora do
carro. E eu me arrepio, porque são tantas coisas
ruins que a gente vê!
Nós lidamos com familiares, direto, de
pessoas que perderam seus filhos, seus
familiares, seus entes queridos. E é doloroso. Eu
não consigo não chorar todas às vezes que eu o
encontro com eles, porque a dor deles é muito
pesada, é o que eles carregam, e quase sempre
por alguém que, infelizmente, cometeu algo
errado no trânsito.
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E aí eu queria trazer aqui três histórias,
três lindas jovens. Eu queria trazer a história da
Amanda, eu queria trazer a história da Sâmia e
eu queria trazer a história da Ramona. O que
elas têm em comum? As três foram vítimas de
loucos no trânsito. As três foram vítimas de
pessoas incoerentes, de pessoas que sabiam das
suas responsabilidades e não cumpriram. As três
foram vítimas de pessoas que poderiam ter
bebido, poderiam ter ingerido bebida alcoólica,
mas poderiam ter ido de aplicativo, de táxi,
poderiam ter ido de carona, né? O motorista da
rodada. As três poderiam, hoje, estar aqui, se
infelizmente pessoas não tivessem tomado a
decisão errada de infringir legislações.
E aí nós temos a história da Amanda.
Amanda morreu ali na Darly Santos há pouco
mais de um ano. Ela faleceu, ali, na Darly Santos,
uma menina de vinte anos, linda, uma pessoa
que estava, segundo o que consta nas
informações, nos laudos, a mais de cento e
trinta por hora numa via onde ele estava mais
que o dobro da velocidade permitida. E ele
então bate na traseira dessa moto, ele joga duas
pessoas que estavam na moto a quase que
cinquenta metros de distância, onde essas
pessoas, Amanda falece no local e o rapaz ainda
tem sequelas graves, para levar por toda a vida,
além da sequela emocional, que essa,
infelizmente, possivelmente não se fecha, vai
ficar lá no cantinho, mas para sempre ser
lembrada.
Nós temos a Ramona. Ramona é uma
menina tão jovem, dezenove anos, queria
terminar a faculdade, estava trabalhando, tinha
pouco tempo que tinha conseguido um serviço
de entregadora. Estava com a moto ali da
Lindemberg, parada no sinal, esperando o sinal
abrir, e de repente uma pessoa avança o sinal,
vem numa velocidade de cento e trinta
quilômetros, cerca de cento e trinta
quilômetros, segundo o que consta, também,
nos laudos. Eu estou dizendo aquilo que a gente
tem informações. E ele então bate na moto da
Ramona, que estava parada no sinal. Ela estava
pertinho de casa, chegando dentro de casa. Que
é uma das coisas que a mãe mais fala: Ela estava
chegando em casa. É uma tristeza para essa
mãe. E aí, de repente, Ramona vem a óbito,
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uma menina de dezenove anos, tantos sonhos,
tantas coisas para viver. E uma pessoa que,
infelizmente, não cumpriu o seu papel, né? Ela,
então, leva a óbito essa menina.
E nós temos a Sâmia. Sâmia faleceu em
2014, 26 de janeiro de 2014. O seu Isaías já veio
aqui falar algumas vezes. É um grande parceiro
nosso nas ações educativas, porque ele
consegue falar. As mães dessas meninas não
conseguem falar, elas não conseguem se
lembrar do que aconteceu, elas não conseguem
falar, muitas vezes, nas ações.
Então, seu Isaías traz para gente sempre
a história da Sâmia. Sâmia estava voltando de
uma festa e uma pessoa invade a contramão.
Segundo o que consta, essa pessoa estava
alcoolizada; também no caso da Amanda,
bebida alcoólica envolvida. E essa pessoa então
bate, invade a contramão e bate de frente no
veículo que Sâmia estava. E essa jovem, de vinte
e quatro anos, vem a óbito.
Vidas importam, meus queridos! A
minha vida importa! E tenho certeza de que
vocês têm o mesmo sentimento da vida de cada
um. E sabe quando, muitas vezes, a gente muda
comportamento? Quando é na nossa casa. Até
então a gente carrega a criança fora da
cadeirinha; a gente vê ao nosso redor pessoas
que bebem e dirigem; a gente vê pessoas que
pegam no celular e acham que é só ler uma
mensagem, e não veem a quantidade de tempo
que cegamente dirigem, e não sabem o que,
muitas vezes, vão colocar na vida de outra
pessoa. E quase sempre é aquele que não tinha
nada a ver com a história que falece. Já pararam
para pensar nisso? Quase sempre é o outro que
vem a óbito.
Então, eu queria, Doutor Hércules,
doutor Luciano, deputado também, dizer o
seguinte: o nosso objetivo aqui hoje é falar do
Maio Amarelo? Sim! De conscientização de
trânsito, das mudanças que precisam
exatamente para que a saúde tenha mais
recursos para investir em outras áreas. Mas a
gente queria deixar muito essa mensagem de
que vidas importam, não importa onde!
E no trânsito, quando você estiver lá,
quando cada um de nós estiver lá no trânsito,
independente do papel que estejamos
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exercendo - seja pedestre, seja ciclista, seja
motociclista, seja condutor de uma forma geral , tenha responsabilidade e pense na vida do
outro. É um lugar coletivo! Ali as nossas atitudes
individuais refletem no coletivo, com certeza. E
aí vamos ter uma mudança de comportamento.
Por fim, queria trazer um vídeo, que é a
campanha do Maio Amarelo Nacional, criada
pelo observatório, junto com o Sest/Senat e
tantos outros. Trazer para vocês essa mensagem
e pedir: divulguem essa campanha, propaguem
essa campanha, levem aonde for possível, para
que alguém ouça, veja e tenha, também, uma
mudança de comportamento.
(É exibido o vídeo)
E meu último slide, na verdade, é para
dizer que precisamos, de fato, todos nós, nos
unir; que, de fato, possamos nos reunir, fazer
um ajuntamento, fazer com que cada pessoa
tenha condição de ouvir algo que falamos aqui
nessa manhã. E, quem sabe, a partir daí não
vamos ter um número de óbitos: sem número
de óbitos! É o que queremos.
Quando as pessoas falam... Tem um
vídeo, não sei se vocês já assistiram, em que
vêm algumas pessoas ao encontro de uma
pessoa que faz a propaganda, e então ele diz:
Quantas pessoas podem morrer no trânsito? Aí
ele fala um número. Tá, mas nesse número... Ah,
cinquenta por cento. Pode ser cinquenta por
cento desse número. E aí, quando, de repente,
ele fala: Olha quem está vindo ali! E aí vem um
monte de pessoas, todas da sua família. E ele faz
a seguinte pergunta: Qual cinquenta por cento
você vai querer que morra? E ele diz assim: Não,
eu não quero que morra ninguém!
Então, esse tem que ser o nosso
objetivo. Não queremos morte no trânsito.
Queremos um trânsito com zero morte. Não
queremos mais óbitos. E isso depende de cada
um de nós.
Ao deputado Hércules, aos deputados
aqui presentes, quero muito agradecer a
oportunidade e dizer que o diretor geral
gostaria de estar aqui, mas ele já tinha outra
agenda; e nos encaminhou para falar sobre o
Maio Amarelo.
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Estamos à disposição sempre que
precisarem.
Muito obrigada por essa oportunidade. A
todos que nos assistem, obrigada! E que, de
fato, possamos levar essa mensagem de que
juntos podemos salvar vidas, sim. Cumprindo o
nosso papel podemos salvar vidas no trânsito.
Muito obrigada!
Um bom dia a todos!
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR
HÉRCULES – PATRIOTA) – Muito boa a
apresentação. Agradecemos.
É preciso, realmente, mais consciência
para evitar essa mortandade.
O deputado Luciano Machado, para fazer
alguma consideração?
O SR. LUCIANO MACHADO – (PSB) –
Quero sim.
Acho que foi muito bom ter recebido a
Édina aqui, e a Sheila, e trazer esse conteúdo e
essa lembrança para nós e para a sociedade
capixaba, para todos que nos assistem.
A questão do trânsito... Fico imaginando,
às vezes, os dados que nos chocam e que ferem
a sociedade: mortes no trânsito também; um
tipo de violência, a violência no trânsito.
Se você vir uma filmagem aérea do
trânsito, você até imagina: gente, acontece
muito pouco acidente, pela quantidade de
veículos, ciclistas, motociclistas rodando,
trafegando, e você numa vista aérea imagina
que se um daqueles ali errar pode acontecer
algo fatal; e geralmente acontece.
A gente tem experiência de que, além
das pessoas que cometem o crime de trânsito
por irresponsabilidade, por alcoolismo, por falar
ao celular dirigindo, por vários outros tipos de
falhas humanas e da máquina, tem uma questão
que o Detran do Espírito Santo tem feito bem,
que é essa conscientização. Acho que a
sinalização, a humanização do trânsito como um
todo, a educação na escola... Não sei como é
que está esse andamento e acho que precisa ser
muito colocado desde o ensino infantil até o
ensino médio, porque há casos de morte no
trânsito até por inocência, por falta de medo e
de precaução.
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Tem um caso, em minha cidade, Guaçuí,
com uma senhorinha espetacular, maravilhosa.
Todo domingo, às 18h40min, ela saía de casa
para ir à Igreja Metodista, do outro lado da rua,
atrás da rodoviária. Saía de casa e não ia, por
mais uns sessenta metros, onde tem uma faixa
até hoje; e atravessava em frente à casa dela
mesmo. No interior, conhecidíssima, pessoa
linda, maravilhosa. E um carro, educadamente,
parou para ela atravessar. Olha só. Ele,
querendo ajudar, parou no lugar indevido; ela
atravessou no lugar indevido, sem nenhuma
maldade, mas por falta até de consciência e
conhecimento. O carro parou sem nenhuma
maldade, por benevolência, por um gesto de
gentileza, e ela, para agradar o cara, o
motorista, que foi muito carinhoso com ela, foi
atravessar depressa; e veio um motoboy, do
outro lado, e pegou ela no meio... Jogou ela,
que bateu a cabeça no meio-fio e faleceu na
hora. Chocou a cidade. Mas aí, alguém queria
matar o motoboy. E aí, eu cheguei - sou amigo
da família e nem conhecia o motoboy - e falei:
gente, vamos pensar direitinho. Pode ser que ele
estava na velocidade acima, mas ele nunca
imaginava que uma pessoa ia estar passando
atrás daquele carro naquele momento.
Então, os acidentes no trânsito têm
muitos vieses. A questão da educação, de a
pessoa querer ser gentil no local inapropriado e,
às vezes, deixar de ser gentil no apropriado.
Quando estou para atravessar numa
faixa e o motorista, gentilmente, para, faço
questão de agradecer. Dá vontade de ir lá e
beijar o motorista ou a motorista porque é um
gesto que a gente precisa saber reconhecer.
Tem aquela frase batida: gentileza gera
gentileza. Mas quando o motorista para, ele
está fazendo a obrigação dele! Mas precisamos
fazer a nossa obrigação de demonstrar um
gesto, também, de gratidão. Vamos nos
educando conjuntamente.
Por isso, acho que a educação sobre
trânsito nas escolas, nas comunidades, nas
igrejas, vai gerar um efeito muito forte para
diminuir a quantidade de acidentes no trânsito
em todos os aspectos.
O acidente, quando é por um
destempero de um ser humano, por um
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alcoolismo, por excesso de velocidade, aí tem
que ter uma punição severa.
A gente que é político: eu, Doutor
Hércules, Dr. Emílio e mais outros aqui, que são
agentes políticos, são muito procurados quando
acontece algo. E, quando sei que é alcoolismo,
excesso de velocidade, eu trato bem a pessoa,
mas eu não faço força, porque vou estar
avalizando alguém. Quer dizer, hoje não tem
esses jeitinhos mais, graças a Deus, mas nem
tentar eu tento conversar, porque eu sei que a
pessoa procurou e desrespeitou a vida dela e a
vida alheia.
Estou até prolongando, porque a gente
sabe que as possibilidades de acidentes são
muito grandes e é preciso que todos, os
pedestres e todas as pessoas que estão
circulando, tenham essa consciência.
O SR. PRESIDENTE –
HÉRCULES – PATRIOTA) – É isso aí.
Emílio.

(DOUTOR

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) –
Bom dia a todos.
Parabéns pela apresentação brilhante. A
meu ver, nós temos que fazer essa educação
desde a base, se possível, nas escolas, com
simulações e tudo que já vem sendo feito e o
que pudermos fazer a mais.
Realmente, é trágico o resultado do
nosso trânsito. Nosso trânsito é um trânsito
assassino, e isso não é de hoje. E nós temos que
fazer alguma coisa para que isso possa
melhorar.
Hoje a gente percebe que a maior parte
dos acidentes de trânsito é relacionada a falhas
humanas, e para isso nós temos que estar
atentos, porque isso pode ser evitado. Mas
temos que ter campanhas persistentes e
permanentes no intuito da educação, mas a
sensação que dá no crime de trânsito é que
existe impunidade. Isso nós temos que trabalhar
para que possa mudar, porque uma pessoa que
sabe que não pode beber, bebe e dirige, ela não
está sendo uma pessoa enganada por nada. Ela
sabe que isso aí é um crime. Agora, na hora em
que acontece o crime, o crime não é valorizado,
esse indivíduo está solto, paga uma fiança, não
é julgado. Então, dá a sensação, com relação ao
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trânsito, de que o crime compensa, e é um
crime que tem que ser tratado com muito rigor.
No momento em que nós tivermos, na
ponta dessa luta, desse trabalho, uma punição
rigorosa para as pessoas que fazem, que
cometem crimes dessa natureza, eu tenho
certeza absoluta de que nós vamos diminuir o
número de crimes. Mas não é o que acontece.
Infelizmente, o crime relacionado ao
trânsito é o crime que tem menos amplitude do
ponto de vista de punição. Então, as pessoas
fazem, continuam soltas, continuam fazendo e,
se cometerem de novo, vão continuar soltas, de
tal maneira que, se não mudarmos essa
legislação – aí eu faço um apelo até à Câmara
Federal, aos nossos senadores, para que possam
tornar essa legislação do trânsito mais efetiva.
A verdade é a seguinte: a nossa
legislação do trânsito é muito frouxa, ela deixa
muitas brechas. Eu sou médico, valorizo a
prevenção de tudo, porque a prevenção faz
parte da nossa vida, mas nós sabemos que
temos que fazer algo mais além da prevenção,
além de ter estradas boas, sinalização, tudo de
acordo com as necessidades, para o que o
trânsito aconteça normalmente, mas as pessoas
que sabem que isso é um crime e continuam
cometendo esse crime merecem uma atenção
especial com relação a sua punição educativa –
punição educativa. Porque, no momento em
que as pessoas perceberem que as pessoas que
estão cometendo esse tipo de crime, de uma
maneira até – vamos dizer assim, entre aspas:
premeditada... Porque o indivíduo que enche a
cara de cachaça de cerveja ou de qualquer outra
bebida alcoólica e sai dirigindo em alta
velocidade, o que vai acontecer? Nós já
sabemos o resultado trágico que vai acontecer.
Então, nós temos que pensar em
prevenção. Na medicina, a gente fala prevenção
primária, secundária e terciária. Quando nós
estamos numa fase dessa, que as pessoas
desrespeitam tudo, nós já estaríamos numa fase
terciária e que nós temos que tomar medidas
para que a gente possa estimular inclusive que a
prevenção primária e secundária sejam
colocadas em prática.
Então, esse é o comentário que eu
queria fazer, mais uma vez parabenizar a nossa
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equipe do Detran, que tem trabalhado de uma
maneira efetiva, de uma maneira forte e firme
para que a gente possa, do ponto de vista
educativo, reduzir o número desses acidentes,
reduzir o número de pessoas que ficam com
sequelas definitivas e diminuir também o
número de óbitos, que é uma coisa irreparável.
Um abraço a todos vocês, muito obrigado pela
presença e parabéns.
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR
HÉRCULES – PATRIOTA) – Muito bem, vamos
passar a palavra agora para Carlos Ajur fazer
algumas considerações. Ajuda o Carlos Ajur a
ligar o microfone. Precisa não, Carlos?
O SR. CARLOS AJUR – Bom dia a todos e
todas, aos telespectadores da TV Assembleia.
Quero cumprimentar o deputado Hércules,
presidente dessa comissão, cumprimentar o
deputado Luciano, o deputado Emílio e
parabenizar a comissão, deputado Hércules,
pela pauta, por trazer essa discussão, que tem
um efeito, quase que um efeito de guerra pela
quantidade de pessoas que ficam deficientes
permanentes, pessoas mortas e tudo, quer
dizer, uma guerra na paz.
E eu falo isso com uma certa
tranquilidade, que eu sou uma pessoa cega,
com cegueira total e vítima de trânsito. Aos
vinte e cinco anos, eu era representante
comercial e, chegando no perímetro urbano de
uma cidade, um cidadão totalmente alcoolizado
entrou na rodovia e, para minha felicidade e a
infelicidade dele, que ele veio a óbito, o
primeiro carro que ele encontrou na frente foi o
meu. E foi um choque frontal, frente a frente.
E a minha felicidade é que eu fiquei cego
e vim parar aqui e trabalhar com o deputado
Hércules. Se eu estivesse enxergando, eu estava
longe daqui. Hoje eu sou servidor da Casa, do
gabinete do deputado Hércules, à disposição do
Núcleo Otacílio Coser, prestando um grande
serviço à sociedade e apoiando as organizações
da sociedade civil, orientando, dando
assessoramento administrativo, jurídico e tudo.
Mas o que eu quero dizer? Primeiro,
parabenizar aqui as representantes do Detran e
dizer que o problema no trânsito... Duas ações
têm que ser bem efetivas: a educativa e a
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prevenção. E talvez, no meu caso, se tivesse
acontecido uma ação de prevenção, eu não
estaria cego. Quando aquele rapaz totalmente
alcoolizado saiu do seu município, se a polícia de
trânsito tivesse abordado e apreendido ele, ele
não teria entrado na rodovia – foi numa rodovia
federal. Então, muitas das vezes, igual a Édina
citou aqui os casos das três jovens,
possivelmente os três motoristas, todos
alcoolizados, se onde eles estavam bebendo
tivesse uma viatura, alguém para abordar assim
que ele saísse do estabelecimento, com certeza
esses três óbitos não teriam acontecido. Isso é
uma prevenção. E educativo, que ela bem
colocou, que o Detran vem colocando, é de
conscientizar o cidadão, as pessoas do seu dever
em preservar a vida, o bem maior que o ser
humano pode ter, que é a vida.
E a outra questão que eu senti uma falta
foi quando você coloca nas ações educativas, é
do envolvimento da sociedade civil organizada
nessas
campanhas,
principalmente
as
organizações de pessoas com deficiência, que
têm muitos dos seus membros vítimas do
trânsito, que poderiam participar e contribuir
muito com essa campanha. Esse pedalaço que
você coloca, que vai se realizar, agora, acho que
em maio. Gostaria muito de participar, alguns
cegos participando de um pedalaço seria
altamente interessante, até para sensibilizar.
Mas volto a dizer, dessas duas ações, a
educativa, como ela bem colocou que o Detran
vem fazendo, e a preventiva, que é mais uma
questão policial mesmo. Porque muita gente
aqui, os deputados que viajam muito – isso já
aconteceu quando eu enxergava, que viajava –,
geralmente, você vê uma viatura da Polícia
Federal escondida após o local da rodovia, onde
poderia acontecer um acidente.
Um dia ele me abordou e eu falei:
Amigo, ainda bem, eu cometi este erro, você
está me abordando aqui, mas se eu tivesse
causado um acidente ali? Acho que você deveria
estar antes dessa curva fechada, porque você
iria evitar que eu, irresponsavelmente, tentasse
ultrapassar um caminhão, uma carreta.
Acho que para algumas coisas a gente
pode contribuir muito, principalmente a
sociedade civil organizada.
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Mas as pessoas, deputado Hércules,
deputado Luciano, deputado Emílio, demais
pessoas, às vezes, falam: Esse cara é meio louco.
Acho que a pancada deixou ele meio louco. Eu
costumo falar que ser cego não é ruim, não; é
muito bom. Por isso estou aqui.
Obrigado, deputado Hércules.
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR
HÉRCULES – PATRIOTA) – O Carlos perdeu a
visão, mas ganhou uma inteligência muito
maior, que compensa essa falta de visão dele. É
a primeira vez que um deputado traz um cego
para trabalhar em um gabinete. Fui eu que
trouxe, porque nós estamos com um trabalho
muito grande com relação à inclusão.
A gente fica muito feliz em ouvir esse...
Tristeza de ele perder a visão, mas, ao mesmo
tempo, feliz por ver esse exemplo. Ele poderá,
inclusive, ajudar muito o Detran com esse
testemunho que ele acaba de dar.
A SR.ª ÉDINA DE ALMEIDA POLETO –
Posso fazer uma...
O SR. PRESIDENTE –
HÉRCULES – PATRIOTA) – Pois não.

(DOUTOR

A SR.ª ÉDINA DE ALMEIDA POLETO –
Senhor Carlos, eu queria parabenizá-lo pela fala.
Dizer para o senhor que é bom quando nós
vemos a superação. Nós temos um serviço de
apoio psicológico a vítimas e a familiares de
acidente de trânsito e um das nossas bandeiras
realmente é esta, a superação.
Infelizmente, as consequências vêm, mas
a pessoa precisa superar e seguir em frente. Nós
temos várias pessoas que passaram por esse
atendimento psicológico, e hoje elas também
falam como o senhor Carlos.
É muito bom, Doutor Hércules. Parabéns
por nós termos o senhor Carlos aqui. Vamos
pegar o contato, sim. Bom saber que nós
podemos contar com ele.
Outra coisa que também não estava na
apresentação e que a fala do senhor Carlos foi
importante, primeiro que nós temos, dentro da
nossa educação do trânsito, senhor Carlos, uma
pessoa com deficiência auditiva, e nós tivemos
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uma pessoa que tinha deficiência visual, com
baixa visão, que ficou com a gente até a
aposentadoria e nos ajudou demais, demais,
demais, demais. É uma pessoa fantástica, com
muito talento e com muita criatividade. É muito
bom a gente ter essas pessoas por perto.
Nós temos uma ação que vai acontecer
também dia 26 de maio, quando nós teremos,
junto com o Sindicato de Motociclistas, várias
pessoas com sequelas graves e permanentes
que participarão diretamente dessa ação com a
gente, sensibilizando os motociclistas.
Quanto ao passeio ciclístico, o senhor
está mais do que convidado para participar com
a gente. Depois, a gente pode conversar e
viabilizar a melhor forma de participação. Será
um prazer tê-lo com a gente. Quando mais
ações, mais lugares nós podemos atingir.
Nós sempre falamos que nós podemos
falar muitas coisas, mas, quando alguém que
passou por uma situação como a do senhor
Carlos fala, o peso é outro. Por isso que nós
levamos sempre os familiares, as pessoas para
participarem com a gente nas nossas ações,
porque surte um efeito muito grande nas
pessoas quando nós vemos um relato de uma
pessoa, como a do senhor Carlos, falando do
que aconteceu com ele e do que poderia ser
evitado.
Obrigada, senhor Carlos, pela fala do
senhor. Obrigada, deputado.
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR
HÉRCULES – PATRIOTA) – Carlos, quer falar mais
alguma coisa?
O SR. CARLOS AJUR – Só me colocar à
disposição. Vou passar o meu contato. Tem o
gabinete do Doutor Hércules aqui. Com certeza,
nós vamos participar desse pedalaço. A gente
tem uns colegas que participam. Inclusive,
Doutor Hércules está com a responsabilidade,
na inauguração da ponte, da ciclovia – viu,
Doutor Hércules –, para a gente poder ir
pedalando.
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR
HÉRCULES – PATRIOTA) – Com certeza, eu irei.
Não vou de moto, porque não passa moto, mas
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eu ando de moto ainda. Eu já tenho uma
prótese aqui no ombro, queda de moto. Eu usei
moto por trinta anos como condução. Em trinta
anos, caí três vezes, uma média boa, uma queda
a cada dez anos, mas, felizmente, eu não tive
sequela nenhuma.
Doutor Edson, por gentileza.
O SR. EDSON MOREIRA FERREIRA – Bom
dia a todos que nos assistem, Doutor Hércules,
Dr. Emílio, deputado Luciano, a todos os
presentes.
Parabenizar pelo tema da palestra,
realmente muito pertinente, realmente precisa
se tomar bastante precaução. São iniciativas
que valorizam a vida.
Uma lei, infelizmente, que o Dr. Emílio
citou ali, criada para diminuir esse grande
número de vítimas, mas que não se coloca em
prática, porque, infelizmente, nunca vi criar uma
lei, mas que o individuo pode burlar, porque
não pode criar provas contra si próprio, então,
não sei para que existe.
Mas vou um pouquinho mais adiante,
pensando na parte do equipamento. Hoje, a
tecnologia tem avançado em todas as áreas.
Então, um carro, hoje, um veículo, seja ele
moto, carro, ou outro veículo qualquer, até
mesmo bicicleta causa acidente, que tenha não
só o equipamento igual a um veículo, um
equipamento de conforto, um ar condicionado,
essas coisas mais, que tenha em si também os
componentes de segurança, como já foi criado o
airbag, então, teria que ter também tipo, vamos
assim dizer, talvez seja até um pensamento
meio utópico, mas um sensor em que o
motorista que fosse pegar no volante tivesse
que fazer tipo um bafômetro na hora, e o carro
aí aciona. Caso contrário, não vai acionar. Então,
vai ter que sentar alguém ali que esteja sóbrio
para ligar esse carro.
Assim como hoje, os sensores. Nós
temos sensor de ré, câmera de ré. Então,
sensores nos para-choques, em que um carro
em alta velocidade, quando estivesse próximo,
vamos dizer, trinta metros de outro,
automaticamente esse veículo já sofresse uma
redução na sua velocidade, para diminuir. De
repente, talvez, não evitasse totalmente uma
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colisão, mas evita-se o impacto que ela causaria
ao veículo da frente.
Assim como nossos radares também, em
estradas que tivessem talvez um sensor tipo WiFi. Você tem uma rodovia que pode andar a
oitenta, você está a cem, automaticamente,
quando você passasse próximo ali, ele já desse
aquela, criasse um, vamos dizer assim, ruído
sonoro dentro do carro, que o indivíduo fale:
Opa, tem que... Ele não vai ficar dentro de um
carro com o ruído o perturbando.
Automaticamente, ele ia: Opa, tem que
diminuir. Aí, chegou à velocidade compatível,
aquilo novamente para e ele toca.
Então, são algumas ideias, Doutor
Hércules, que às vezes eu acho que eu penso
mais do que do que devia, mas a gente... Estou
colocando aqui, porque são compatíveis de
serem feitas, não é?
Então, agradeço, Doutor Hércules, pela
oportunidade, e fica aí a sugestão. Não sei se
isso, alguém na tecnologia, um dia, pode vir a
fazer ou isso pode ser colocado nesses veículos.
Mas agradeço pela oportunidade. Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR
HÉRCULES – PATRIOTA) – Pois não. Só para
registrar – depois o Dr. Emílio vai falar –, eu já
apresentei projeto de lei aqui, cerca de dez anos
atrás – depois, desisti, não passou –, para colher
o sangue de todos os envolvidos no acidente e
fazer o teste de alcoolemia. Mas, infelizmente,
não passou.
Pois não, Dr. Emílio.
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – A
intervenção é rápida. A gente está falando aqui
muito em alcoolismo – não é isso? –, que é uma
das causas mais importantes. Das causas
humanas, uma das mais importantes é o
alcoolismo.
A gente observa em alguns países do
mundo que é proibido vender bebida alcoólica
na beira das estradas. Eu acho que isso seria
uma inciativa até muito boa do ponto de vista
educativo.
Por exemplo, os Estados Unidos, você
pode andar em qualquer estado lá, você não
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consegue comprar bebida alcoólica. Bebida
alcoólica tem que ser levada para casa. Não
vende para que as pessoas possam tomar assim
de uma maneira individual.
É lógico que muitas vezes ela está saindo
de uma festa, está saindo de um bar onde é
permitido a bebida alcoólica, mas nós sabemos
que muitas pessoas que saem de casa em
condições até ideais, mas vai parando pela
estrada, vai bebendo nessas lojas de
conveniências, fazem os grupinhos e o pessoal
sai dessas lojas de conveniências malucos da
cabeça,
causando
acidentes,
sem
responsabilidade nenhuma.
Então, talvez pudesse uma alternativa
para diminuir esse impacto do alcoolismo.
Porque poderia ser diminuído de outra maneira.
O Carlos Ajur colocou, o Edson colocou algumas
situações, mas que, infelizmente, não é a
realidade do nosso meio.
As pessoas estão dirigindo cada vez mais
alcoolizadas. E não tem batida, não tem
fiscalização. Aqueles testes que faziam de uma
maneira, assim, de surpresa, perto dos bares,
em pessoas que saem embriagadas dos bares,
isso que já aconteceu até aqui em Vitória, hoje
não acontece mais nada. A sensação que eu
tenho é que as pessoas quase que abandonaram
o controle do alcoolismo nas pessoas que
dirigem veículos. E isso é uma responsabilidade
muito grande.
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR
HÉRCULES – PATRIOTA) – Muito bem!
Eu quero fazer uma consideração,
começando pelo amarelo.
E você me provocou com relação à
minha máscara, é para ser vista mesmo. E o
verde não tem nada a ver com o Bolsonaro
também. Não tenho nada nem a favor e nem
contra.
O SR. LUCIANO MACHADO – (PSB) –
Doutor Hércules, é para ser vista, ler o nome e
guardar bem. Só falta o número aí.
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR
HÉRCULES – PATRIOTA) – O número, em
outubro vai sair. Aliás, em outubro não, tem que
sair em setembro, aí sai o número.
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Vai ser uma boa ideia, mas eu não posso
falar a boa ideia não.
Mas, então, eu sempre tive mania de
verde e amarelo. Eu tenho na minha casa, no
escritório, no sítio, muita coisa verde e amarela.
Mas, não é de agora não.
Eu tenho um amigo em Cachoeiro, é
dono do Café Campeão, o Luiz Guilherme, ele
também tem a mania. Ele tem uma porção de
bandeirinhas
pequenininhas
assim.
As
correspondências dele, as coisas dele, tudo em
verde e amarelo.
Bolsonaro veio tomar isso da gente, não
é? Então, não tem nada a ver com Bolsonaro. E
já disse e repito, não tenho nada contra e nem a
favor dele.
O amarelo, um dos homens mais
inteligentes que eu já conheci e convivi com ele,
o senhor Camilo Cola. Eu perguntei, certa vez,
ao senhor Camilo, era vereador em Cachoeiro:
Senhor Camilo, por que os ônibus do senhor são
todos amarelos? Ele falou: Isso foi uma pesquisa
na Alemanha que mostrou que o amarelo é uma
cor que você vê melhor, especialmente de noite.
O amarelo sobressai de noite. E depois: E por
que o farol aceso também de dia? Também uma
pesquisa na Alemanha, da Mercedes-Benz.
Então, interessante porque o amarelo é
isso aí. É visto de longe.
Outra coisa que eu queria relatar, com
relação à moto. O Hospital Antônio Bezerra de
Faria – eu trabalhei trinta anos lá, quando tinha
a maternidade – tem três enfermarias, de três
leitos cada uma, de Ortopedia. Certa vez, fui
fazer uma visita lá, dos nove leitos, seis estavam
ocupados por acidentes de moto. Seis ocupados
por acidentes de moto.
Então, realmente, é preciso que se faça
uma campanha muito melhor, muito mais
incisiva nas escolas. Esse Detranzinho que você
falou, isso é importante começar agora, de
criança. Porque nós, é difícil a gente ter
recuperação. É difícil, mas nem por isso nós
vamos deixar de falar sobre isso.
Quero registrar também, com relação a
moto, lá no Heac, antigo Adalto Botelho, fui
visitar um cidadão lá, acidentado de moto,
sequelado. Foi até uma moça da Taquigrafia que
me falou. Tem uma pessoa lá, hoje tem seis
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anos, que está internado e teve alta há dois
anos e ninguém foi buscar o rapaz. Ninguém
quer. Ele perdeu grande parte da massa
encefálica, está lá todo prostrado, acidente de
moto.
Então, esse é mais um caso que gostaria
de registrar. Está lá no Heac até hoje.
O senador Fabiano Contarato, quem é
simpático ou não é simpático a ele, mas foi o
melhor delegado de delito de trânsito aqui no
estado. Todo ano, neste mês, eu trazia o
Contarato para falar da tribuna da Assembleia
sobre a questão do trânsito. E ele é muito
incisivo, Emílio, com relação a beber e dirigir.
Tem que prender mesmo!
O SR. LUCIANO MACHADO – (PSB) –
Doutor Hércules, só um aparte.
O SR. PRESIDENTE –
HÉRCULES – PATRIOTA) – Pois não.

(DOUTOR

O SR. LUCIANO MACHADO – (PSB) –
Então, isso quer dizer que a Édina pode virar
senadora, não é?
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR
HÉRCULES – PATRIOTA) – Mas ela não é uma
delegada, não, é diretora. Fabiano era delegado.
Então, foi... (Pausa)
Não! Foi... É bom! É bom, até para
descontrair.
Fabiano Contarato, como senador, muita
gente tem suas críticas com relação à atuação
dele, mas, como delegado de delitos de trânsito,
todo ano eu trazia aqui, ele é bastante incisivo
com relação... Isto é crime doloso: você bebeu e
dirigiu, é crime... Não é crime culposo, é doloso,
porque você sabe que você não pode dirigir!
Quando você vai dirigir, você está consciente;
quando você vai beber, você ainda está
consciente, sabendo que você depois não pode
pegar a direção! Então isso aí não tem
explicação, não tem nenhuma justificativa!
O Fabiano Contarato inventou uma
missa: todo 1.º domingo de agosto – o segundo
é Dia dos Pais –, ele começou uma missa lá, em
cima, na capelinha do convento. Começou a dar
muita gente, desceu ali para o parquinho do

convento. E a Sâmia, eu conheci viva ainda;
Elias, meu amigo, conheço – todo ano ele vai lá,
com a camisa com a foto da Sâmia lá, em cima,
no campinho do convento. Na verdade é uma
tristeza muito grande você ver essas condições
ainda de impunidade.
Irresponsável, criminosos, dirigindo
ainda bêbado. Isso aí nós temos... Realmente,
essa questão da educação da criança é
importante, começar de lá! E a punição,
infelizmente... Se não for pelo amor, tem que
ser pela dor! Tem que ir para a cadeia mesmo!
Nós não podemos conviver com isso! Chega!
Chega de tanta matança no trânsito!
Então, Sheila e Édina, se quiserem
complementar mais alguma coisa, fiquem à
vontade.
A SR.ª ÉDINA DE ALMEIDA POLETO – Eu
queria lembrar também que, em algumas vezes
já, nós fomos chamados, até representando o
Espírito Santo, em alguns momentos que o
Fabiano, o doutor Fabiano, fez, algumas
agendas, como senador; e nós pudemos
participar exatamente para falar sobre esse
tema, sobre a questão dos familiares, das
perdas e das sequelas que isso realmente deixa
nas famílias.
Muitas vezes nós falamos da questão do
alcoolismo, e a gente pensa que não só...
Falando do alcoolismo, concordo totalmente
com o senhor e com aquilo que o doutor
Fabiano traz, da questão de que essas pessoas
realmente precisam pagar! O doutor Emílio
falou muito bem também sobre isso. Precisam
de fato ser penalizadas por isso. E quando a
gente fala da educação, como a base realmente,
um trabalho que a gente faz de formiguinha,
nós falamos nas escolas, é exatamente para
trazer essa mudança de comportamento. Eu
tenho uma filha de três anos, e ela fala para o
pai dela: Não, papai! No vermelho, não! Se ele
passar, ela já fala para ele: Não, papai! Não,
papai! Eu estou a disciplinando.
Então, assim, as crianças realmente
fazem isso. Mas, quando a gente fala da questão
do que acontece na vida das pessoas, pósacidente, a gente precisa da educação de
trânsito, a gente precisa da fiscalização, a gente
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precisa da engenharia, a gente precisa de todos
os pilares funcionando. E, quando o senhor fala
que se não é pelo amor, é pela dor, precisa ser,
sim, porque essas famílias não sofrem apenas
naquele momento da perda, toda a vida dessas
pessoas, na maioria das vezes, ela é quebrada.
Se você analisar o que aconteceu na
família, no pós-acidente, até a pessoa se
reestruturar... O senhor Carlos talvez pudesse
falar sobre isso, mas, até a pessoa se
reestruturar, quantas coisas acontecem. Existem
separações, porque a pessoa fica com
problema... Muitas vezes a mãe ou às vezes o
pai ficam com problemas sérios psicológicos.
Existem deficiências. Na área da Saúde, existe
muitas vezes a falta de apoio. E nós precisamos
apoiar essas famílias, porque elas... Uma das
coisas que elas mais reclamam é da falta de
apoio.
Então, a gente... Essa bandeira,
realmente, precisa ser levada por todos nós. E é
muito importante o senhor se lembrar disso,
Doutor Hércules, porque isso realmente é
relevante: a gente nunca se esquecer de que
nós precisamos apoiar essas famílias, e a gente
precisa gritar mais para a sociedade. A dor
dessas famílias precisa falar também nas nossas
vidas. Não podemos ficar ilesos a isso,
insensíveis a essa dor, mas lembrar que poderia
ser com qualquer um de nós.
Então, é muito importante o senhor
trazer essa... Lembrar essa... E nós fazemos,
temos algumas ações. Esses dias mesmo,
participamos de uma reunião com o doutor
Fabiano, falando também dessas situações e
daquilo que pode ser feito no Estado, para que
nós possamos apoiar esses familiares.
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR
HÉRCULES – PATRIOTA) – O Dr. Emílio e o
deputado Luciano têm que sair para outra
agenda.
Carlos, nós vamos continuar falando.
Mas eu quero lembrar o seguinte: o Carlos, por
exemplo, ele já foi presidente do Conselho
Nacional da Pessoa com Deficiência. E o Carlos,
você vai à casa dele, ele faz comida, ele faz o
café, ele arruma a cozinha, ele arruma cama, ele
lava o banheiro. Então, ele, para chegar a esse
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ponto, demorou muito. E hoje ele tem lá, na
União dos Cegos, lá, em Vila Velha – que
muita gente deveria conhecer –, um local,
como se fosse um apartamento pequeno, em
que – ele vai falar o nome dessa sessão lá, de
que eu me esqueço –, que treina o cego a ser
independente, a fazer o seu café, a arrumar a
sua cama, a lavar o banheiro.
Então, Carlos, pode falar isso ou outra
coisa que você queira.
O SR. CARLOS AJUR – Como a Édina
coloca, eu, Édina, tenho, assim, Doutor
Hércules, três anos da minha vida que eu falo
que esses três anos não existiram. Foram três
anos em que eu fiquei na busca de recuperar a
visão. Tanto que, quando eu estou na rua, às
vezes, as pessoas viram para mim e falam
assim: Você perdeu as vistas? Eu falei: Amigo,
se eu perdi, eu não sei, porque eu já procurei,
procurei, e não achei até hoje. Eu fiquei foi
cego mesmo!
Mas aí, esses três anos, eu falo que
esses três anos foram um buraco negro na
minha vida. Eu não vivi durante três anos. Só
depois que eu tomei uma decisão. Eu, com
vinte e sete anos, vinte e oito anos, falei: Não,
não dá! Não dá, tem que encarar, tem que
partir! Eu sou mineiro e, lá em Minas, a gente
fala: Tem que pegar no chifre do boi e encarar,
partir! E, graças a Deus e ao apoio de amigos,
hoje eu estou aqui, colaborando, contribuindo
aí, com o apoio do Doutor Hércules, para uma
sociedade mais justa. Fico muito feliz por isso.
Mas, o Doutor Hércules falou, eu moro
só, solteiro! Às vezes, as pessoas perguntam
assim: Mas você é solteiro? Eu falei: Qual o
problema, só porque eu sou cego? Não tem
problema, não! Não casei por opção, mas tenho
um filho. Mas eu moro só e eu faço a faxina do
meu apartamento, apartamento de dois
quartos, eu faço a faxina no apartamento, lavo
banheiro, faço minha alimentação, arrumo meu
guarda-roupa, pego a roupa, me arrumo aqui.
Acho que eu nunca cheguei aqui com a calça
preta e a camisa vermelha, não é? Até porque
eu não sou flamenguista! Nunca cheguei aqui
para deixar ninguém assustado!
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Quando eu viajo, porque eu sou
membro da Confederação Brasileira de
Desportos de Deficientes Visuais, eu arrumo a
minha mala sozinho, sem a ajuda de ninguém.
Também não chego lá, assustando ninguém
com a roupa que eu visto, muito pelo
contrário, as pessoas: Cara, como é que você
faz para a roupa estar combinando? Eu falei:
isso é coisa de cego, esquente a cabeça não!
E, como a Édina coloca essa superação,
e a primeira superação é a seguinte: é você
aceitar a sua deficiência. No meu caso, aceitar
minha cegueira e não procurar culpado. Não
tem ninguém culpado por eu ser cego.
Aconteceu, aconteceu! O culpado morreu,
veio a óbito. Então, não tem que você ficar
buscando isso nas outras pessoas. Você tem
que procurar viver e viver bem. Se colocar
como uma pessoa comum, como cidadão,
respeitar e ser respeitado, e vamos seguir em
frente.
Essa oportunidade que o Doutor
Hércules, pelo seu gabinete, está dando aqui
na Assembleia para a sociedade capixaba de
ter uma pessoa cega coordenando o núcleo,
trabalhando aqui e tudo, acredito que, no
início, assustava as pessoas. Quando chegava
assim, todo mundo... Mas é o processo de
inclusão, o próprio trabalho que a gente
desenvolve no núcleo apoiando essas
organizações da sociedade civil e tudo.
Já estive conselheiro do Conselho
Nacional de Direito das Pessoas com
Deficiência, já fui para a Europa
representando o Governo Brasileiro a um
seminário com países da América do Sul,
América Central e da Península Ibérica, com a
delegação brasileira; fui presidente do
Conselho Nacional de Assistência Social,
primeiro cego presidente, primeira pessoa
com deficiência presidente do Conselho
Nacional fui eu no Brasil. Abri o caminho para
outros.
E lá na União de Cegos Dom Pedro II,
Édina, quando eu falo que tem que mover a
sociedade civil organizada, nós temos esse
laboratório, é uma instituição que tem muito
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apoio do Doutor Hércules, o Laboratório de
Atividades da Vida Diária. A gente tem um
apartamento montado, um guarda-roupa,
fogão, geladeira, cama, tábua de passar roupa,
onde a pessoa cega aprende a ser uma pessoa
independente para a vida diária. Passar uma
linha no fundo de uma agulha, pregar um
botão, engraxar um sapato, lavar uma roupa,
passar uma roupa, arrumar um guarda-roupa,
lavar um fogão, arrumar uma cama, enfim. Lá
tem os técnicos que orientam essas pessoas,
que ministram essas aulas para essas pessoas.
Isso aí, para a gente, é uma coisa muito boa.
Isso que me faz, hoje, ser uma pessoa
independente para vida diária.
Às pessoas, às vezes, quando eu saio
para trabalhar: Mas você trabalha? Sai para
trabalhar? - Tem que sair, né, amigo? Porque
o boleto, no final do mês, não está olhando se
eu sou cego, não, tenho que pagar. Então, eu
tenho que trabalhar! É isso aí!
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR
HÉRCULES – PATRIOTA) – Carlos Ajur é uma
pessoa admirável e pode ajudar muito o
Detran.
Eu posso emprestar o Carlos Ajur, mas
devolva de volta, tá? Se não, demora, ele vai
para Brasília, e aí, nós vamos perder o Carlos
AJur.
A função dele no núcleo, que foi um
pedido meu - eu botei nome de Otacílio Coser
porque foi meu amigo, tem uma fundação até
com o nome dele. Já é falecido. O filho dele,
Otacilinho, também faleceu, ano passado tem a função de capacitar as associações que
não têm documentação, não têm estatuto,
não têm CNPJ, não têm nada e não sabe para
onde vai para poder requerer o direito que
essas entidades têm, perante o poder público
ou iniciativa privada também. Então, ele tem
capacitado várias entidades, em várias partes
do estado, não é só daqui da Grande Vitória,
não.
E vocês que quiserem conhecer
também, ele poderá falar mais um pouquinho
sobre isso, e vocês poderão indicar a entidade
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dele se vocês quiserem. E você que está,
também, em casa, nos vendo, eu vou
cumprimentar quem não está ouvindo.
(Pausa)
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(DOUTOR

reais, vocês pedem para colocar o CPF porque,
automaticamente, aquela nota já vai ser
cadastrada na organização que você indicar.
Quando você faz o seu cadastro
pessoal do seu CPF no site, vai aparecer a
relação das organizações já cadastradas. Eu
recomendo a União de Cegos Dom Pedro II
para vocês indicarem, viu?
E existe, mensalmente, o sorteio de
dois mil e quinhentos a cem mil reais. E o
sorteio é o CPF do contribuinte, que é
sorteado, e não a organização. O seu CPF, ele
é sorteado no prêmio de dois mil e quinhentos
a cem mil reais.
Se você for sorteada num prêmio de
vinte mil reais, você ganha vinte mil reais, e a
organização que você indicou – neste caso, é a
de Pedro Canário – ela, ganhou dez mil reais.
O contribuinte que a indicou ganhou vinte mil
reais.
Nós já tivemos, aqui no estado, vários
ganhadores de cem mil reais. A Secretaria da
Fazenda, com muita sapiência, dividiu o
estado em três regiões, para não concentrar,
talvez, as premiações maiores em uma região
só, quanto ao número de contribuintes. A
região aqui da Grande Vitória, tem um
número maior. Então, tem a região Norte, a
Grande Vitória, e a região Sul. Em todas as
regiões estão os prêmios iguais: de dois mil e
quinhentos, cinco mil, dez mil, vinte mil, trinta
mil, quarenta mil, cinquenta mil e cem mil
reais.
Então, é beneficiado tanto o
contribuinte quanto a organização. E isso é
mais uma proposta, foi um projeto de
indicação do deputado Hércules, em benefício
do fortalecimento da gestão das organizações
da sociedade civil, que muito contribui para
que o Espírito Santo tenha uma sociedade
mais justa e mais igual.

O SR. CARLOS AJUR – Édina. Isso. Édina
e a Sheila. Vocês entram lá, cadastram o CPF
de vocês. E toda vez que vocês forem ao
comércio, uma nota fiscal acima de cinquenta

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR
HÉRCULES – PATRIOTA) – Muito bem, Carlos.
Édina e Sheila: querem complementar
alguma coisa? (Pausa)
Estão satisfeitas? (Pausa)

(É feito o cumprimento em
Libras)
Falei para a comunidade surda.
E, infelizmente, nós não temos ainda as
transmissões das reuniões das comissões em
sinais de Libra. Depois de muita luta, pedindo
ao presidente Erick, com a sensibilidade dele,
ele contratou duas moças, a Gisele e a Eliana,
para fazer as sessões ordinárias em sinais de
Libra.
Mas, Carlos, fala com a Sheila e com a
Édima sobre a Nota Capixaba, quem sabe elas
poderão indicar a União do Cego. Fala para
elas.
O SR. CARLOS AJUR – Inclusive, doutor,
até ia falar para o senhor, a secretária
executiva do Centro Comunitário Franco
Rossetti, de Pedro Canário, me ligou ontem,
agradecendo ao senhor, porque o Centro
Comunitário lá, que é uma organização da
sociedade civil que atende crianças, no
extremo Norte do estado, foi beneficiado com
dez mil reais do Nota Premiada Capixaba.
O Nota Premiada Capixaba também foi
uma proposta de indicação do Doutor
Hércules ao Governo do Estado, depois de
pesquisar o Nota Premiada Paulista e o Nota
Premiada Paranaense, onde as organizações
da sociedade civil de vários segmentos sociais
se cadastram na Secretaria da Fazenda, e
você, Édima, e a Sheila, entram no site lá, do
Nota Premiada Capixaba.
O SR. PRESIDENTE –
HÉRCULES – PATRIOTA) – Édina.
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Você não falou nada, Sheila.
A SR.ª SHEILA SIBALDO ZAMBONE
SILVEROL – Bom dia. Eu vim acompanhar a
Édina.
É uma satisfação tão grande a gente
falar de trânsito. A gente se torna pessoas
mais conscientes, a partir do momento em
que a gente está inserida no processo.
Então, por mais que nós façamos, por
mais que nós estejamos divulgando,
trabalhando, muitas vezes, quando isso não
afeta diretamente as nossas vidas, nós não
damos valor. E foi o que a Édina falou. A partir
do momento em que isso acontece dentro da
minha casa, eu passo a ter um olhar diferente.
E por que não olhar para esse grande
problema que nós enfrentamos no trânsito,
antes que aconteça? Então, nós temos a
prevenção, nós temos a educação, nós
trabalhamos fortemente com as crianças. Mas
nós também temos que lembrar que nós
somos os exemplos.
Os adultos estão aqui para serem
exemplos, e mostrarem para essas crianças
que o certo precisa ser feito. Então, que a
gente passe a parar de culpar, como foi dito
aqui: muitas vezes a gente culpa o outro, mas
e o que nós temos feito? Quantos aqui não
utilizam o celular quando estão dirigindo, ou
atravessando uma rua? Quantos aqui
atravessam nas faixas de pedestres? Quantos
aqui usam o capacete quando estão usando
bicicleta? E quantos usam cinto de segurança?
E assim nós vamos dando outros muitos
exemplos.
Mas que a nossa parte também seja
feita, e que nós possamos, juntos, salvar vidas.
Obrigada.

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR
HÉRCULES – PATRIOTA) – Bem. Obrigado,
Sheila. Nós estamos chegando ao final da
nossa reunião.
Na verdade, Sheila e Édina, a nossa
reunião dura uma hora: uma hora e vinte e
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cinco minutos, e ainda foi pouco, para ouvir
vocês falarem mais.
O Carlos Ajur também, com o seu
testemunho, foi muito importante. E abriu
novos caminhos para Carlos Ajur, também,
mostrar o exemplo: que ele é um exemplo
para nós todos. A superação dele é uma coisa
fantástica.
E eu quero dizer da satisfação de a
gente estar aqui podendo, mais um
pouquinho, mostrar à população que é
importante você fazer a prevenção: a
educação e a prevenção são muito
importantes.
Eu agradeço a Deus, agradeço ao meu
querido Tiago, do som; ao meu gabinete; à
Comissão de Saúde; ao presidente da
Assembleia; à Diretoria das Comissões
Permanentes, especialmente ao Pedro
Henrique; aos servidores da Engenharia,
Tecnologia e aos repórteres da nossa TV
Assembleia, que têm um trabalho magnífico,
que leva a nossa imagem para o estado
inteiro.
Lembrar também, Sheila e Édina, que
esta sessão está sendo gravada. Está ao vivo
agora, mas será reprisada várias vezes, para
conscientizar também a população.
Agradeço então à Taquigrafia que,
pacientemente, anotou nossa fala. Quero
registrar que hoje é o Dia do Taquígrafo. Pode
deixar que depois, mais tarde, eu vou lá. Está
bom? É um dos serviços mais eficientes que
nós temos, aqui na Casa, é o da taquigrafia.
Então, nada mais havendo a tratar, dou
por encerrada a nossa reunião, convocando
todos para a próxima, que será terça-feira,
aqui mesmo. E talvez, também, com uma
extraordinária, trazendo aqui, algum médico
da Comissão de Ética do Himaba - Hospital
Materno Infantil Alzir Bernardino Alves,
saudoso professor de Ortopedia.
Está encerrada a nossa reunião.

(Encerra-se
10h26min.)
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