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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 

PODER LEGISLATIVO 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA GERAL DA MESA DIRETORA 

 

PROJETO DE LEI Nº 193/2014 

 

Cria o Dia Estadual 

da Sukio Marikari. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica instituído o Dia Estadual da 

Sukio Marikari, a ser celebrado, anualmente, no  dia 

27 de fevereiro.  

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 15 de 

julho de 2014. 

 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

SOLANGE LUBE 

1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 

2º Secretário 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A Sukio Marikari é uma instituição internacional, 

sediada no Japão e fundada 1959, por Kotama Okada 

com a finalidade de ajudar pessoas no mundo inteiro 

a criar uma civilização mais pacífica e harmoniosa, 

baseada na ideia de que “a origem do mundo é uma 

só, a origem de todos os seres humanos é uma só e a 

origem de todas as religiões é uma só”. 

 

E que nessa unidade Deus é o criador independente 

do nome que usarmos para chama-lo ou das religiões 

e filosofias existentes no mundo. O desígnio da 

pratica da Arte Mahikari – ou verdadeira Luz – é 

purificar e revitalizar o espírito, mente e corpo. 

 

Os Ensinamentos da Sukio Marikari indicam para o 

respeito a princípios universais, e para praticá-la 

pode-se pertencer a qualquer credo ou religião, ela 

pretende potencializar a capacidade de seus 

participantes como seres humanos. 

 

Seu objetivo fundamental é iluminar o caminho que 

conduz a felicidade de todos os seres humanos, 

eliminando a essência tóxica: espiritual, mental e 

física, propiciando uma qualidade de vida melhor e 

tornando as pessoas mais altruístas. 

 

A Sukio Marikari visa um a construção de um mundo 

melhor, com qualidade de vida elevada para todos os 

seres. Seus seguidores afirmam que a sua prática 

pode contribuir ativamente na melhoria da sociedade 

e do meio ambiente. 

 

 

PODER EXECUTIVO 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

 

Vitória, 05 de agosto de 2014. 

 

 

MENSAGEM Nº 188/2014 

 

 

Exmº Senhor Presidente da Assembleia 

Legislativa: 

Deputado Theodorico de Assis Ferraço 

 

Senhor Presidente: 

 

Comunico à Mesa Diretora dessa Casa de 

Leis que, amparado nos artigos 66, § 2º e 91, IV da 

Constituição Estadual, vetei totalmente o Projeto de 

Lei nº 352/2013, de autoria da Deputada Janete de Sá 

que tem por escopo “Alterar o artigo 16 da Lei n° 

6.999, de 27.12.2001, que dispõe sobre o Imposto de 

propriedade de veículo automotores – IPVA.” 

 

O veto ora aposto ao PL em exame é por 

considerá-lo contrário ao interesse público, baseado 

no parecer emitido pela Secretaria de Estado da 

Fazenda, adiante transcrito: 

 

“Os valores do IPVA para veículos 

usados é relativamente de baixo 

valor. Ao permitir o parcelamento 

em 10 (dez) parcelas os custos 

operacionais de cobrança da SEFAZ 

poderão aumentar em até 10 (dez) 

vezes. 

 

Sabendo-se que o custo de cobrança 

é integralmente assumido pela 

SEFAZ enquanto que o valor bruto é 

rateado 50% Estado e 50% 

Município. 

 

Haverá casos em que o Estado 

desprenderá até 10% do valor 
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ingressado no Tesouro com despesas 

de arrecadação. 

 

Outro fato motivador do veto é que o 

ingresso dos valores poderá se 

estender por todo o exercício, ao 

contrário do que é hoje, concentrado 

entre os meses de abril/julho, 

comprometendo a gestão financeira, 

principalmente dos municípios.” 

 

Estas razões justificam sobejamente, a 

aposição do veto total ao PL n° 352/2013. 

 

Atenciosamente 

 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 

 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

Vitória, 05 de agosto de 2014. 

 

MENSAGEM Nº 189/2014 

 

Exmº Senhor Presidente da Assembleia 

Legislativa: 

Deputado Theodorico de Assis Ferraço 
 

Senhor Presidente: 

 

Amparado nos artigos 66, § 2º e 91, IV da 

Constituição Estadual decidi vetar totalmente o 

Projeto de Lei nº 93/2013, de autoria da Deputada 

Janete de Sá por incorrer em inconstitucionalidade 

formal, ao legislar sobre matéria de direito civil sem 

a competente autorização legislativa por lei 

complementar federal, invadindo desse modo a 

competência privativa da União, consoante dispõe o 

artigo 22,I da CF/88. 

 

O Projeto de Lei da ilustre Deputada tem o 

seguinte teor: “Veda os planos de saúde negar ou 

sobrestar autorização para a realização de 

procedimentos médicos, cirúrgicos e exames 

solicitados por médico credenciado do próprio plano 

de saúde ou condicioná-lo à apreciação prévia de 

auditor”. 

 

 Vindo-me para a manifestação deste 

Executivo quanto a sanção ou veto, sugeri a 

audiência da ilustre Procuradoria Geral do Estado, 

que se manifestou com o parecer adiante transcrito, 

cujo teor aprovei: 

 

“Ao vedar às operadores de planos 

negar, sobrestar ou condicionar à 

prévia avaliação de médico auditor, 

autorização para realização de 

procedimentos (médicos, cirúrgicos 

ou exames) solicitados por seus 

médicos credenciados, busca conferir 

aos usuários de plano de saúde o 

adequado acesso à saúde (arts. 196 e 

197 da CF
1
), através de intromissão 

na relação de direito contratual 

estabelecida entre usuário e 

prestadora de serviço de saúde. 

 

 À primeira vista tal 

regulamentação, dependendo de seu 

enfoque, poderia ser enquadrada no 

ramo do direito civil – cuja 

competência para legislar é privativa 

da União, nos termos do artigo 22, I 

da CF
2
 –, ou do direito do 

consumidor
3
 ou da defesa da saúde – 

que são matérias cuja competência 

legislativa é concorrente, nos termos 

do art. 24, V e XII da CF
4
.  

                                                           
1
 Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação. 

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de 
saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da 
lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, 
devendo sua execução ser feita diretamente ou através de 
terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito 
privado. 

2
 Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, 

agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho; 
3 A incidência do Código de Defesa do Consumidor nas relações 

firmadas com operadoras de planos de saúde é matéria já 

pacificada pelo STJ, dando ensejo à Súmula 469 que reza 

“aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de 

plano de saúde”. No ponto, esclarecedora é a notícia extraída do 

sítio do STJ: 

“As referências da súmula são as leis n. 8.078/1990 (Código de 

Defesa do Consumidor – CDC) e 9.656/1998, que dispõe sobre 

planos e seguros privados de assistência à saúde.  

A súmula consolida o entendimento, há tempos pacificado no 

STJ, de que “a operadora de serviços de assistência à saúde que 

presta serviços remunerados à população tem sua atividade 

regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pouco importando 

o nome ou a natureza jurídica que adota”. (Resp 267.530/SP, Rel. 

Ministro Ruy Rosado de Aguiar, DJe 12/3/2001)” 3 

4
 Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito 

Federal legislar concorrentemente sobre: 
V - produção e consumo; 
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; 

§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência 
da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. 
§ 2º - A competência da União para legislar sobre normas 
gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. 
§ 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os 
Estados exercerão a competência legislativa plena, para 
atender a suas peculiaridades. 
§ 4º - A superveniência de lei federal sobre normas gerais 
suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for 
contrário. 



Vitória-ES, quinta-feira, 07 de agosto de 2014 Diário do Poder Legislativo - 3 

 Contudo, no caso em foco, 

inobstante a inegável relação de 

consumo existente entre os planos 

particulares de saúde e seus usuários, 

a regulamentação trazida pelo 

autógrafo vai além da simples relação 

de consumo, sobressaindo como sua 

maior característica a imputação de 

nova obrigação aos planos de saúde, 

interferindo na relação contratual de 

direito civil estabelecida entre 

usuário e operadora de plano de 

saúde, cuja competência legislativa 

foi constitucionalmente atribuída de 

forma privativa à União nos termos 

do artigo 22, I. 

 

 A jurisprudência do STF 

caminha no entendimento pela 

inconstitucionalidade das leis 

estaduais que tragam normas 

obrigacionais direcionadas aos planos 

de saúde (assistência médico-

hospitalar) no atendimento de seus 

usuários (como no autógrafo em 

comento) por invasão a competência 

legislativa privativa da União, senão 

vejamos: 

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA 

DE 

INCONSTITUCIONALIDA

DE. LEI N. 9.495, DO 

ESTADO DE SÃO PAULO. 

ABRANGÊNCIA DO 

ATENDIMENTO DOS 

PLANOS DE SAÚDE. 

MATÉRIA 

CONSTITUCIONALMENT

E ATRIBUÍDA À UNIÃO. 

ARTIGO 22, INCISO I, DA 

CONSTITUIÇÃO DO 

BRASIL. CENÁRIO 

LEGISLATIVO AO TEMPO 

DA PROPOSITURA DA 

PRESENTE AÇÃO 

DIVERSO DO ATUAL. 

DECRETO-LEI 73/66. 

PUBLICAÇÃO ULTERIOR 

DA LEI FEDERAL N. 

9.656/98. DISCIPLINA DA 

EXPLORAÇÃO DE 

PLANOS PRIVADOS DE 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE. 

REVOGAÇÃO DO TEXTO 

NORMATIVO ESTADUAL 

PELA LEI FEDERAL 

POSTERIOR. PEDIDO 

PREJUDICADO. ART. 102, 

I, "a", DA CB. 1. Lei 

estadual que estabelece 

extensão do atendimento dos 

planos de saúde no Estado de 

São Paulo. Matéria cuja 

competência foi 

constitucionalmente 

atribuída à União, nos 

termos do disposto no 

artigo 22, inciso I, da 

Constituição do Brasil. 2. 

Cenários legislativos 

distintos, ao tempo da 

propositura da ação --- 

decreto-lei 73/66 --- e ao 

tempo de seu julgamento 

definitivo --- Lei federal n. 

9.656, de 3 de junho de 1998. 

Disciplina da atuação das 

empresas cuja atividade 

envolve a exploração de 

planos privados de 

assistência à saúde. 3. 

Acréscimo de lei federal ao 

ordenamento jurídico, cujo 

conteúdo diverge de texto 

normativo estadual. 

Revogação da lei estadual. 4. 

Pedido da ação direta de 

inconstitucionalidade 

prejudicado. (ADI 1589, 

Relator(a):  Min. EROS 

GRAU, Tribunal Pleno, 

julgado em 03/03/2005, DJ 

07-12-2006 PP-00034 

EMENT VOL-02259-01 PP-

00113 RT v. 96, n. 858, 

2007, p. 151-157) 

EMENTA: Ação direta de 

inconstitucionalidade. 2. Lei 

estadual que regula 

obrigações relativas a 

serviços de assistência 

médico-hospitalar regidos 

por contratos de natureza 

privada, universalizando a 

cobertura de doenças (Lei 

no 11.446/1997, do Estado 

de Pernambuco). 3. Vício 

formal. 4. Competência 

privativa da União para 

legislar sobre direito civil, 

comercial e sobre política de 

seguros (CF, art. 22, I e VII). 

5. Precedente: ADI no 1.595-

MC/SP, Rel. Min. Nelson 

Jobim, DJ de 19.12.2002, 

Pleno, maioria. 6. Ação 

direta de 

inconstitucionalidade julgada 

procedente. (ADI 1646, 
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Relator(a):  Min. GILMAR 

MENDES, Tribunal Pleno, 

julgado em 02/08/2006, DJ 

07-12-2006 PP-00035 

EMENT VOL-02259-01 PP-

00166 LEXSTF v. 29, n. 339, 

2007, p. 60-74) 

EMENTA: 

CONSTITUCIONAL. LEI 

ESTADUAL QUE 

ESTABELECE 

UNIVERSALIDADE DA 

COBERTURA POR 

EMPRESAS PRIVADAS 

NOS CONTRATOS DE 

SEGURO SAÚDE. 

COMPETÊNCIA DA 

UNIÃO PARA LEGISLAR 

SOBRE DIREITO CIVIL 

E COMERCIAL. ART. 22, 

I, DA CF. 
IMPOSSIBILIDADE EM 

FACE DO NEGÓCIO 

JURÍDICO 

SINALAGMÁTICO. 

LIMINAR DEFERIDA. 

(ADI 1595 MC, Relator(a):  

Min. NELSON JOBIM, 

Tribunal Pleno, julgado em 

30/04/1997, DJ 19-12-2002 

PP-00069 EMENT VOL-

02096-01 PP-00079) 

 

 Em se tratando de matéria de 

competência privativa, salvo os casos 

autorizados por lei complementar 

(artigo 22, parágrafo único), os 

Estados e os Municípios não podem 

invadir o espaço reservado à União, 

sob pena de incorrerem, 

inevitavelmente, em 

inconstitucionalidade formal
5
. Nesse 

                                                           
5
 Sobre os vícios de constitucionalidade, preleciona J.J 

Gomes Canotilho: “A desconformidade dos actos 
normativos com o parâmetro constitucional dá origem ao 
vício de inconstitucionalidade. A doutrina costuma 
distinguir entre vícios formais, vícios materiais e vícios 
procedimentais: (1) vícios formais: incidem sobre o acto 

normativo enquanto tal, independentemente do seu 
conteúdo e tendo em conta apenas a forma da sua 
exteriorização; na hipótese de inconstitucionalidade formal, 
viciado é o acto, nos seus pressupostos, no seu 
procedimento de formação, na sua forma final; (2) vícios 
materiais: respeitam ao conteúdo do acto, derivando do 

contraste existente entre os princípios incorporados no 
acto e as normas ou princípios da constituição; no caso de 
inconstitucionalidade material, substancial ou doutrinária 

(como também se lhe chamou entre nós), viciadas são as 
disposições ou normas singularmente consideradas; (3) 
vícios de procedimento: autonomizados pela doutrina 

mais recente (mas englobados nos vícios formais pela 
doutrina clássica), são os que dizem respeito ao 
procedimento de formação, juridicamente regulado, dos 
actos normativos. 

sentido, esclarece FERNANDA 

DIAS MENEZES DE ALMEIDA
6
, 

ao abordar a temática relativa à 

repartição de competências na 

Constituição Federal: 

 

“O problema nuclear da repartição de 

competências na Federação reside na 

partilha da competência legislativa, 

pois é através dela que se expressa o 

poder político, cerne da autonomia 

das unidades federadas.  

 

É na capacidade de estabelecer as leis 

que vão reger as suas próprias 

atividades, sem subordinação 

hierárquica e sem a intromissão das 

demais esferas de poder, que se 

traduz fundamentalmente a 

autonomia de cada uma dessas 

esferas. 

 

[...] 

 

Assim, guardada a subordinação 

apenas ao poder soberano – no caso o 

poder constituinte, manifestado 

através de sua obra, a Constituição –, 

cada centro de poder autônomo na 

Federação deverá necessariamente 

ser dotado da competência de criar o 

direito aplicável à respectiva órbita. 

 

E porque é a Constituição que faz a 

partilha, tem-se como conseqüência 

lógica que a invasão, não importa 

por qual das entidades federadas, 

do campo da competência 

legislativa de outra resultará 

sempre na inconstitucionalidade da 

lei editada pela autoridade 

incompetente. Isso tanto no caso de 

usurpação de competência 

legislativa privativa, como no caso 

de inobservância dos limites 

constitucionais postos à atuação de 

                                                                                                
Os vícios formais são, conseqüentemente, vícios do acto; 
os vícios materiais são vícios das disposições ou das 
normas constantes do acto; os vícios de procedimento são 
vícios relativos ao complexo de actos necessários para a 
produção final do acto normativo. Daqui se conclui que, 
havendo um vício formal, em regra fica afectado o texto na 
sua integralidade, pois o acto é considerado formalmente 
como uma unidade; nas hipóteses de vícios materiais, só 
se consideram viciadas as normas, podendo continuar 
válidas as restantes normas constantes do acto que não se 
considerem afectadas de irregularidade constitucional.” 
(CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e 
teoria da Constituição. 3. ed. Coimbra: Almedina, 1999, 

p.888-890). 
6
 ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Competências 

na Constituição de 1988. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 

80-81. 
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cada entidade no campo da 

competência legislativa 

concorrente.” 

 

Embora o parágrafo único do art. 22 

da CF
7
 admita delegação legislativa por lei 

complementar para tratar de questões 

específicas, o legislador federal não delegou 

competência para os Estados legislarem sobre 

prestação de serviços particulares pelos 

planos de saúde. Ao contrário, a União, 

exercendo sua competência privativa editou a 

Lei n° 9.656/1998 – que dispõe sobre os 

planos e seguros privados de assistência à 

saúde – determinando no §1º do artigo 1º que 

os planos de assistência à saúde se 

subordinam às normas da ANS, sem 

delegação de quaisquer atos normativos aos 

Estados-membros no tocante à matéria: 

 

Art.1
o
 Submetem-se às disposições 

desta Lei as pessoas jurídicas de 

direito privado que operam planos 

de assistência à saúde, sem prejuízo 

do cumprimento da legislação 

específica que rege a sua atividade, 

adotando-se, para fins de aplicação 

das normas aqui estabelecidas, as 

seguintes definições: 

 

§ 1
o
 Está subordinada às normas e 

à fiscalização da Agência Nacional 

de Saúde Suplementar - ANS 
qualquer modalidade de produto, 

serviço e contrato que apresente, 

além da garantia de cobertura 

financeira de riscos de assistência 

médica, hospitalar e odontológica, 

outras características que o diferencie 

de atividade exclusivamente 

financeira, tais como: 

 

a) custeio de despesas; 

b) oferecimento de rede credenciada 

ou referenciada; 

c) reembolso de despesas; 

d) mecanismos de regulação; 

e) qualquer restrição contratual, 

técnica ou operacional para a 

cobertura de procedimentos 

solicitados por prestador escolhido 

pelo consumidor; e 

                                                           
7
 Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

XI - trânsito e transporte; 

Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a 

legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas 

neste artigo. 

f) vinculação de cobertura financeira 

à aplicação de conceitos ou critérios 

médico-assistenciais. 

 

Art. 10 (...) 

 

§ 4
o
 A amplitude das coberturas, 

inclusive de transplantes e de 

procedimentos de alta complexidade, 

será definida por normas editadas 

pela ANS. 

 

 No exercício de sua competência 

regulamentar, a ANS editou a Resolução Normativa 

259/2011 que prevê a possibilidade, pelos planos de 

saúde, de exigirem autorização prévia, senão 

vejamos: 

 

 Art. 10 A autorização para realização do 

serviço ou procedimento, quando necessária, deverá 

ocorrer de forma a viabilizar o cumprimento do 

disposto no art. 3º.
8 

 

 Observamos, portanto, que além de invadir 

competência privativa da União, o autógrafo em 

análise cuida da amplitude da cobertura de exames e 

procedimentos fornecidos planos de saúde 

(competência esta outorgada à ANS pelo §4º do art. 

10 da Lei 9.656/1998) e dispõe de forma diversa ao 

estabelecido pelo art. art. 10 da RN 259/2011 da ANS 

no tocante à possibilidade de exigência de 

autorização prévia para realização de exames e 

procedimento. 

 

 Assim, ao legislar sobre matéria de direito 

civil (relação contratual estabelecida entre usuário e 

operadora do plano de saúde) sem a necessária 

autorização legislativa por lei complementar federal, 

a Assembléia Legislativa capixaba incorreu em 

flagrante inconstitucionalidade formal, invadindo o 

âmbito da competência legislativa privativa da União 

para matéria (art. 22, I da CF).” 

 

Ante a constatação do vício de 

inconstitucionalidade, o veto total deve prosperar. 

 

Atenciosamente 

 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 

                                                           
8 Art. 3º A operadora deverá garantir o atendimento integral das 

coberturas referidas no art. 2º nos seguintes prazos: 

VIII – consulta e procedimentos realizados em consultório/clínica 

com cirurgião-dentista: em até 7 (sete) dias úteis; 

IX – serviços de diagnóstico por laboratório de análises clínicas 

em regime ambulatorial: em até 3 (três) dias úteis; 

X – demais serviços de diagnóstico e terapia em regime 

ambulatorial: em até 10 (dez) dias úteis; 

XI – procedimentos de alta complexidade - PAC: em até 21 

(vinte e um) dias úteis; 

XII – atendimento em regime de hospital-dia: em até 10 (dez) 

dias úteis; 
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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 3.851 

 

Modifica o processo simbólico de votação previsto 

no artigo 201 da Resolução nº 2.700, de 15.7.2009, 

Regimento Interno da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, inciso XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º O artigo 201 da Resolução nº 2.700, 

de 15.7.2009, Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 201. Pelo processo simbólico, o 

Presidente, ao anunciar a votação de 

qualquer matéria, convidará os 

Deputados a favor a permanecerem 

como estão e os contrários a se 

manifestarem verbalmente, e 

proclamará o resultado. 

 

(...).” (NR) 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

06 de agosto de 2014. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

SOLANGE LUBE 

1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 

2º Secretário 
 

 

DECRETOS 
 

DECRETO LEGISLATIVO N° 66/2014 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

RONALDO OMAR MARTINS DUTRA. 

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, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. Ronaldo Omar Martins 

Dutra. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

06 de agosto de 2014. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

SOLANGE LUBE 

1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 

2º Secretário 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 67/2014 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

KLEBER LUIZ MENDONÇA TERRA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. Kleber Luiz Mendonça 

Terra. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

06 de agosto de 2014. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

SOLANGE LUBE 

1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 

2º Secretário 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 68/2014 

 

Concede Título de Cidadã Espírito-Santense à Sra. 

SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARÃES. 
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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, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadã 

Espírito-Santense à Sra. Suely Maria de Assis 

Guimarães. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

06 de agosto de 2014. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

SOLANGE LUBE 

1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 

2º Secretário 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 69/2014 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

JOSÉ RIBAMAR DOS RAMOS. 

 

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, promulga o seguinte 

Decreto Legislativo: 

 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. José Ribamar dos Ramos. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

06 de agosto de 2014. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

SOLANGE LUBE 

1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 

2º Secretário 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 70/2014 
 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

UBIRAJARA FARIA LOPES. 

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, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. Ubirajara Faria Lopes. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

06 de agosto de 2014. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

SOLANGE LUBE 

1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 

2º Secretário 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 71/2014 

 

Concede Título de Cidadã Espírito-Santense à Sra. 

ROSÂNGELA OLIVEIRA BARBOSA. 

 

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, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadã 

Espírito-Santense à Sra. Rosângela Oliveira 

Barbosa. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

06 de agosto de 2014. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

SOLANGE LUBE 

1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 

2º Secretário 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 72/2014 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

AIRTON TEIXEIRA BRUM. 
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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, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 
 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. Airton Teixeira Brum. 
 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

06 de agosto de 2014. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

SOLANGE LUBE 

1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 

2º Secretário 

 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 761 

 

 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, ADRIANA GOMES DA SILVA PEREIRA, 

para exercer o cargo em comissão de Adjunto de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

ASGRP, no gabinete do Deputado Vandinho Leite, 

por solicitação do próprio Deputado, contida no 

processo nº 141859/2014. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

06 de agosto de 2014. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

SOLANGE LUBE 

1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 

2º Secretário 
 

ATO Nº 762 
 

 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, THANANI ALMEIDA BRAVO, para exercer 

o cargo em comissão de Técnico Júnior de Gabinete 

de Representação Parlamentar, código TJGRP, no 

gabinete do Deputado Vandinho Leite, por 

solicitação do próprio Deputado, contida no processo 

nº 141856/2014. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

06 de agosto de 2014. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

SOLANGE LUBE 

1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 763 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 

 CESSAR, a partir de 06 de agosto de 2014, 

os efeitos do Ato nº 1912, publicado em 07.01.2014, 

do servidor CLAUDIO DA ROCHA JUNIOR, 

matrícula nº 208283, que designou para o exercício 

de Segurança Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

06 de agosto de 2014. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

SOLANGE LUBE 

1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 764 
 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 

 EXONERAR, a pedido, na forma do artigo 

61, § 2º, alínea “b”, da Lei Complementar nº 46, de 

31 de janeiro de 1994, CLAUDIO DA ROCHA 

JUNIOR, do cargo em comissão de Assessor Júnior 

da Secretaria, código AJS, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa, a partir de 06/08/2014. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

06 de agosto de 2014. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

SOLANGE LUBE 

1ª Secretária 
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ROBERTO CARLOS 

2º Secretário 

 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

 

Pregão Eletrônico nº 020/2014 

Processo nº132891/2013 

 

A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, 

torna público aos interessados que a Mesa Diretora 

da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo HOMOLOGOU o Pregão Eletrônico nº 

020/2014, referente à AQUISIÇÃO DE 

MATERIAL DE EXPEDIENTE que teve como 

resultado: 

 

S L PIMENTEL - ME, no valor de R$ 27.278,20 

(vinte e sete mil, duzentos e setenta e oito reais e 

vinte centavos). 

 

Maiores informações através do e-mail: 

pregao@al.es.gov.br ou pelo Tel/Fax: (27) 3382-

3874 

 

Vitória-ES, 06 de agosto de 2014. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

 

 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

 

Pregão Eletrônico nº 023/2014 

Processo nº140467/2014 

 

A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, 

torna público aos interessados que a Mesa Diretora 

da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo HOMOLOGOU o Pregão Eletrônico nº 

023/2014, referente à AQUISIÇÃO DE 05 

CONJUNTOS DE INTERCOM (RÁDIO E 

HEADPHONE) PROFISSIONAIS PARA 

COMUNICAÇÃO ENTRE OPERADORES, 

DIRETOR DE CORTE, EQUIPE TÉCNICA, 

REPÓRTERES E CONTROLE MESTRE que 

teve como resultado:  

LAITANO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA 

LTDA - ME, no valor de R$ 27.200,00 (vinte e sete 

mil, duzentos reais). 

 

Maiores informações através do e-mail: 

pregao@al.es.gov.br ou pelo Tel/Fax: (27) 3382-

3874 

 

Vitória-ES, 06 de agosto de 2014. 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

 

ATOS DO DIRETOR-GERAL E DO 
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 

PORTARIA Nº 493 

 

 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, 

 

 MARCAR as férias regulamentares, 

referentes ao exercício de 2014, das servidoras 

abaixo relacionadas. 

 
Servidoras Matrícula Período Quantidade de dias 

ANADIR 

LOUREIRO 

ROCHA 

27890 
05/08 a 

19/08/2014 

15 (quinze) dias 

restantes 

LUCIANA 

NASCIMENTO 

DA SILVA 

203520 
04/08 a 

18/08/2014 

15 (quinze) dias 

restantes 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

04 de agosto de 2014. 

 
PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor–Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 

 

PORTARIA Nº 494 

 
 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, 

 
 MARCAR as férias regulamentares, 

referentes ao exercício de 2014, do servidor abaixo 

relacionado. 
 

Servidor Matrícula Período Quantidade de dias 

HERTZ 

LINCOLN 

DE 

FREITAS 

201071 
11/08 a 

09/09/2014 
30 (trinta) dias 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

04 de agosto de 2014. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor–Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 

 

PORTARIA Nº 495 
 

 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

mailto:pregao@al.es.gov.br
mailto:pregao@al.es.gov.br
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DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, com base nas informações da CGRH, resolve, 

 

 MARCAR as férias regulamentares, 

referentes ao exercício de 2013, da servidora abaixo 

relacionada. 

 
Servidora Matrícula Período Quantidade de dias 

LUCIANA 

SCHWAMBACH 

CASSOTTO DOS 

SANTOS 

207917 
18 a 

29/08/2014 
12 (doze) dias restantes 

 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

05 de agosto de 2014. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor–Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 
 

PORTARIA Nº 496 

 

 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, 
 

 MARCAR as férias regulamentares, 

referentes ao exercício de 2014, dos servidores 

abaixo relacionados. 
 
Servidores Matrícula Período Quantidade de dias 

SERGIO 

JAPIASSU DE 

REZENDE NEVES 

206934 
1º a 

30/09/2014 
30 (trinta) dias 

VERA LUCIA 

SILVA MAIA 
208152 

1º a 

30/09/2014 
30 (trinta) dias 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

05 de agosto de 2014. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor–Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 
 

PORTARIA Nº 497 

 

 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, 

 

 SUSPENDER as férias regulamentares, 

referentes ao exercício de 2010, do servidor abaixo 

relacionado, reservando-lhe o direito de gozar os dias 

restantes em época oportuna: 

 
Servidor Matrícula Período 

Marcado 

A partir 

de 

Dias restantes 

JOSE 

MARIA 

PIMENTA 

016522 
21/07 a 

19/08/2014 
04/08/2014 

16 (dezesseis) dias 

restantes 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

04 de agosto de 2014. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor–Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 

 

PORTARIA Nº 498 

 

 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, 

 

 SUSPENDER as férias regulamentares, 

referentes ao exercício de 2014, da servidora 

abaixo relacionada, reservando-lhe o direito de 

gozar os dias restantes em época oportuna: 
 

Servidora Matrícula Período 

Marcado 

A partir 

de 

Dias restantes 

RAQUEL 

SALAROLI 

DE 

ARAUJO 

LUGÃO 

207944 
22/07 a 

20/08/2014 
05/08/2014 

16 (dezesseis) 

dias restantes 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

05 de agosto de 2014. 

 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor–Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 

 

PORTARIA Nº 499 

 

 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, 

 

 TRANSFERIR as férias regulamentares, 

referentes ao exercício de 2014, da servidora 

abaixo relacionada. 
 
 

Servidora Matrícula Período 

marcado 

Período 

transferido 

Quantidade de 

dias 

JULIANA 

DIAS 

JORGE 

208131 
15/08 a 

13/09/2014 

1º a 

30/11/2014 
30 (trinta) dias 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

05 de agosto de 2014. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor–Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 
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COMUNICADO 

 

CURSOS OFERTADOS PELA ESCOLA DO 

LEGISLATIVO 
 

(aos servidores da Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo e conveniados) 

 

AGOSTO / SETEMBRO – 2014 

MATRÍCULAS ABERTAS 
 

 Excelência no atendimento ao cidadão 

(demanda específica do setor) – Convênio TCES - 

turma II 
Data: 30/9 a 3/10 

Horário: 13 às 17h 

Carga horária: 16 horas 

Instrutor: Durval Senna da Silva 

Objetivo: Possibilitar aos servidores uma visão 

clara da importância do atendimento como 

diferencial de qualidade para melhoria da 

imagem do serviço público e, disponibilizar 

ferramentas para tornar os servidores mais 

motivados no desempenho das suas atribuições 

e, consequentemente, mais valorizados. 

Público-alvo: Servidores que atuam na recepção 

da ALES. 

 
 Gestão de Contratos 
Data: 9 a 22/9 

Horário: 13 às 15h 

Carga horária: 20 horas 

Instrutor: André Gomes Giori 

 
Objetivo: Formar servidores públicos com vistas às 

melhores práticas na gestão de contratos 

administrativos. 

Público-alvo: Servidores da ALES e conveniados 

 

 

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 
 

07 DE AGOSTO (QUINTA-FEIRA) 
 

11h45 às 13h45 - Ensaio do Corales 
Local: Auditório Hermógenes Lima da Fonseca 
 

08 DE AGOSTO (SEXTA-FEIRA) 
 

8 às 17 horas - Apresentação do Projeto MiniONU 

para alunos do Sesi 
Requerente: Deputado José Esmeraldo (PMDB) 

Local: Plenário Dirceu Cardoso 

 

18 horas - Posse da União dos Estudantes 

Secundaristas do ES 
Requerente: Deputado Rodrigo Coelho (PT) 

Local: Auditório Hermógenes Lima da Fonseca 

 
Secretaria de Comunicação Social 

Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) 

www.al.es.gov.br 

www.facebook.com/parlamentocapixaba 

www.twitter.com/assembleia_es 

(27) 33823507 / 33823550 

 

 

• QUINTA-FEIRA - 07.08.14 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

07h00 

 

STJ: STJ CIDADÃO Veja no STJ Cidadão dessa semana: de acordo com a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, o Brasil deverá acabar com todos os 

lixões em 2014, mas e os catadores de materiais recicláveis, quantos 

são e o que precisam fazer para sobreviver a essa mudança? O 

http://www.al.es.gov.br/
http://www.facebook.com/parlamentocapixaba
http://www.twitter.com/assembleia_es
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programa contará a experiência de um ex-presidiário que se tornou 

um empreendedor do lixo e hoje dá emprego a outras pessoas. E 

acompanhe ainda, a história de Sebastião Carlos dos Santos, o Tião 

de Gramacho, como ficou conhecido depois de virar celebridade e 

ganhar o mundo como personagem do premiado documentário "Lixo 

Extraordinário". 

07h30 
FIOCRUZ – CIÊNCIA E 

LETRAS 

O programa discutirá o tema “Filhas do mundo”. 

08h00 
TSE - MEMÓRIAS DA 

DEMOCRACIA 

O ministro Francisco Rezek, fala sobre a administração da eleição 

que marcou o processo de redemocratização brasileiro. 

08h30 
REPORTAGEM ESPECIAL Conheça mais sobre o Espírito Santo com a reportagem especial: 

“Especial Casaca”. 

08h45 PANORAMA Telejornal com as atividades do Legislativo capixaba. 

09h00 

MPT – TRABALHO LEGAL 

 

Acompanhe no programa trabalho Legal: férias, um direito do 

trabalhador. E ainda assista à reportagem especial sobre a 

Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical. 

09h30 

CONEXÃO CIDADANIA O Conexão Cidadania desta semana abordará o tema: mercadorias 

com defeito. Veja casos de consumidores que enfrentaram problemas 

para trocar um produto que não funcionou como deveria. Entenda o 

que fazer se o defeito for de fábrica. Como agir se o problema aparece 

depois do produto funcionar? E como é a questão da garantia?  Veja 

ainda algumas dicas importantes na hora de adquirir um produto. E 

mais: informações sobre o recall. Entenda a situação em que o 

fabricante é quem chama o consumidor para corrigir o defeito na 

mercadoria. 

10h00 

TSE: BRASIL ELEITOR 

 

No Brasil Eleitor dessa semana, conheça as técnicas de conservação 

que os Tribunais Eleitorais utilizam para guardar documentos e 

objetos da história do país. Veja ainda: a Justiça Eleitoral está 

analisando eleitores que trocam de endereço em época de eleição para 

receber favores pessoais ou financeiros patrocinados por candidatos. 

Tal atitude é crime e a punição varia dependendo do tamanho da 

fraude. 

10h30 

MPF: INTERESSE 

PÚBLICO 

 

No Interesse Público dessa semana esses e outros assuntos serão 

debatidos: Procuradoria Geral da República é contra mudança na forma de 

reajuste do piso salarial dos professores da educação básica, para a 

procuradoria o mecanismo atual preserva o poder aquisitivo dos 

professores e significa um avanço na valorização do magistério. 

Ministério Público Federal obtém condenação de exploração do jogo do 

bicho na Paraíba, justiça acatou ação do MPF e condenou a Loteria do 

Estado da Paraíba por exploração do jogo do bicho, considerado uma 

contravenção penal. E ainda, projeto Carne Legal, do MPF, recebe 

menção honrosa no Prêmio Innovare 2013. 

11h00 
FIOCRUZ – 

UNIDIVERSIDADE 

O programa discutirá o tema “Comunicação e arte na infância”. 

11h30 PERSONALIDADES Conheça mais sobre a vida e a carreira do fotógrafo Humberto Capai. 

12h00 
MUNICÍPIOS CAPIXABAS Conheça mais sobre o Espírito Santo com a série municípios que hoje 

traz: “Serra”. 

12h15 
BIOGRAFIA  Loren Reno foi um missionário americano que contribuiu para o 

desenvolvimento da educação no Espírito Santo.  

12h30 

MP COM VOCÊ 

 

O promotor de Justiça Sérgio Alves Pereira fala sobre sua atuação na 

Secretaria Estadual de Justiça (Sejus), o sistema prisional capixaba e 

como essa experiência pode ajudar em seu trabalho no Ministério 

Público Estadual. 

13h00 

OPINIÃO 

 

O ambientalista Alberto Pêgo fala sobre sua expedição ao Rio Sena 

na França. Alberto percorreu, em 30 dias, os 800km de extensão do 

rio desde a nascente até a foz no Oceano Atlântico, para conhecer o 

processo de despoluição do rio." 

13h30 
UM DEDO DE PROSA 

 

Déborah Andrade está estreando na literatura com o livro “Mistérios 

Inacabados”. A obra trata de questionamentos criativos sobre a vida, com 

uma atmosfera curiosa. Inspirada por um sonho, Déborah resolveu colocar 

http://www.al.es.gov.br/portal/frmShowContent.aspx?i=27038
http://www.al.es.gov.br/portal/frmShowContent.aspx?i=27038
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suas ideias no papel. A autora publicou o livro com auxílio da Lei Chico 

Prego de incentivo a cultura do município da Serra. 

14h00 
CONTRAPONTO 

 

O que você acha de os supermercados do Espírito Santo reabrirem as portas 

aos domingos? Confira nesta edição a visão do economista Ronye Berger e 

do presidente do Sindicomerciários do ES, Jackson Andrade sobre o assunto. 

14h30 PANORAMA Telejornal com as atividades do Legislativo capixaba. 

14h45 
BIOGRAFIA  Loren Reno foi um missionário americano que contribuiu para o 

desenvolvimento da educação no Espírito Santo.  

15h00 
TRIBUNAL DE CONTAS 

DO ES 

Trabalhos do Tribunal de Contas do ES. 

18h00 

UM DEDO DE PROSA 

 

Déborah Andrade está estreando na literatura com o livro “Mistérios 

Inacabados”. A obra trata de questionamentos criativos sobre a vida, 

com uma atmosfera curiosa. Inspirada por um sonho, Déborah 

resolveu colocar suas ideias no papel. A autora publicou o livro com 

auxílio da Lei Chico Prego de incentivo a cultura do município da 

Serra. 

18h30 

CONTRAPONTO 

 

O que você acha de os supermercados do Espírito Santo reabrirem as 

portas aos domingos? Confira nesta edição a visão do economista 

Ronye Berger e do presidente do Sindicomerciários do ES, Jackson 

Andrade sobre o assunto. 

19h00 

MPF: INTERESSE 

PÚBLICO 

No Interesse Público dessa semana esses e outros assuntos serão debatidos: 

Procuradoria Geral da República é contra mudança na forma de reajuste do piso 

salarial dos professores da educação básica, para a procuradoria o mecanismo 

atual preserva o poder aquisitivo dos professores e significa um avanço na 

valorização do magistério. Ministério Público Federal obtém condenação de 

exploração do jogo do bicho na Paraíba, justiça acatou ação do MPF e condenou 

a Loteria do Estado da Paraíba por exploração do jogo do bicho, considerado 

uma contravenção penal. E ainda, projeto Carne Legal, do MPF, recebe menção 

honrosa no Prêmio Innovare 2013. 

19h30 

STJ: STJ CIDADÃO Veja no STJ Cidadão dessa semana: de acordo com a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, o Brasil deverá acabar com todos os lixões em 2014, mas 

e os catadores de materiais recicláveis, quantos são e o que precisam fazer 

para sobreviver a essa mudança? O programa contará a experiência de um 

ex-presidiário que se tornou um empreendedor do lixo e hoje dá emprego a 

outras pessoas. E acompanhe ainda, a história de Sebastião Carlos dos 

Santos, o Tião de Gramacho, como ficou conhecido depois de virar 

celebridade e ganhar o mundo como personagem do premiado documentário 

"Lixo Extraordinário". 

20h00 
MUNICÍPIOS CAPIXABAS Conheça mais sobre o Espírito Santo com a série municípios que hoje traz: 

“Serra”. 

20h30 
FIOCRUZ – 

UNIDIVERSIDADE 
O programa discutirá o tema “Comunicação e arte na infância”. 

21h00 
SOM DA TERRA A tradicional e conhecida banda Os Carreteiros, traz uma mistura de ritmos, 

inclusive o forró, o vanerão e o axé. 

21h30 
MPT – TRABALHO LEGAL Acompanhe no programa trabalho Legal: férias, um direito do trabalhador. E 

ainda assista à reportagem especial sobre a Coordenadoria Nacional de 

Promoção da Liberdade Sindical. 

22h00 PANORAMA Telejornal com as atividades do Legislativo capixaba. 

22h15 

MP COM VOCÊ O promotor de Justiça Sérgio Alves Pereira fala sobre sua atuação na 

Secretaria Estadual de Justiça (Sejus), o sistema prisional capixaba e 

como essa experiência pode ajudar em seu trabalho no Ministério 

Público Estadual. 

22h45 

OPINIÃO O ambientalista Alberto Pêgo fala sobre sua expedição ao Rio Sena na 

França. Alberto percorreu, em 30 dias, os 800km de extensão do rio desde a 

nascente até a foz no Oceano Atlântico, para conhecer o processo de 

despoluição do rio." 

23h15 PERSONALIDADES Conheça mais sobre a vida e a carreira do fotógrafo Humberto Capai. 

23h45 
TSE - MEMÓRIAS DA 

DEMOCRACIA 

O ministro Francisco Rezek, fala sobre a administração da eleição que 

marcou o processo de redemocratização brasileiro. 

00h15 SBC: DE CORAÇÃO 

 

O programa discutirá o tema: “Minimizando complicações na cirurgia 

e no pós-opetarório” 
Legenda: (R) - REPRISE; (V) - AO VIVO

http://www.al.es.gov.br/portal/frmShowContent.aspx?i=27038
http://www.al.es.gov.br/portal/frmShowContent.aspx?i=27038
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ATAS DAS SESSÕES E DAS REUNIÕES 
DAS COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

COMISSÃO DE POLÍTICA SOBRE 

DROGAS. DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA, 

DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA DA DÉCIMA SÉTIMA 

LEGISLATURA, REALIZADA EM 13 DE 

MAIO DE 2014. 

  

A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ) 

- Havendo número legal, invocando a proteção de 

Deus declaro abertos os trabalhos desta Comissão.  

Convido a Senhora Secretária a proceder à 

leitura das atas da sexta reunião ordinária, realizada 

em 25 de março de 2014; da sétima reunião ordinária, 

realizada em 01 de abril de 2014; da oitava reunião 

ordinária, realizada em 15 de abril de 2014 e da nona 

reunião ordinária, realizada em 29 de abril de 2014.  

(Pausa)  

 

(A Senhora Secretária procede à 

leitura das atas) 
 

A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ) 

- Em discussão as atas. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como vota o Senhor Deputado?  

 

O SR. GENIVALDO LIEVORE - Pela 

aprovação  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ) 

- Atas aprovadas como lidas. 

Convido a Senhora Secretária a proceder à 

leitura das atas da quarta reunião extraordinária, 

realizada em 20 de março de 2014, e da sexta reunião 

extraordinária, realizada em 25 de abril de 2014.  

(Pausa)  

 

(A Senhora Secretária procede à 

leitura das atas) 

 
A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ) 

- Em discussão as atas. (Pausa) 

Encerrada. 

Em votação. 

Como vota o Senhor Deputado? 

 
O SR. GENIVALDO LIEVORE - Pela 

aprovação.  

 
A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ) 

- Atas aprovadas como lidas. 

Solicito à secretaria que peça a cópia do CD 

das audiências públicas e das atas aprovadas em três 

vias para que possamos encaminhar o conteúdo de 

tudo que foi discutido nas audiências públicas ao 

Governador do Estado, às secretarias estaduais 

correspondentes e uma ao Prefeito que solicitou a 

audiência pública. 

Solicito à Senhora Secretária que proceda à 

leitura do Expediente.  

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 

EXPEDIENTE: 
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  

 

OFÍCIO N.º 82/2014 - GB/DEP/GL - do 

Ex.
mo

 Senhor Deputado Genivaldo Lievore 

justificando sua ausência na Reunião desta 

Comissão, ocorrida no dia 15 de abril do 

corrente ano, conforme art. 70 do Regimento 

Interno. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ) 

- Ciente. Arquive-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 

OFÍCIO N.º 85/2014 - GB/DEP/GL - do 

Ex.
mo

 Senhor Deputado Genivaldo Lievore 

justificando sua ausência nesta Comissão 

ocorrida no dia 29 de abril de 2014, nos 

termos do art. 70 do Regimento Interno.  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ) 

- Ciente. Arquive-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 

OFÍCIO N.º 41/2014 - GB/DEP/MM - do 

Ex.
mo

 Senhor Deputado Marcos Mansur 

justificando sua ausência nesta Comissão 

ocorrida no dia 15 de abril de 2014, devido 

um compromisso externo. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ) 

- Ciente. Arquive-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

OFÍCIO N.º 42/2014 - GB/DEP/MM - do 

Ex.
mo

 Senhor Deputado Marcos Mansur 

justificando sua ausência nesta Comissão 

ocorrida no dia 29 de abril de 2014, devido 

um compromisso externo. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ) 

- Ciente. Arquive-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
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OFÍCIO N.º 1392/2014 - SGM - da 

Secretaria Geral da Mesa da Assembleia 

Legislativa do Estado de Minas Gerais, em 

resposta ao Ofício n.º 079/2014 da Comissão 

de Política sobre Drogas. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ) 

- Senhor Deputado, trata-se de ofício de solicitação à 

Assembleia Legislativa de Minas Gerais feita por esta 

Comissão, com referência ao envolvimento do 

Senhor Deputado Gustavo Perrella, Deputado 

Estadual de Minas Gerais, no evento de apreensão de 

mais de quatrocentos e cinquenta quilos de cocaína, 

pasta base, no Município de Afonso Cláudio. 

Pedimos que a Assembleia Legislativa nos 

providenciasse informações sobre o caso, o 

envolvimento do parlamentar e as investigações 

feitas até o presente momento. Inclusive, se foi 

instalado um processo administrativo com relação à 

participação do Senhor Deputado Gustavo Perrella. 

A resposta é rápida, mas é importante ser lida 

para que todos tomem conhecimento, pois foi uma 

apreensão significativa e preocupante para o Estado 

do Espírito Santo, tendo em vista indícios de que o 

nosso Estado faz parte do tráfico internacional de 

drogas. Por conta de a droga apreendida não ser de 

consumo em nosso País, fizemos esse pedido de 

informações. Chegou-nos a seguinte resposta: 

 

Dirijo-me a V. Ex.ª para, em resposta 

a seu Ofício CPSD n.º 079/2014, de 

25 de março de 2014, comunicar-lhe 

que, conforme informações da 

Superintendência Regional da 

Polícia Federal nesse Estado, as 

provas periciais e oitivas permitem 

concluir que não há qualquer indício 

de envolvimento do Deputado 

Gustavo Perrella ou de outras 

pessoas vinculadas à empresa 

proprietária do helicóptero com o 

tráfico da droga apreendida. 

Na oportunidade, coloco-me à 

disposição para outras consultas que 

se fizerem necessárias.  
 

Quem assinou o documento foi o Senhor 

Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da Assembleia 

Legislativa de Minas Gerais. 

Não satisfeita com essa resposta, porque 

considero, particularmente, Senhor Deputado, muito 

difícil um proprietário de um helicóptero, cujo piloto 

era seu funcionário na Assembleia Legislativa não 

saber de uma viagem dessas. Acho estranho. 

Imaginem qualquer um de nós, proprietário de um 

helicóptero, não saber para onde foi o piloto, nosso 

funcionário tanto como piloto do helicóptero como na 

Assembleia Legislativa, em nosso gabinete. 

 Sendo assim, não satisfeita com essa 

informação, proponho que deliberemos sobre um 

pedido de informações à Polícia Federal da região de 

Minas Gerais, para que nos apresente o conteúdo do 

inquérito. Caso não possam por conta de essas 

investigações normalmente serem sigilosas, que 

possamos visitar as instalações da Polícia Federal e 

ao superintendente da Polícia Federal para que nos 

forneçam esclarecimentos sobre o envolvimento no 

episódio que está sendo por nós investigado, 

enquanto autoridades políticas que somos no nosso 

Estado, representando o nosso povo. 

 Pergunto ao Senhor Deputado Genivaldo 

Lievore se concorda em fazermos esse pedido de 

informações à Polícia Federal. 

 

 O SR. GENIVALDO LIEVORE - Sou 

favorável. Naquilo que cumprir a legislação, que esta 

Comissão possa ter mais esclarecimentos dos fatos. 

 Aproveitamos a oportunidade para, uma vez 

que precisamos nos ausentar desta reunião, saudar a 

Pastoral da Sobriedade. Parabenizar pelo trabalho que 

fazem em todas as comunidades, paróquias. Há na 

nossa comunidade de base em Colatina, em Vila 

Lenira. É um trabalho fenomenal. Temos certeza de 

que quem ouvir a apresentação, os telespectadores 

que ouvirão poderão ajudar muito nesse trabalho de 

prevenção e também de reinserção do dependente 

químico na sociedade. Parabéns pelo trabalho. 
 

 A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ) 

- Agradeço. Conforme decisão da Comissão, peço à 

Secretaria que providencie pedido de informações à 

Polícia Federal de Minas Gerais.  

 Continuando o Expediente, informamos que 

não temos no período proposições recebidas, 

proposições distribuídas, sobrestadas e baixadas de 

pauta. 

 Passando para a Ordem do Dia, agradecemos 

a presença da Senhora Maria Araselis Eugênia Bravo, 

Coordenadora da Pastoral da Sobriedade, que falará 

sobre a atuação e a missão de combate às drogas que 

a pastoral faz. Agradecemos, também, a presença dos 

Senhores Cláudio de Oliveira, voluntário da Pastoral, 

e do Marcelo Escobar, Coordenador desse mesmo 

movimento pela região de Goiabeiras. Sintam-se 

agraciados por todos nós e muito obrigada por 

estarem conosco nesta manhã.  

 Nosso objetivo é informar a sociedade sobre 

o trabalho que executam, no sentido de reinserir as 

pessoas que caem nesse mundo das drogas e também 

sobre todo o trabalho que a Pastoral da Sobriedade 

vem fazendo. É uma forma de orientar a população e 

informar quanto ao trabalho de vocês, como procurá-

los no caso de uma necessidade que esteja na alçada 

de vocês.  

 Convido a compor o Mesa a Senhora Maria 

Araselis Eugênia Bravo e o Senhor Cláudio de 

Oliveira. No caso do Senhor Marcelo Escobar, terá 

que ficar ali mesmo, pois comandará a reprodução.  

 Agradecemos a presença do Diretor das 

Comissões Parlamentares, Senhor Marcelo Siano 

Lima, assim como a presença do Procurador da Casa.  

 Concedo a palavra à Senhora Maria Araselis 
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Eugênia Bravo 
 

 A SR.ª MARIA ARASELIS EUGÊNIA 

BRAVO - Estamos representando a Pastoral da 

Sobriedade da Igreja Católica e é com felicidade que 

estamos junto dos Senhores hoje. 

 A Pastoral da Sobriedade é uma ação 

concreta da Igreja que evangeliza pela busca da 

sobriedade.  E dentro de uma realidade, hoje houve 

uma necessidade de a Igreja estar também 

preocupada com a situação de tantos familiares que 

vêm sofrendo por causa da dependência química. 

Inicialmente a Pastoral da Sobriedade foi implantada 

por causa da dependência química e somente no 

decorrer do tempo que vimos também, além da 

dependência química, a necessidade de outras 

situações sofridas pela família e que a Pastoral foi 

tomando conta. 

 A Pastoral da Sobriedade é um conjunto que 

busca a integração de demais pastorais, movimentos, 

comunidades terapêuticas e a sociedade em geral, 

para por meio de uma experiência pessoal com Jesus 

Cristo Libertador propor uma mudança de vida, 

através da conversão. A Pastoral da Sobriedade, 

alicerçada na terapia do amor, apresenta um 

Programa de Vida Nova, desenvolvido por um grupo 

de autoajuda nas paróquias para os dependentes de 

qualquer natureza e também para as famílias, os 

codependentes, em busca de libertação, apoio e 

orientação.  

 É verificado que não somente as pessoas 

envolvidas com uma dependência química, mas os 

familiares também às vezes sofrem tanto quanto os 

dependentes químicos. Esse Programa de Vida Nova, 

que vem sendo apresentado pela Pastoral da 

Sobriedade, tem um grupo de autoajuda. 

Semanalmente nas paróquias que têm a pastoral da 

Sobriedade, vivenciamos esse ciclo de doze passos: 

admitir, confiar, entregar, arrepender-se, confessar, 

renascer, reparar, professar a fé, orar e vigiar, servir, 

celebrar e festejar. Todos eles se dão por meio da 

pedagogia de Jesus Cristo, que acreditamos que 

realmente cura e liberta. Sabemos que a doença é 

física, mental e espiritual e a Pastoral da Sobriedade 

vem exatamente cuidando desse lado espiritual de 

cada dependente de cada codependente. 

 É importante lembrar também que esse passo 

de professar a fé, a Pastoral da Sobriedade, na 

verdade é aberta a todas as pessoas, 

independentemente de seu credo religioso. Até 

mesmo pessoas que não acreditam em Deus, mas têm 

essa dificuldade ou vivem situações que realmente 

atrapalham essa qualidade de vida melhor, de 

felicidade geral da família, também procuram a 

Pastoral da Sobriedade. Nesse momento, professando 

a fé, incentivamos, inclusive, as pessoas a buscarem, 

retornarem a suas religiões. Quando geralmente a 

pessoa tem uma base cristã, seja qual for, 

independente de sua crença religiosa, é mais fácil 

superação e entendimento da dependência química. 

A missão da Pastoral da Sobriedade é 

evangelizar, apresentando um amor incondicional, 

gratuito e misericordioso do Pai, anunciando Jesus 

Cristo libertador, por meio do serviço, do diálogo e 

testemunho de comunhão fraterna, integrando fé e 

vida e promovendo a dignidade da pessoa e da 

família, contribuindo para a construção de uma 

sociedade justa e solidária. 

 Por isso que nós realmente estamos 

envolvidos e comprometidos com essa causa, porque 

acreditamos, sim, que Jesus Cristo cura e liberta. 

Cada um de nós tem nossa missão, que é expressar o 

amor gratuito do Pai, que desperta em nós a 

solidariedade com o mundo e com a humanidade, 

fazendo dos excluídos nossos preferidos. Realmente é 

com muito amor e muito carinho que fazemos esse 

resgate de vidas. Para nós cada vida é única perante o 

Pai. 

O Grupo de autoajuda que vivenciamos 

semanalmente é, na verdade, a porta de abertura das 

outras ações que a Pastoral da Sobriedade realiza. 

Além do grupo semanal, da vivência do ciclo dos 

doze passos, também temos cinco atuações: 

prevenção, intervenção, recuperação, reinserção 

social e familiar e atuação política.  

Na verdade, dentro da prevenção fazemos 

muitas coisas, não dá para mostramos tudo aqui. 

Pegamos alguns exemplos: fazemos teatros, palestras 

em vários locais, no ECC, nas escolas, nas empresas, 

onde somos convidados para darmos uma visualidade 

dessa situação e do que vem a ser essa dependência 

química. 

Esta foto foi tirada no dia 04 de maio. 

Tivemos um encontro de província com a 

participação de cinquenta e sete pessoas de Vitória e 

também da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, 

Colatina e São Mateus. E o mais interessante, com 

onze segmentos. Eram adolescentes, jovens, idosos, 

pastoral da saúde, pastoral familiar, coroinhas, 

psicólogos e assistentes sociais. Na verdade, foi um 

encontro muito bonito e valorizado inclusive, e a 

necessidade de estarmos unidos para realmente 

fazermos uma prevenção melhor. 

A segunda frente vem a intervenção. 

Fazemos intervenção de várias maneiras. Às vezes 

somos convidados, dependendo de uma situação 

melindrosa na família, para fazermos uma 

intervenção em casa. E muitas vezes somos 

convidados para estarmos em alguns locais.  

O Cláudio de Oliveira falará um pouquinho 

sobre a palestra na Casa do Cidadão que a pastoral 

realiza. 
 

O SR. CLÁUDIO DE OLIVEIRA - Aqui é 

o Marcelo Escobar. Vamos todos os meses à Casa do 

Cidadão a pedido da Juíza da 3.ª Vara Criminal, 

porque é a primeira vez que esse pessoal é pego no 

uso de drogas. Então, há uma audiência: tem o 

defensor, o promotor, e ela pede que ao final façamos 

uma palestra sobre os malefícios da droga. 

Normalmente eu e o Marcelo vamos lá.  Ali, por 

exemplo, é o Marcelo que está fazendo a palestra, e 
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abrimos para perguntas para aqueles jovens que estão 

indo pela primeira vez, e passamos os malefícios que 

a droga vai fazer na vida deles. Há dois anos 

realizamos esse trabalho uma vez por mês, na Casa 

do Cidadão. 

E aqui mostra aqueles dois rapazes abraçados 

comigo. Eu estava em uma igreja da Assembleia de 

Deus, da qual eles participam. Eles participaram 

junto conosco do projeto da Pastoral junto ao CDP de 

Serra, no presídio. Há dois anos e meio eu e o 

Marcelo fazemos esse trabalho pela Pastoral. Esses 

dois rapazes que fizeram parte do grupo saíram, 

tiveram o alvará, estão trabalhando, estão sendo 

reinseridos no mercado. Há um ano e pouco estão 

aqui fora fazendo um trabalho voluntário na Vila 

Rubim de tirar aqueles rapazes que ficam nas drogas. 

Então, essa é uma intervenção interessante também.   

E aqui também, dentro do próprio presídio, é 

o Gabriel que ficou preso dois anos e meio. Ele 

passou a ser um jogador de xadrez, dentro do xadrez. 

Virou campeão do Estado e hoje dá aula de xadrez no 

presídio. Há três anos ele está fora, inserido no 

mercado. 

Vamos também às comunidades terapêuticas. 

É o caso de uma, dentro das nossas reuniões, mas 

também fazemos esse trabalho de ir às comunidades 

e levar os doze passos. Além disso, vimos a 

necessidade de fazer um trabalho de doze semanas 

livres, que é o freemind do Augusto Cury, e que tem 

dado resultado muito positivo, não só nas 

comunidades, mas também nos presídios.   

Há dois anos e meio estamos fazendo esse 

trabalho juntamente com o Marcelo, no CDP de Serra 

e no Xuri de Vila Velha. Tivemos bons frutos que já 

saíram daqui. O interessante é que são pessoas que 

não tinham conhecimento nenhum sobre drogas, se 

envolveram e não têm uma base familiar religiosa. É 

o que mais se percebe no presídio.  

Quando passamos doze semanas com o 

grupo, depois veio outro grupo e nisso passaram oito 

grupos. Dentro desses grupos alguns estão nas ruas 

há pouco mais de um mês. Colocamos um para 

trabalhar e está trabalhando. Alguém empregou 

essa pessoa, que está muito feliz.  

Ouvi o deputado falar do município de 

Colatina. Há outra pessoa que está trabalhando no 

município de Colatina há seis meses. Então, é 

possível! Acreditamos que realmente falta uma 

política para fazer um trabalho melhor de reinserção. 

Somos voluntários, deixamos o nosso 

trabalho todas as terças-feiras e quintas-feiras para 

fazer esse trabalho na parte da manhã, mas falta não 

só para evitar na prevenção para que não chegue a 

esse ponto, assim como mostramos ali na casa do 

cidadão... Quando chega a esse ponto é porque 

realmente está no fundo do poço. Ao sair, também 

não existe uma reinserção. 

Vemos que o governo atualmente está com a 

Rede Abraço que é uma medida que, digamos 

assim, já ajudará, mas falta muito ainda para atacar 

a necessidade do que realmente precisa: um combate 

efetivo às drogas. 

 Tivemos a oportunidade de ir a um encontro 

dentro da igreja e o Governador Renato Casagrande 

estava presente juntamente com sua esposa. 

Estávamos em uma reunião da pastoral em um 

domingo de manhã e o Bispo que estava fazendo a 

missa aproveitou para falar da Pastoral da Sobriedade 

e foi no momento em que tivemos acesso ao 

Governador do Estado, que estava criando esse 

Programa Rede Abraço. Naquela oportunidade 

falamos que seria bom, mas não é o que fará a 

diferença. Vai dar um pano, uma roupagem, para que 

a sociedade veja. O que realmente precisa é que 

sejam internados em uma clínica psiquiátrica, que 

façam o primeiro tratamento, uma desintoxicação e 

depois sim sejam encaminhados para essas 

comunidades terapêuticas. Vemos hoje que estão 

sendo levados para as comunidades terapêuticas - 

vamos a essas comunidades aos finais de semana 

fazer os doze passos - e percebemos que muitos não 

têm o remédio, uma escova de dente, não têm as 

condições que precisam ter para ficarem internados e, 

principalmente, um tratamento de medicamentos 

porque ninguém segura a abstinência, ou seja, quando 

ela vem, eles fogem, saem atropelando todo mundo e 

vão atrás das drogas. 

É preciso fazer esse combate de uma 

desintoxicação, fazer realmente um tratamento e 

depois dar sequência a ele porque a doença droga não 

é brincadeira. Quem tem, ou seja, quem já foi usuário 

de droga - e eu já fui usuário de drogas e sei como é. 

O Senhor Marcelo Escobar também já foi usuário de 

droga e hoje fazemos esse trabalho voluntário. Tenho 

um filho com quarenta e dois anos e desde os 

quatorze anos está nas drogas, isto é, já faz vinte e 

oito anos que ele usa drogas. Neste momento meu 

filho está caído em algum lugar, não sei onde ele 

está. Meu filho foi internado várias vezes; foram 

feitos vários tratamentos psiquiátricos. Ele é 

bipolar e tem também o transtorno explosivo 

intermitente, enfim, quando vemos essa situação 

em outros é preciso um tratamento desse porque o 

que a droga fará de estrago na vida da pessoa é 

aquilo que vimos nas imagens.  

Ali, naquele presídio, tem setecentos presos, 

seiscentos e oitenta começaram com início nas 

drogas e foram para outra criminalidade.  Então, há 

a necessidade realmente, já que estamos nesta 

reunião da Comissão de Política sobre Drogas, de 

fazer um combate, aproveitar esse dinheiro que é 

mandado pelo Governo Federal e criar centros para 

que realmente possamos fazer um tratamento mais 

adequado. 
Esse é o trabalho que fazemos no Xuri e no 

CDP do município de Serra. Essas imagens que 

vemos agora mostram um trabalho de reinserção 

social. É o que acreditamos que realmente... Aquela 

menina que está ali do lado direito era usuária de 

drogas, de família de classe média do bairro Jardim 
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da Penha, ficou abandonada, engravidou na rua 

daquele menininho que vemos, não tinha para onde ir 

e foi internada em condições que não tem internação 

para mulheres, que é outra coisa difícil. Ou seja, é 

muito difícil internação para mulheres ou o 

tratamento psiquiátrico mesmo. Só temos o Hospital 

da Polícia Militar - HPM. Louvo o trabalho do HPM, 

mas é muito pouco pela quantidade de pessoas que 

usam drogas, tratamento efetivo, o HPM faz esse 

tratamento, mas não tem espaço para internar. 

 Essa menina ficou internada durante nove 

meses, o menino nasceu, e hoje ela trabalha em uma 

grande loja, está fora das drogas há quatro anos, mas 

precisou de um apoio. É esse apoio que às vezes não 

existe, pois chega aqui fora a pessoa não tem esse 

apoio, falta. Não é só colocar e internar, mas tem que 

dar a sequência porque atrás das drogas vêm outras 

doenças psicossomáticas ou doenças psicológicas que 

realmente precisam ser tratadas. 

 E hoje, Graças a Deus, já há três anos, esse 

menino vai fazer três anos e ela está bem, 

trabalhando, recuperando os outros filhos. Quer dizer, 

há possibilidade de se fazer esse trabalho.  

 Esse também é outro que foi pego na rua, 

morador de rua por dez anos e hoje está aí, inclusive 

tem até carteirinha de artesão, pois é um grande 

artesão, faz uns trabalhos maravilhosos, cestas. Há 

possibilidade e a Pastoral da Sobriedade faz esse 

trabalho, realmente. 

 Tínhamos um projeto que se chamava Mãos 

à Obra, mas não houve condições, mantivemos 

enquanto podíamos manter, era de ensacar areia, o 

primeiro emprego dado à pessoa ao sair do presídio 

ou ao sair das drogas. Esse projeto não prosseguiu, 

porque não aguentamos pagar impostos, a verdade 

é essa, não aguentamos pagar imposto e também os 

encargos trabalhistas. Tivemos que fechar o projeto, 

infelizmente, um projeto em que havia mais de trinta 

pessoas trabalhando, que saíam das drogas ou dos 

presídios, estavam indo bem. Mas infelizmente não 

houve condições de continuarmos mantendo o 

projeto por falta de apoio. 

 E também na área da política, estamos nesta 

Casa de Leis hoje dando nosso grito e ao mesmo 

tempo quando precisamos, fazemos caminhada, 

onde nos chamam estamos presentes fazendo a 

atuação política. Onde precisam da Pastoral, 
sempre está presente, ouvindo, aprendendo, uma 

coisa que fazemos muito, querer saber como estão as 

leis e realmente ver como está a situação.  

 Essa reunião sobre a qual a Senhora Maria 

Araselis Eugênia Bravo falou há pouco que 

tivemos há poucos dias, a igreja realmente está 

procurando envolver todas as pastorais para 

fazermos o enfrentamento. 
 Criaremos redes sociais e há a necessidade de 

fazermos um enfrentamento muito grande porque a 

cada dia estamos nos encolhendo com medo das 

drogas. Ela já tomou conta. Sempre digo que ela 

estava na periferia, veio chegando, chegando, de 

repente estava no meio da rua, chegou à alta 

sociedade, estava na calçada e quando menos 

percebemos, já estava dentro das nossas casas e 

tomou conta.  

 Precisamos fazer realmente um 

enfrentamento sem medo, claro, porque nós que 

participamos do grupo sabemos que as famílias 

quando chegam - e agora com essa Rede Abraço - 

nem procuram mais grupo, pois vão direto levar para 

a Rede Abraço, interna e se esconde. Infelizmente é 

isso o que acontece. Não têm coragem de encarar a 

situação, principalmente aqueles que têm condições 

favoráveis financeiramente entregam os filhos e 

somem, não querem ouvir mais nada. E às vezes o 

problema não está na droga, no filho, mas dentro da 

família. 

 Agora a Senhora Maria Araselis Eugênia 

Bravo fará uso da palavra. 

 

 A SR.ª MARIA ARASELIS EUGÊNIA 

BRAVO - É lógico que somos uma formiguinha no 

meio de tantas situações e necessidades. Mas 

acreditamos na força de todos nós juntos. Todos nós 

podemos ter uma parcela de contribuição nesse 

combate às drogas e às outras situações que destroem 

nossas famílias. 

 Esse demonstrativo na verdade foi tirado do 

site da Pastoral da Sobriedade e os dados não estão 

totalmente corretos porque é muito mais do que isso. 

Temos alguns grupos que não estão registrados, 

temos os trabalhos feitos nas comunidades 

terapêuticas, no presídio, em todas as outras 

situações. Na própria Rede Abraço também temos um 

grupo de autoajuda. Agradecemos também à Rede 

Abraço essa abertura que deu. A Pastoral da 

Sobriedade está dentro da Rede Abraço, e não 

somente a Pastoral, mas outros grupos também de 

autoajuda. 
 No ano de 2013, no Estado do Espírito Santo, 

foram trinta e três mil novecentos e trinta e nove 

atendimentos, e na Arquidiocese de Vitória foram 

oito mil novecentos e cinquenta e nove.  

Grupos de autoajuda no nosso Estado hoje, 

no site, trinta e oito. E no Município de Vitória, no 

site está dezessete, mas estamos com quatorze 

realmente funcionando. 
 Esse uso de drogas, esses percentuais são na 

percepção de cada agente, porque, às vezes, a pessoa 

quando chega ao grupo, perguntamos: o que te trouxe 

aqui? Às vezes a pessoa é uma usuária de droga, 

mas diz que veio por causa do filho ou da esposa 

ou de outra pessoa, e não fala o problema dela.  

Na verdade isso é referente às pessoas 

presentes, ou seja, se um familiar chega ao grupo e 

diz que está presente por causa do filho, ou do 

marido ou da esposa, o índice do que o outro usa 

não entra, mas sim o do que realmente fala estará 

presente. Portanto, afirmamos que o índice deve ser 

um pouco maior se olharmos essa realidade.  

Percebemos também que muitas pessoas 
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procuram o grupo, como falamos anteriormente, era 

só pela dependência química, mas a Pastoral da 

Sobriedade vem abraçando muitas outras situações e 

vemos que outros tipos de dependências têm um 

percentual enorme. O Estado do Espírito Santo com 

38,9% e a Arquidiocese com 45,2%. Por que isso? 

Porque, na verdade, às vezes usar droga é decorrente 

de outra causa, de outra situação. Há muitas pessoas 

hoje com problemas de depressão, de insônia, de 

compulsividades diversas que também procuram a 

Pastoral da Sobriedade. Por isso esse percentual 

muito grande. 

 O álcool vem depois dos outros tipos de 

dependência no Estado, com 18,8% e pessoas que 

procuram a Pastoral da Sobriedade foram 17,3%. 

Depois vem a nicotina no Estado com 13,9% e a 

nossa realidade no Município de Vitória é de 12,9%. 

Outras dependências químicas, pois sabemos que tem 

também o solvente, cola de sapateiro e muitas outras 

drogas além dessas relacionadas, o Estado do Espírito 

Santo com 10,4% e a Arquidiocese de Vitória com 

9,1%. 

 A maconha está no Estado com 7,6% e na 

Arquidiocese com 6,5%. O crack, 5,7% no Estado do 

Espírito Santo e 5,3% na Arquidiocese de Vitória. A 

Cocaína com 4,7% no Estado e 3,8% na 

Arquidiocese. 

 Às vezes esse percentual nos preocupa 

porque percebemos como o nosso interior também 

está sendo inflamado e prejudicado por causa do 

consumo das drogas e de outras doenças que estão 

afetando e matando o nosso povo. A realidade é essa. 

A nossa maior preocupação é salvar e resgatar vidas, 

porque, infelizmente, são muitas situações hoje que 

matam nosso povo e desestruturam muitas famílias. 

Para maiores informações, temos o site da 

Pastoral: www.sobriedade.com.br 

 Como somos católicos não tem como não 

mostrarmos uma frase do nosso Papa Francisco: 
 

A realidade pode mudar, o homem 

pode mudar. Procurem ser vocês os 

primeiros a praticar o bem, a não se 

acostumarem com o mal e sim vencê-

lo. 

 

 Todos nós temos sim essa parcela de 

responsabilidade com a sociedade independente de 

credo religioso, independente de posição social, 

independente de qualquer situação. 

 Como nossa maior missão é evangelizar, 

independente de seu credo religioso ou não, e é o que 

acreditamos: 

 

Apaixonar-se por Deus é o maior dos 

romances; procurá-lo, a maior das 

aventuras; encontrá-lo, a maior de 

todas as realizações. 

  

 Agradecemos imensamente a todos a 

atenção. Todos estão convidados a vivenciar o ciclo 

dos doze passos da Pastoral da Sobriedade. 

 

 A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ) 
- Seria bom colocar novamente o slide com os doze 

passos e V. S.ª falar novamente sobre eles. 

  

 O SR. CLÁUDIO DE OLIVEIRA - Esses 

doze passos vêm do A.A, há setenta e seis anos, 

quando foi criada essa associação. É interessante a 

história do Bill W. (Bill Wilson), o criador do A.A. 

Ele fazia parte do Grupo Oxford - ainda não se 

chamava A.A. Quando tiveram a ideia de começarem 

a se reunir, perceberam que além da doença do 

alcoolismo e de outros problemas que o alcoolismo 

ocasionava, como a codependência na família, 

precisavam de alguma coisa mais sólida para poder 

mexer no íntimo da pessoa. Foi convidado e teve 

interesse um frei jesuíta chamado Eduard, que quis 

acompanhar de perto aquele grupo. Daí surgiu a ideia 

de se fazerem doze passos. Foram feitos os doze 

passos espiritualizados em Santo Inácio de Loyola. 

Isso remete a setenta e seis anos atrás. O A.A utiliza 

isso. O N.A também faz esses doze passos, e a 

Pastoral da Sobriedade, quando foi criada, em 1998, 

o Papa João Paulo II - hoje nosso Santo Papa -, 

aproveitou, junto com os bispos, pegou os doze 

passos e espiritualizou ainda mais.   
 

 A SR.ª MARIA ARASELIS EUGÊNIA 

BRAVO - O ideal é realmente vivenciarem os 

passos, admitir que realmente somos humanos, 

falhos, que necessitamos de uma revisão de vida. 

Esse é o primeiro passo: admitir.  

O segundo passo é confiar. Quem procura o 

grupo parte do princípio de procurar confiar em 

alguma coisa, em alguém. Sempre falamos que a 

confiança maior é em Deus.  

O terceiro passo é entregar. Tem coisas que 

eu não consigo resolver, então tenho que entregar 

essa situação para a pessoa certa. Nada melhor que 

realmente entregar para o Médico dos médicos. É 

quem realmente cura, liberta e faz o impossível na 

nossa vida.  

O quarto passo é arrepender-se. Quando 

realmente tenho essa percepção maior de 

arrependimento, trabalhamos muito o perdão. 

Acreditamos, também, que muitas situações as 

carregamos aqui dentro, porque, na verdade, nós não 

desenvolvemos uma palavrinha simples, chamada 

perdão. Às vezes não é só perdoar o outro ou aceitar 

o seu perdão, é perdoar-se; perdoar a Deus. Às vezes 

condenamos tantas coisas a Deus ou nos condenamos 

que sentimos dificuldade em resolver situações em 

nossa vida, até mesmo os laços familiares, por causa 

dessa palavra chamada perdão.  

O passo confessar é realmente permitir que o 

que está agarrado, atrapalhando essa minha 

caminhada, eu tenho que colocar para fora. Assim 

vencerei o passo confessar. Quando eu consigo fazer 

isso, eu vou me permitir renascer, ser uma nova 

criatura. Eis que o homem velho foi-se e hoje sou 
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uma criatura nova diante de Deus.  

O sétimo passo é reparar. Olhar para trás e 

verificar. Quantas pessoas financeiramente ou 

moralmente? Eu preciso fazer uma reparação.  

O oitavo passo é professar a fé. Como falei 

anteriormente, não importa a sua religião, retorne 

para Deus, pois com Ele, com certeza, é muito mais 

fácil resolver qualquer situação da vida.  

O nono passo é orar e vigiar. Por que orar e 

vigiar? Sabemos que infelizmente, se acreditamos em 

Deus, sabemos, também, que Satanás existe. Então, a 

vigília tem que ser constante, porque, infelizmente, o 

inimigo quer a nossa morte, a nossa destruição, quer 

acabar com uma palavrinha chamada família. Assim, 

trabalhamos esse passo orar e vigiar.  

O décimo passo é servir. Servir, porque, na 

verdade, se eu tenho o entendimento que um dia, há 

quantos anos eu busquei a Pastoral da Sobriedade... 

Na verdade, hoje, eu estar aqui, estar na comunidade 

terapêutica, estar em qualquer outra situação tentando 

resgatar e salvar vida é um pouquinho, é o mínimo 

que eu posso fazer, agradecer a Deus tudo que tem 

feito na minha vida e na vida dos meus filhos. Não dá 

para contar a minha história toda agora, pois são 

muitos anos de história.  

O próximo passo é celebrar. Celebramos 

junto com a comunidade a presença desse Deus vivo 

na nossa vida. E o décimo segundo passo é festejar, 

independente de como eu estiver, conseguir ou não 

superar as minhas dificuldades e situações, mas 

sempre tenho que me permitir ser feliz, festejar 

sempre a vida.  
 

O SR. CLÁUDIO DE OLIVEIRA - A cada 

passo fazemos uma leitura bíblica. São cinco leituras 

em cada passo. A cada ciclo, vamos trocando. 

Interessante que essas leituras caem bem porque não 

só nós, mas a psiquiatria também entende que 

somente à base de remédio não é possível. É difícil. 

A doença é física, mental e espiritual. Então, os doze 

passos são espirituais para que a pessoa tenha o 

despertar dentro dela e perceba o malefício das 

drogas. 

Queria aproveitar e fazer um convite. No 

final do mês teremos a Semana Antidrogas. Fomos 

convidados para proferir palestras em no Município 

de Colatina. Ouvimos o Deputado falando que é 

daquela região. Aqui também haverá algum 

movimento organizado pela Pastoral da Sobriedade, 

inclusive, tentando organizar junto com outros grupos 

AA; NA; Amor Exigente, do qual também faço parte 

há muitos anos, um enfrentamento, dar um grito. 

Colatina está saindo na frente. Não só Colatina, mas 

outras regiões. Fomos convidados para passar dois 

dias naquela região proferindo palestras. Só num 

colégio, cujo nome não me lembro, tem mil e 

oitocentos alunos. O estabelecimento está preparado 

para realizarmos palestras. Quer dizer, não serão os 

mil e oitocentos, serão cento e cinquenta, duzentos 

alunos participando, durante o dia, de várias palestras 

sobre o efeito e os problemas das drogas.  

Fica o convite a todos os Deputados, já que 

esta é uma Comissão de Políticas Sobre Droga. 

Pedimos que nos ajudem a divulgar esse evento. É 

muito importante nos unirmos neste momento. Muito 

obrigado. 
 

A SR.ª PRESIDENTEA - (JANETE DE 

SÁ) - Com certeza. 

Está aberta a discussão.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Pastor Marcos Mansur. 

 

O SR. MARCOS MANSUR - Senhora 

Presidenta, na verdade quero apenas fazer alguns 

breves comentários, enquanto cumprimento nossos 

palestrantes: Senhora Maria Araselis Eugênia Bravo 

e o Senhor Cláudio de Oliveira. Cumprimentamos 

também a Presidenta desta Comissão, Senhora 

Deputada Janete de Sá; os colaboradores desta 

Comissão; o Senhor Marcelo Siano, que também está 

presente e faz parte da equipe e os nossos 

telespectadores.  

Ressaltamos nossa satisfação e alegria de 

participar destes trabalhos. Sempre que estamos nesta 

Comissão sentimo-nos até emocionado porque 

sempre recebemos pessoas como os Senhores Maria 

Araselis, Cláudio de Oliveira e Marcelo Siano, 

pessoas abnegadas, voluntárias, sensíveis, 

conscientes de uma realidade tão triste, uma realidade 

epidêmica, doentia e que está destruindo nosso 

Brasil, nossa geração, o futuro da nossa Nação. 

Então, nos dá um alento, ameniza um pouco, traz 

certo conforto, certo consolo - é melhor dizer assim - 

quando vemos pessoas como os Senhores de um 

grupo da Pastoral da Sobriedade que se soma a 

abnegados de outros segmentos até religiosos e 

também da nossa própria sociedade, que ainda nos 

motiva a caminhar em frente, entendendo que ainda 

não perdemos a luta. Ainda não perdemos! Enquanto 

há vida há esperança. 

Agradecemos aos senhores a vinda a esta 

Comissão e os parabenizamos mais uma vez pelo 

trabalho que realizam. Ficamos muito tocado, Senhor 

Cláudio, com seu enfoque, com a maneira com que 

aborda o assunto, principalmente pela sua coragem 

de se expor. Tudo que está falando é com 

conhecimento de causa e isso é muito forte. V.S.ª 

viveu o problema na sua própria pele e, hoje, vive o 

problema na pele do seu filho. Isso é extremamente 

muito forte, é algo que nos faz pensar, repensar, 

trazendo-nos para dentro do jogo. 

Parabenizamo-lo pelo seu enfoque e pela 

maneira como aborda o assunto quando coloca que 

muitas vezes o problema está dentro de casa. 

Acredito que tudo começa dentro de casa e depois a 

bomba volta para dentro de casa. Então, 

parabenizamos também o modelo de enfoque do 

trabalho realizado pelos senhores. Sempre admiramos 

muito os doze passos. Como V.S.ª disse, esses passos 

não foram feitos pelos senhores, mas pelo Papa. A 

adaptação feita é um pouco diferenciada em relação 



Vitória-ES, quinta-feira, 07 de agosto de 2014 Diário do Poder Legislativo - 21 

aos Alcóolicos Anônimos. Parabéns por esse modelo. 

São doze semanas; doze encontros. Temos certeza de 

que nessas doze semanas muitas vidas são 

impactadas, muitos corações são alcançados. E se de 

um grupo que vocês pegarem de vinte ou trinta 

pessoas, uma vida, uma alma dessas for recuperada e 

alcançada, já valeu a pena porque sabemos que uma 

pessoa, um ser humano vale mais do que o mundo 

inteiro. Obrigado. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ) 

- Também externamos o nosso agradecimento à 

Pastoral da Sobriedade. É um movimento da igreja 

católica que se soma a movimentos também 

realizados por outras igrejas no sentido de fortalecer 

a espiritualidade, para que a pessoa que é viciada 

possa enfrentar esse problema e conseguir vencê-lo, 

porque não é fácil. É uma questão muito difícil. 

Depois que o ser humano envereda no mundo das 

drogas tem de ter muita força de vontade para sair. 

Muitas vezes com outro problema de saúde mental 

associado ao uso da droga, a dificuldade fica maior 

ainda. 

Precisamos nos unir, como os senhores bem 

disseram. O papel desta Comissão é exatamente esse. 

Não temos ainda a fórmula mágica da solução desse 

problema que tem acometido, de forma muito 

intensa, a nossa juventude, rapazes, moças, adultos, 

pessoas até idosas na grande Vitória e no Interior do 

Estado. Esta Comissão está realizando audiências 

públicas a pedido de prefeitos, vereadores dos 

municípios do nosso Estado. O problema que 

vivenciamos na Grande Vitória não é muito diferente 

do que vivenciamos no interior. Os dados que os 

senhores mostraram, de forma inclusive científica e o 

percentual de atendimento demonstra que essa 

questão está grave nos grandes centros e nas cidades 

do interior. Está atingindo todos. Não escolhe raça, 

cor, credo ou condição econômica. Ela pode bater em 

qualquer uma de nossas casas e todos nós podemos 

ter um problema como esse. 

O que esta Comissão faz? Qual o papel desta 

Comissão? É por isso que também pedimos aos 

senhores que peçam ajuda porque não sabemos a 

fórmula mágica. Não existe fórmula mágica.  

Precisamos construir políticas públicas nesse 

caminho. Nosso papel nesta Casa de Leis é informar 

à população os caminhos que ela pode procurar para 

ser auxiliada a enfrentar esse problema, a como se 

unir aos movimentos existentes, a ajudar, a dar a sua 

parcela de contribuição para enfrentar esse problema, 

sem vergonha ou medo, porque existe muita 

discriminação. Fulana é mãe de sicrana que mexe...  

 Muitas vezes as pessoas têm vergonha de 

enfrentar esse problema porque são apontadas como 

mães daqueles meninos viciados, daquelas meninas 

que estão nas ruas ou daqueles drogados. Existe 

muita discriminação na própria sociedade. É preciso 

que as pessoas deixem de discriminar porque isso não 

ajudará a família ou aquela pessoa a vencer o 

problema.  

Nosso papel nesta Casa de Leis é exatamente 

trabalhar com a prevenção, esclarecer à sociedade 

como ela pode contribuir. Informar que não basta 

mandar o filho para uma clínica, que é preciso 

conhecer a origem do problema. Se a família não se 

reorganizar para reinserir o ente querido no seu meio, 

sem discriminá-lo, abraçando-o e ajudando-o a 

vencer essa dificuldade, não haverá sucesso. 

Companheiros, esse é o nosso papel. Ficamos 

muito felizes por vermos que há pais de família, mães 

e pessoas como os senhores, que têm toda uma 

atividade laboral, mas guardam um tempinho de suas 

vidas para ajudar ao próximo.  

É isso que estamos tentando fazer. Mas o 

Poder Público pode fazer muito mais porque é para 

isso que estamos nesta Casa de Leis, lugar onde se 

faz lei, onde podemos demandar desde que não 

envolva despesas para o Poder Executivo. Mas, 

podemos indicar atitudes ao Governo do Estado no 

sentido de contribuir para que sejam elaboradas 

políticas públicas; lutar para vencer o problema das 

drogas em nosso meio.  

É por essa questão que gostaríamos de contar 

com os senhores, que tendo sugestões, contribuições, 

nos procurem porque não sabemos todos os 

caminhos, não temos fórmulas mágicas. Temos a 

humildade de colher essas sugestões, essas 

proposições, para vermos os caminhos que podemos 

percorrer para tornar isso lei, para tornar política 

pública que contribua para que junto a nossa 

sociedade vençamos esse problema, que é de todos. 

 Ter uma sociedade onde há um envolvimento 

grande, significativo de jovens no mundo das drogas, 

causa um desequilíbrio social não apenas na família, 

mas na sociedade. 

 É um transtorno para o viciado, é um 

transtorno para a família porque há um desequilíbrio 

na família, e é um transtorno para a sociedade porque 

o viciado, no desespero de buscar a droga e não tendo 

recursos, acaba assaltando, roubando, fazendo 

pequenos ou grandes furtos. Acaba, às vezes, tirando 

a vida de outra pessoa, inclusive se estiver sob o 

domínio das drogas. 

Muitas coisas acontecem por conta desse 

envolvimento com as drogas, que causa esse 

desequilíbrio social. Problema para todos: viciado, 

família e sociedade. 

 Essa é uma ação que precisa de todos nós. 

Por isso louvamos a atitude de nosso Santo Papa. É 

importante entrar nessa campanha, estimular a 

Pastoral da Sobriedade na Igreja Católica como uma 

força complementar da Igreja Católica nesse trabalho, 

nessa atitude de levar informação, de ajudar.  

O que vocês fazem é muito bonito, pois 

levam informação às escolas, fazem palestras, 

mostram à criança o problema para que forme sua 

opinião. Assim, é mais difícil enveredar em um 

caminho desses. E é com a criança, é na origem que 

temos que atuar se quisermos uma sociedade com 
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saúde, uma humanidade melhor. 

Agradecemos de coração. Anotamos uma 

frase exposta pelos Senhores e que achamos muito 

interessante: Loucura é você viver hoje da mesma 

forma que ontem e esperar que amanhã seja melhor. 

De fato, temos que rever nossos conceitos, 

temos que procurar melhorar a nós mesmos, porque 

só faz sentido ter o privilégio da vida que Deus nos 

deu se for para melhorar a nossa humanidade. Penso 

que esse é o sentido da vida. Então, nesse sentido, na 

construção dessa frase exposta pelos Senhores nos 

doze passos, que vem muito a calhar, encerrarei com 

a frase: Loucura é você viver hoje da mesma forma 

que ontem e esperar que amanhã seja melhor. Porque 

do céu não cai nada, a mudança está dentro de nós. 

Parabéns pelo trabalho. 

 Concedo a palavra aos Senhores da Pastoral 

da Sobriedade, para que façam as considerações 

finais. Desde já, agradecemos aos Senhores a 

participação. 
 

O SR. CLÁUDIO DE OLIVEIRA - Nós, 

da Pastoral da Sobriedade, só temos que agradecer 

aos Senhores a oportunidade. Continuaremos o nosso 

trabalho, não pararemos, independente do que seja. 

Com certeza, se vir, como estou vendo nesta reunião, 

a possibilidade de somarmos os esforços com o poder 

público, será de grande valia, porque precisamos, às 

vezes, e não temos para onde ir. 

Deixamos uma sugestão: que todos os 

Comads, ou seja, os conselhos municipais e estaduais 

antidrogas convidem esses grupos, que têm 

experiência, para dele fazerem parte. Aí, começará a 

surgir, realmente, alguma varinha mágica que 

ninguém tem, mas a troca de ideias, o que 

aprendemos dentro dos passos que fazemos, quando 

colocamos a nossa experiência, às vezes, um no 

cantinho que está buscando seu sofrimento, fala 

alguma coisa de grande valia para mim que estou há 

muito tempo, essa troca de experiências e informação 

faz com que alguma coisa aconteça.  

Portanto, fica a proposta para que, realmente, 

outros grupos, e sabemos que vêm grupos nesta Casa 

de Leis, venham se juntar em um trabalho para que 

saia alguma coisa, alguma sugestão para fazermos o 

enfrentamento das drogas. 

Muito obrigado. Ficamos à disposição no que 

for preciso. Sempre estaremos dispostos quando se 

fala nesse assunto a ajudar. Obrigado pela 

oportunidade e parabéns pelo serviço que V. Ex.
as

 

executam, pois tenho acompanhado pela televisão. 

Parabéns, Senhora Deputada. Que Deus continue 

abençoando cada vez mais esse discernimento nesse 

trabalho.  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ) 
- Nós que agradecemos. A sua sugestão nos remete à 

construção de um grande seminário, uma grande 

discussão envolvendo grupos de autoajuda, Amor 

Exigente, igreja católica, evangélica, comunidade 

espírita, Rede Abraço, profissionais da área de saúde, 

de assistência social, da área médica, da enfermagem, 

da área farmacológica, Governo do Estado e 

Assembleia Legislativa. Poderemos juntos promover 

um grande debate de troca de experiências do que 

cada um faz. Uma reunião que dure umas três horas, 

ao vivo, para que a sociedade acompanhe.  

Tentaremos realizar essa discussão, porque 

achamos que será muito bom para todos nós. Com 

isso, poderemos, juntos, encontrar caminhos com 

cada um falando de suas experiências.  

Temos algumas dificuldades porque, muitas 

vezes, determinado segmento acha que o caminho 

certo é o dele e que o outro caminho não está certo. 

Isso acaba atrapalhando e prejudicando todo um 

trabalho que precisa de todas as mãos que queiram 

contribuir.  

Isso é uma coisa muito grande, muito 

complicada e difícil. Ninguém é dono da verdade. 

Ninguém está totalmente certo ou totalmente errado. 

Temos que unir forças e experiências para que 

construamos políticas e saídas para enfrentarmos esse 

grande problema. 

Finalizamos agradecendo ao Senhor Marcos 

Mansur, pastor e Deputado Estadual do Município de 

Cachoeiro de Itapemirim, que trabalha muito essa 

questão. Agradecemos a todos da TV Ales e a nossa 

equipe de trabalho que cobriram esses trabalhos nesta 

manhã.  

Agradecemos a presença à Senhora Maria 

Araselis Eugênia Bravo, da Pastoral da Sobriedade, e 

dos companheiros da Pastoral da Sobriedade também. 

Obrigada, Senhor Cláudio de Oliveira, voluntário, 

que mesmo tendo uma atividade laboral, deixa um 

pedacinho do tempo para ajudar ao próximo.  

Obrigada, Senhor Marcelo Escobar, que 

também nesse mesmo caminho coordena esse 

trabalho em Goiabeiras e contribui com um pouco do 

seu tempo para ajudar o próximo. 

Agradecemos aos nossos procuradores, 

Senhores José Arimathea Campos Gomes e Walmir 

Castro Alves, que também têm dado contribuição 

significativa para que possamos elaborar políticas 

que não esbarrem na inconstitucionalidade, para que 

possamos dar também nossa contribuição no Poder 

Legislativo por meio de uma legislação que abrigue 

essa matéria.  

Nada mais havendo a tratar, declaro 

encerrada a reunião e convoco os Senhores 

Deputados para a próxima, à hora regimental.  

Está encerrada a reunião. 
 

Encerra-se a reunião às 12h24min. 
 

___________________________________________ 

 

COMISSÃO DE POLÍTICA SOBRE 

DROGAS. DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO 

ORDINÁRIA, DA QUARTA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 

SÉTIMA LEGISLATURA, REALIZADA EM 20 

DE MAIO DE 2014. 
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A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ) 

- Havendo número legal, invocando a proteção de 

Deus declaro abertos os trabalhos da Comissão.  

No momento, não leremos a ata. 

Aguardamos que mais um deputado esteja presente 

para que tenhamos quorum. 

Contamos com a presença da Senhora 

Anelise Nunes Gorza, diretora do Caps, que falará 

em nossa reunião de hoje sobre a inserção do Caps 

na Rede de Atenção Psicossocial do Município de 

Vitória.  

 Convidamos a Senhora Anelise Nunes Gorza 

para tomar assento à Mesa. Agradecemos a presença 

das Senhoras Luciana Maria Borges, psicóloga do 

Caps; Gilza da Silva, coordenadora de saúde mental 

do Município de Vitória; e Izete Rodrigues Falcão, 

estagiária de terapia ocupacional da Universidade 

Federal do Espírito Santo. Estejam à vontade. Desde 

já, agradecemos a presença de V. S.
as

, que trazem 

informações, que contribuem para que conheçamos o 

trabalho e levemos informações à sociedade sobre a 

matéria. 

 Concedo a palavra à Senhora Anelise Nunes 

Gorza. 

 
 A SR.ª ANELISE NUNES GORZA - Bom-

dia a todos. Agradeço à Comissão o convite.  

 Podemos dar início à apresentação do serviço 

Caps AD III no Município de Vitória. A imagem 

mostra a entrada do serviço. Essa é a nossa entrada, 

fica na Ilha de Santa Maria. 

 O Caps AD é um Caps na modalidade Caps 

III. Pela portaria do Ministério da Saúde, temos os 

Caps I, II e III, que atendem a alguns critérios. Dentre 

eles, há o critério populacional, o número de 

habitantes por município, e o número de pessoas que 

compõem a equipe, que tem a ver com o número de 

pessoas atendidas.  

 É interessante colocarmos que o Caps, o 

Centro de Atenção Psicossocial, trabalhará com 

algumas modalidades de assistência, de atendimento. 

Há o atendimento intensivo, semi-intensivo e não 

intensivo. Isso está adequado à necessidade do 

usuário do serviço, ou seja, um usuário que precise de 

um atendimento intensivo, frequentará o serviço mais 

de três vezes por semana, ou até mesmo durante toda 

a semana. O usuário semi-intensivo frequenta duas 

vezes por semana, e o não intensivo pode frequentar 

semanal, quinzenal ou mensalmente. Qualquer Caps 

atende conforme essas modalidades. 

 
 A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ) 

- Senhora Anelise Nunes Gorza, como V. S.ª está 

falando para muitas pessoas que não conhecem o 

serviço, seria bom falar o que é o Caps. São verbas 

do Governo Federal? A que se dispõe? Só para 

introduzir, para que as pessoas que a ouvem pela 

primeira vez e não têm acesso ao serviço possam 

saber o que é o Caps, o que faz, e possam procurar o 

serviço. 

 A SR.ª ANELISE NUNES GORZA - É um 

serviço da rede municipal, da Prefeitura de Vitória. É 

um Caps que atende adultos, maiores de dezoito 

anos. Trabalha com verba federal e municipal. Qual é 

o público alvo? A população adulta, maior de dezoito 

anos, com transtornos mentais-comportamentais 

associados ao uso de álcool e outras drogas. Tem 

essa questão da associação com o uso de álcool e 

outras drogas. 
Como acessarmos ao Caps Álcool e Drogas? 

Há no Município de Vitória trinta unidades de saúde 

com equipes PSF, Programa Saúde da Família, onde 

os Caps do município, não apenas o Caps AD, mas 

os Caps do município fazem reuniões programadas 

com as equipes das unidades de saúde, chamadas 

reuniões de matriciamento, quando fazem estudos de 

caso. 

No nosso caso, o Caps Álcool e Drogas 

fazem o estudo de caso dos que apresentam a ligação 

com álcool e outras drogas. Há acompanhamento 

dos Caps com as unidades de saúde. Os casos podem 

chegar por meio de referenciamento das unidades 

básicas de saúde, por meio dos serviços da 

assistência social, por exemplo, o serviço de 

abordagem de rua, chegam também do Consultório 

na Rua, um serviço, um dispositivo da saúde, e por 

via de demanda espontânea.  Os maiores 

encaminhamentos vêm da rede SUS e da rede SUAS 

e atendemos também à demanda espontânea. 

 É um serviço que funciona das 7h às 21h, e 

por isso é chamado Caps III, há um terceiro turno, 

não funciona apenas das 7h às 17h, mas funciona 

até às 21h atendendo a esses referenciamentos, a 

essas demandas. 
O Caps III situa-se no bairro Ilha de Santa 

Maria com atendimento das 7h às 21/22h. Há uma 

equipe nesse terceiro turno de psicólogo, assistente 

social e enfermeiro que atendem a essas pessoas que 

chegam depois das cinco ou seis horas da tarde. 

Muitas vezes são pessoas que trabalham e 

precisam desse atendimento. 
Temos também oito leitos, um dos critérios 

para ser o Caps III, por isso se fala que é um Caps 

24h, porque têm esses oito leitos: cinco deles 

destinados ao público masculino e três ao público 

feminino. Esses leitos funcionam para a 

desintoxicação, um trabalho como preconiza a 

Portaria Ministerial do Caps, que citaremos 

adiante. Os estudiosos, os médicos, as pessoas que 

atuam no Caps entendem, sabem, que para se 

conseguir um trabalho de desintoxicação leva 

aproximadamente quinze dias, quando se 

consegue recursos terapêuticos para continuarmos 

o tratamento que a pessoa precisa.  
Esse leito funciona para isso. Está destinado 

às pessoas já acompanhadas, atendidas no Caps AD, 

chamamos de modalidade atenção diária. São 

aquelas pessoas que vão diariamente fazer trabalho 

nas oficinas terapêuticas, psicoterapia, 

acompanhamento com serviço social, 
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acompanhamento das famílias também, 

acompanhamento da terapia ocupacional. Pode 

também estar destinado a uma população que 

também está na unidade básica de saúde fazendo 

acompanhamento em outro serviço ou até mesmo na 

rede SUAS, rede de assistência social, e que 

necessita dessa internação breve, programada, para 

uma desintoxicação.  

Depois que a pessoa sai, depois que tem alta, 

o tratamento continua, o projeto terapêutico continua 

a ser trabalhado para que possa se reinserir no 

serviço e ter acesso aos demais recursos 

terapêuticos. O tratamento é de curta permanência 

nesse leito do Caps, nessa retaguarda. 
 

A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE 

SÁ) - Na verdade, então o internamento para 

desintoxicação seria de quinze dias. A pessoa fica 

internada quinze dias, depois irá para casa e vem de 

acordo com a necessidade, semanalmente ou 

diariamente. É assim mais ou menos? 

 

A SR.ª ANELISE NUNES GORZA - A 

portaria preconiza que a internação não ultrapasse 

quatorze dias, até por conta de estudos que considera 

que esse é o período de desintoxicação de uma 

pessoa. Entende-se que o leito de observação faz 

parte do que consideramos ser o projeto terapêutico 

de um sujeito que entra no Caps. Às vezes ele entra 

no Caps e necessita de atenção diária. Em algum 

momento, há situações na vida dele que se tornam 

complexas e ele precisará de uma retaguarda maior, 

então ficará em atenção vinte e quatro horas. Ele 

frequentará a atenção diária e passará a noite, 

pernoitará com toda a atenção de médicos, de 

enfermeiros e de psicólogos nesse leito. É um 

recurso a mais no projeto terapêutico dele. Ele ficará 

no local até quatorze dias, receberá visitas dos 

familiares, tem toda uma programação, continuará 

sendo acompanhado pela equipe desse serviço. É um 

leito dentro do serviço que faz parte desse projeto 

terapêutico. Em algum momento entendemos que 

precisa acontecer. 

Depois que o paciente sai, depois que tem 

alta, trabalha-se essa alta com ele e com a família. O 

que será feito, como é que será o retorno à vida social 

comunitária, se será um retorno via trabalho, se será 

um retorno com vivência com a família ou se irá 

morar sozinho. Enfim, como será esse retorno e qual 

suporte o serviço continuará dando. Ele continuará 

voltando ao serviço para o atendimento com 

psicoterapia, para o atendimento com psiquiátrica, 

com acompanhamento familiar, com serviço social e 

etc. É uma continuidade no tratamento. 

É importante que o tratamento siga esse 

ciclo, tenha essa continuidade, não seja interrompido, 

e que obviamente tenha mais resolutividade, tenha 

mais sucesso. Entendendo que a lógica do serviço, do 

Caps AD III, a lógica dos Caps, é a lógica que opera 

na política de redução de danos.  

Entendemos, consideramos e 

compreendemos a abstinência total, mas não 

começamos por aí. Vamos por partes no trabalho. Em 

algum momento, nessa reclusão ao leito de 24 horas, 

trabalha-se a abstinência, sim. Mas não é um 

trabalho, não é uma abordagem terapêutica que tem 

isso como questão prioritária. Fazemos todo um 

trabalho com a pessoa, com a família, com a estrutura 

que essa pessoa apresenta, para num primeiro 

momento tentar reduzir os riscos e os danos que 

aquela situação gerou na vida dessa pessoa. 

A nossa equipe técnica é composta por três 

assistentes sociais, cinco enfermeiros, sete 

psicólogos, três médicos clínicos, três psiquiatras, um 

farmacêutico, uma arte terapeuta, dois terapeutas 

ocupacionais, um educador físico, um músico 

terapeuta, quatro técnicos de enfermagem, doze 

auxiliares de enfermagem, quatro assistentes 

administrativos, um auxiliar de escritório e um 

diretor-geral. Ou seja, é uma equipe composta com 

número de pessoas suficiente para conseguir fazer 

essa atenção funcionar diariamente das 7 às 22 horas, 

e durante a noite e fins de semana com essas pessoas 

que estão usando recursos do leito vinte horas.  

Obviamente a equipe técnica de enfermagem 

trabalha num sistema de plantão e existe todo o outro 

corpo de profissionais que atua nos turnos de manhã, 

tarde e noite. Tudo isso visando a atender essas 

modalidades terapêuticas do intensivo, semi-

intensivo e não intensivo, ou seja, tudo isso 

atendendo a necessidade desse paciente. O que está 

acontecendo na vida do sujeito no momento e quais 

são os recursos terapêuticos mais adequados que 

podem dar o suporte, a reorganização dessa vida e 

a retomada desse sujeito a um convívio sócio 

familiar, cultural ou trabalho e etc. Aquilo que ele 

apresenta como seu desejo para a vida.  
A Portaria n.º 130 de 2012 falará do período 

de acolhimento noturno ao paciente de um Caps III. 

Essa é a modalidade de acolhimento vinte e quatro 

horas, que fica limitado há catorze dias, com 

avaliação da equipe ao longo desses catorze dias. 

Avaliação médica diária, incluindo fins de semana, 

a avaliação é de toda equipe multidisciplinar. 
É importante aquele slide que passei para 

entendermos como que é uma equipe 

multidisciplinar. O slide mostra a arte terapeuta, 

músico terapeuta e terapeuta ocupacional. É um leque 

muito grande de recursos terapêuticos usados no 

momento em que a pessoa chega ao serviço. É 

pensado junto com a família e com a pessoa o que 

podemos desenhar como um projeto terapêutico. 

Chamamos de projeto terapêutico o estudo desses 

recursos terapêuticos na sua aplicabilidade melhor 

à necessidade do sujeito naquele momento.  
 Desse projeto terapêutico, vai sendo estudada 

a resolutividade, o seu impacto de tempo em tempo - 

ou semana a semana, ou mês a mês -, ou seja, é 

reavaliado junto com o paciente para ver o que está 

dando certo, o que precisa ser mudado ou melhorado. 

 Sobre o nosso fluxo de entrada no serviço, 
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como falei, essa pessoa vem dos diferentes recursos 

que temos na rede ou vem da demanda espontânea e 

chega ao serviço naquilo que chamamos de 

acolhimento inicial, tal como está preconizado 

também na política do Ministério da Saúde. É o 

primeiro momento, é a entrada da pessoa no serviço, 

onde será acolhido, será escutado, ouvido na sua 

demanda, na sua queixa inicial, nas suas necessidades 

naquele momento. 

 Por isso, a importância da reavaliação do 

projeto terapêutico. Ele é acolhido num determinado 

momento e se colocam algumas necessidades. Após 

quinze dias, um mês de tratamento, as necessidades 

se transformam. Outras necessidades que eram 

urgentes não são mais, ou seja, as necessidades vão 

mudando e esse projeto tem que ser adequado à 

necessidade dessa pessoa.  

 Então, ele passa por um acolhimento, há um 

profissional dessa equipe multidisciplinar que vai 

acolher a pessoa que o trouxe, irá ouvir toda essa 

história, o histórico familiar, de onde veio, como está 

a sua situação atual e o que aconteceu para chegar 

àquele serviço. Após o acolhimento, irá passar por 

um profissional de referência.  

O que é um profissional de referência? É 

alguém que vai assumir o papel de uma referência 

mesmo para essa pessoa dentro do serviço. É com 

esse profissional que essa pessoa estará ali 

diariamente tendo contato e podendo fazer algumas 

colocações. E é um profissional que estará mais 

próximo, mais perto, mais atento às demandas e até à 

evolução daquela pessoa dentro do serviço. É um 

profissional que pode chegar para a equipe, que faz 

uma reunião toda semana discutindo os casos. Esse 

profissional-referência pode colocar os seus casos 

na reunião de equipe dizendo da evolução de 

alguns casos ou das necessidades maiores de outros. 

Então, uma referência é um recurso importante da 

política de saúde mental que coloca um 

profissional mais próximo do caso. É um recurso 

que usamos para conseguirmos acompanhar mais 

de perto a evolução dos casos.  
Depois que essa pessoa passa por esse 

profissional de referência, no momento de contato 

com esse profissional de referência, esse profissional 

irá ajudar essa pessoa a entrar no serviço, a conhecer 

o serviço, a dinâmica do serviço e, com esse 

paciente, será construído o que chamamos de PTS, 

que é o Projeto Terapêutico Singular. Singular, 

porque é adequado à necessidade daquele caso. 

Esse profissional de referência irá conduzir a sua 

entrada no serviço apresentando esse serviço e, 

com ele e demais pessoas que podem estar 

envolvidas na situação, construir quais são as 

propostas terapêuticas, o projeto de cuidado mais 

adequado àquela pessoa naquele momento, 

entendendo que isso será reavaliado. 
Nessa construção desse projeto terapêutico, 

será considerado então: essa pessoa vai precisar estar 

na atenção diária do serviço ou é uma pessoa a qual 

faremos a indicação para uma permanência noturna, 

que é para o leito vinte e quatro horas? Nesse 

momento, nessa situação de vida, ele precisa do 

recolhimento leito vinte e quatro horas ou pode 

frequentar a atenção diária? É nessa avaliação, nesse 

projeto terapêutico, que será construído. Se precisar, 

irá para a atenção diária e, ali, serão desenhados 

nesse projeto terapêutico quais serão os recursos mais 

adequados, desde atividade física, musicoterapia, 

psicoterapia, etc. Se for para a permanência noturna, 

será acompanhado diariamente no serviço e, à noite, 

permanecerá no serviço sob os cuidados também 

dessa equipe de plantão noturno, que são 

enfermeiros e técnicos de enfermagem. 
Sobre esse regime de hospitalidade noturna, 

ou seja, essa modalidade de Caps III: o Caps AD é do 

início da década de 90. É um Caps que se adianta até 

à política de saúde mental, que foi se construindo a 

partir de 1995, em nosso Estado. E ele não, é bem no 

início da década de 90, aqui no Município de Vitória. 

 Em dezembro de 2011, se realiza então essa 

passagem de Caps II para a modalidade Caps III, com 

esse acolhimento noturno, vinte e quatro horas. 

Sabemos que quanto ao uso de álcool e outras drogas, 

precisamos, em algum momento, do suporte desse 

leito para desintoxicação. Chegou-se a um momento, 

dezembro de 2011, da inauguração desses oito leitos. 

O que temos a partir da inauguração até a 

data atual? Por exemplo, 2013, em que 

acolhemos... De 2012 a 2014, temos a quantidade 

de usuários acolhidos nesses leitos vinte e quatro 

horas e, até agora, acolhemos trinta e oito pessoas. 

Até 30 de abril. São oito leitos e temos, 

basicamente, sempre cem por cento de acolhimento 

desses leitos. 

Essa hospitalidade noturna é identificada. 

Como podemos conceituar para entendermos 

melhor dentro dessa proposta? É uma necessidade 

de permanência nessa hospitalidade noturna. O 

usuário passará por uma avaliação específica. 
Como é considerado um usuário que precisa 

dessa hospitalidade noturna? Tenho uma equipe 

composta por um enfermeiro, uma assistente social 

e um médico. Chamamos de equipe mínima de 

avaliação para o leito vinte e quatro horas. 
Essa equipe mínima chega à conclusão, em 

determinado momento, que essa pessoa tem 

indicação para hospitalidade noturna, seja indicação 

interna da equipe, do profissional de referência, ou 

uma indicação de encaminhamento. A pessoa será 

avaliada por essa equipe mínima composta por um 

médico, que avaliará questões clínicas e psiquiátricas, 

pois há médico clínico e médico psiquiátrico; um 

enfermeiro, que fará avaliação da enfermagem, e uma 

Assistente Social, que fará avaliação psicossocial. 

É uma avaliação de uma equipe mínima 

multidisciplinar porque compõe vários aspectos, que 

consideramos a permanência ou não da pessoa no 

leito vinte e quatro horas. Por exemplo, o que 

consideraria uma não permanência? Diferentes 
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aspectos, desde questões clínicas, comorbidades que 

necessitam de atenção de média e alta complexidade, 

que não temos. É um leito para desintoxicação. Não 

temos suporte, aparelhos médicos hospitalares, como 

por exemplo, PA, uma média e uma alta 

complexidade. Então, às vezes, é comum essa pessoa 

ir a uma internação clínica para se recuperar da 

questão clínica e voltar. 

Quais são os critérios nesse regime de 

hospitalidade? Preciso que seja uma pessoa com 

dependência em álcool e outras drogas, que tenha o 

objetivo da desintoxicação como parte do tratamento 

da dependência química, que tenha a desintoxicação 

como fase do tratamento. É preciso que a pessoa não 

tenha essa comorbidade associada, ou seja, é isso que 

acabei de falar, que não possua a comorbidade que 

leve à necessidade de uma assistência de média e alta 

complexidade porque não tenho, no local, 

equipamento médico para isso. 

É preciso que essa pessoa tenha crise de 

abstinência leve, sem uma rede social suficiente ou 

com alta exposição à droga, ou que esteja em uma 

síndrome de abstinência moderada, sem fatores de 

risco de agravamento ou comorbidades que 

necessitam de assistência hospitalar. Ou seja, de 

síndrome de abstinência leve à moderada, sem essas 

comormidades que necessitam de assistência 

hospitalar. 

Outro critério é a vulnerabilidade 

psicossocial, que necessita de uma atenção intensiva, 

vinte e quatro horas, para a protetividade social, 

associada, obviamente, à dependência do álcool e outras 

drogas, à dependência química. São fatores que 

consideramos como critérios para essa equipe 

mínima avaliar a entrada. 

Nosso fluxo de atendimento é o tratamento 

da dependência química leve ou moderada, sem 

comorbidades graves. Se há sinais indicativos de 

necessidade mais complexa, por exemplo, se na 

avaliação médica o médico percebeu que há sinais 

que necessitam de uma atenção hospitalar ou atenção 

de média complexidade, faço uma referência ao PA, 

que fará uma investigação diagnóstica, realizará 

exames e, talvez, o referencie a um hospital, a outro 

pronto-socorro ou a um serviço de alta complexidade. 

Se não há uma comorbidade associada, o usuário é 

inserido na permanência noturna, trabalha-se a 

evolução estável da desintoxicação e os sinais de 

agravamento, indicando a necessidade de 

atendimento de urgência. Se eu vir que ele está ali 

dentro e tiver sinais que indiquem que precisa de 

atendimento de urgência, volto a encaminhá-lo ao 

PA. Se na fase da desintoxicação ele não apresenta 

sinais clínicos que necessitem de uma urgência 

hospitalar, continua seguindo a atenção diária do 

serviço. Isso é importante porque é um serviço de 

média complexidade, ou seja, é um serviço de 

atenção especializada, está na rede de saúde mental, 

mas ele não contém o aparato tecnológico de um 

pronto-socorro de um hospital. 

 Encerro a apresentação textual e apresento 

algumas imagens mostrando a parte interna do 

serviço. Também apresento imagens de um evento 

realizado no dia 18 de maio, último domingo, na 

Praia de Camburi, onde se reuniram muitas pessoas 

envolvidas ou que fazem parte da área de saúde 

mental e que trabalham na área dos direitos humanos, 

no Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Foi 

realizado junto com o evento contra a exploração e a 

violência sexual. 

 Essa imagem é do pátio interno do serviço. 

Temos as salas de oficinas terapêuticas; essa é a outra 

parte do pátio; a quadra e o refeitório. 

Agora mostro algumas imagens do evento 

realizado no dia 18 de maio, na Praia de Camburi, 

onde estiveram presentes representantes dos Caps de 

todo o Estado, dos serviços de saúde mental da 

atenção primária. Representantes de todas as equipes 

e serviços também da rede de assistência social 

estiveram naquela praia para ajudar os usuários e 

seus familiares, ou seja, todas as pessoas que 

diariamente usam os serviços da rede saúde mental e 

da assistência social. Essas entidades foram à praia 

para falar da importância desse projeto; trabalhamos 

sim a internação em alguns momentos com o recurso 

do projeto terapêutico. Mas ele não é o único recurso. 

Entendemos que as equipes multidisciplinares na 

atenção diária, na rede diária dos serviços e a 

integração da rede SUS com a rede SUAS, da rede de 

saúde com a rede da assistência social, essa 

integralidade das ações, dos serviços e dos saberes é 

extremamente importante para firmarmos propostas 

terapêuticas, propostas de cuidados mais resolutivos 

para as pessoas. 

 Deixamos neste momento o nosso endereço, 

o número do telefone e o nosso e-mail. Agora 

podemos responder às perguntas e tirar as dúvidas 

dos presentes nesta reunião. 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ) 

- Observamos a sua explanação. Também somos da 

área de saúde e antes de ser Deputada, somos 

enfermeira. Parece-nos que no Brasil esse nosso 

trabalho é muito de enxugar gelo. Vemos que existe 

toda uma proposta que é séria e interessante. Mas 

como a senhora lida com o fato, por exemplo, de 

quando um cidadão tem que esperar um mês ou dois 

meses para conseguir uma consulta? Quando uma 

pessoa - falamos de álcool, mas falaremos também de 

outras drogas - procura o Caps e o seu caso requer 

uma atenção mais aprofundada e vai-se buscar leito, 

não tem leito porque estão todos ocupados, busca-se 

uma consulta médica num atendimento do PSF, 

muitas vezes tem-se que esperar um tempo muito 

grande e ao final essa família, essa pessoa acaba 

desanimando por causa da demora. Qual é o resultado 

efetivo disso? 

 Seremos sincera como Presidente de uma 

comissão importante e sabemos que temos um 

problema sério com relação a envolvimento de 

muitos jovens nas drogas e de muitos adultos no 

alcoolismo, preocupa-nos muito ver a fragilidade de 
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nossa atenção ainda e a falta de fortalecimento dela 

para que essas coisas possam acontecer efetivamente 

porque o programa é interessantíssimo. Por exemplo: 

gostaríamos de saber do percentual de viciados que 

os senhores trabalham por meio da atenção do Centro 

de Atenção Psicossocial, ou seja, qual o percentual 

que os senhores têm daqueles que conseguiram sair 

das drogas, porque o nosso objetivo é diminuir os 

problemas. Mas temos de ter como meta tirá-los do 

problema, diminuir as incidências e os problemas 

daquela pessoa.  Pelo menos essa é a nossa visão. 

  No caso do paciente em crise, assediado pelo 

traficante, descontrolado pelo uso das drogas, como 

age o Caps III que tem, inclusive, internação? Qual a 

visão dos senhores de um viciado de drogas? Em 

nosso entendimento ele não possui doença mental. 

Falamos sobre drogas e não de outras doenças 

mentais. A comissão se propõe a isso. Mas ele 

adquire problemas mentais por conta do uso da 

droga. Diante disso, como agir? Como os senhores 

fazem? Poderiam dizer de forma mais paulatina. 

Como procurar? Qual a saída? O viciado procura os 

senhores, fica quinze dias para desintoxicação. Mas 

ele volta para o mesmo lugar de antes, assediado 

pelos traficantes. Aquela família não tem como sair 

dali, não tem como arranjar outro lugar para morar. 

Muitas vezes não tem como sair. Essa é a realidade 

do que vemos lá fora no dia a dia.  

 No caso de atenção odontológica, a maioria 

dos usuários de drogas, principalmente de crack, que 

fazem uso há muito tempo, o comprometimento 

odontológico é muito grande. Os senhores têm para 

onde enviá-los? Até sabemos de alguams respostas. 

Mas como estamos falando para quem nos assiste 

pela TV Ales,  temos interesse de que a população 

conheça essas respostas, essas indagações. Sabemos 

que essas indagações não são apenas nossas, pois 

como realizamos reuniões todas as semanas 

vivenciamos diariamente essas questões sobre as 

quais abordamos.  Essa é uma oportunidade muito 

boa de ouvirmos o Caps III, que é mais completo e 

tem a atenção diária. Acreditamos ser muito bom e é 

um  momento apropriado para que essas informações  

sejam veiculadas para  todos os que nos assistem a 

fim de  observarmos se de fato temos fortalecido - em 

nosso entendimento precisamos fortalecer - essa rede. 

Teremos mais efetividade nas ações. Hoje, em nosso 

entendimento, temos a sensação de ser um pouco 

enxuga gelo, ou seja, você enxuga e o gelo molha, 

enxuga e o gelo molha.  Portanto, ficamos com essa 

sensação que é muito angustiante.  

Estamos nesta reunião para ouvir tudo. Os 

presentes também podem se manifestar, bem como os 

profissionais que vieram contribuir com esse debate, 

com suas opniões aberta e livremente, pois é para 

isso que a Comissão se propõe. 
 

A SRª. ANELISE NUNES GORZA - Esses 

são estudos internacionais de departamentos, de 

instituições até norte-americanas, departamentos na 

USP, muito importantes que trabalham esse 

percentual da reincidência. É um percentual altíssimo 

e é para nós um grande desafio.   

Como falamos à Comissão, trabalhamos com 

a lógica da política de redução dos riscos e dos danos, 

entendendo que temos como metas atuar com essa 

pessoa para que ela pare de usar a droga. Em alguns 

momentos entendemos que começando a adequar o 

uso de forma mais regular ou menos maléfica, menos 

danosa à sua vida poderemos chegar a isso. Mas 

ainda temos um percentual de reincidência, assim 

como as chamadas recaídas ao longo do processo 

também são frequentes, são altas e trabalhamos. Por 

exemplo: o próprio leito 24 h atua para isso, ou seja, 

em alguns momentos a pessoa está em tratamento e 

está indo muito bem. Mas sabemos - como V. Exª 

bem disse - que as pessoas fazem uso do álcool e de 

outras drogas e em alguns momentos associam 

comorbidades psicológicas e psiquiátricas, porque 

tem sofrimento psíquico associado. Não se trata de 

uma doença mental como a esquizofrenia. Não é 

disso que falamos, mas temos questões associadas e 

alguns eventos que acontecem na vida dessas 

pessoas, com dificuldades psíquicas, podem fazê-las 

recaírem e então precisam desse suporte.  

Acreditamos que isso tudo esteja sendo 

contemplado pela política de atenção ao usuário de 

álcool e outras drogas; as recaídas e a dificuldade da 

abstinência. Isso é um grande desafio, inclusive 

quando a pessoa está na permanência. Temos muito 

que avançar assim como a Senhora Deputada Janete 

de Sá disse. E temos muito que avançar, porque é 

uma política do ano 2000 e toda de saúde mental.  

É uma política muito recente e temos muito 

que avançar no fortalecimento das equipes, das redes 

e da criação de serviços, mas também temos muitos 

avanços. Agora, por exemplo, atendemos entre 

quarenta e sessenta pessoas na nossa atenção diária. 

Recebemos por dia entre quarenta e cinquenta 

pessoas.  

Nossos oito leitos nunca estão desocupados. 

Muitas vezes temos uma demanda maior que os oito 

leitos, onde precisamos recorrer à central de regulação 

de vagas e isso é feito muitas vezes para pedirmos 

internações clínicas, por questões clínicas e também 

psíquicas.  

Recorremos aos hospitais da rede de 

regulação que nos ajudam de pronto e colocamos as 

urgências e necessidades. As famílias participam do 

processo e muitas vezes trabalhamos com a mudança 

de território e elas nos colocam isso como urgência. 

Muitas vezes as famílias são acolhidas nos programas 

de habitação dos municípios. 

Frequentemente existem grandes casas de 

famílias que mudam de um município para outro. 

Tivemos que fazer uma interlocução intermunicipal 

entre os Caps. A família precisou sair do município 

de Vitória para o Município de Serra. Nesses casos é 

feita uma interlocução com o Município de Serra, ou 

seja, esses diferentes vieses dos processos são 

trabalhados. 

Muitas vezes há famílias que não conseguem 
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ou não têm como sair de seu local, sua região, e 

fazemos uma medida protetiva para essas famílias 

porque essas pessoas precisam ser protegidas, assim 

como aquela família, aquela mãe, muitas vezes 

idosos, etc.  

Vivemos isso diariamente e por isso temos 

uma grande parceria com a rede de assistência social. 

Muitas vezes precisamos de medidas para o 

abrigamento, ou seja, medidas protetivas para que 

essas pessoas possam estar abrigadas em alguma 

instituição por alguns dias ou meses até que se 

reconstrua numa determinada lógica de vida e possa 

voltar ou talvez não voltar. 

Recebemos, também, no Município de 

Vitória, muitas pessoas oriundas de outros Estados 

que não podem mais viver lá, por exemplo, nos 

Estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Passam 

a ser atendidos pela rede do Município de Vitória e 

precisamos inclusive inserir essas pessoas na 

moradia, uma nova organização de vida que passa até 

mesmo pelo local onde irá morar, a equipe de saúde 

que a atenderá na unidade básica e o atendimento 

nesse Caps. Tem todos os aspectos, a modalidade de 

atendimento. 

Sobre a parte odontológica, como 

trabalhamos diariamente com isso? Há muita 

demanda e atendemos pessoas que tenham a queixa e 

a necessidade do dentista. Temos uma conversa 

muito clara e pactuada nas unidades de saúde. Temos 

a unidade de saúde ao nosso lado, que nos presta 

atendimento e as demais unidades da rede de acordo 

com a localidade que essa pessoa mora ou naquele 

momento está morando. 

As reuniões da equipe do Caps com as 

reuniões da estratégia de saúde da família levam 

esses casos, essas urgências, e têm atendimento 

prioritário de uma espera que pode ocorrer no 

máximo por alguns dias ou uma semana, assim como 

nossa agenda de especialidades, como o atendimento 

individual de psicoterapia.  

Muitas vezes há pessoas que não podem 

passar por um grupo porque tem questões que não 

podem ser ditas ou partilhadas em grupo. Então, esse 

atendimento individual de psicoterapia é 

providenciado na urgência e demanda do caso, assim 

como a agenda psiquiátrica. 

Os senhores observaram que o leque de 

médicos e especialidades abarca bem a situação para 

não termos esse tempo de espera. Discutimos muito 

esses casos e entendemos que se a pessoa precisar do 

médico à tarde teremos médico durante a manhã, 

tarde e noite exatamente para atender a essa 

necessidade. 

Muitas vezes recorremos ao serviço de 

especialidades do município, ao serviço de CME, que 

também tem um leque de especialidades, como, por 

exemplo, dermatologia, que é uma questão muito 

forte e muito presente. 

Assim como a questão odontológica a 

dermatologia, a oftalmologia e a ginecologia também 

são questões muito fortes. Atuamos em parceria com 

o laboratório de DST-Aids também. Temos uma 

sintonia muito forte com esse serviço da rede com 

reuniões frequentes para fazermos o estudo, pois 

trabalhamos com o estudo desses casos e a inserção 

dele nessas agendas como casos prioritários nesses 

serviços. 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ) 
- Concedo a palavra à Senhora Luciana Maria 

Borges. 
 

 A SR.ª LUCIANA MARIA BORGES - 

Cumprimento todos. Sou psicóloga do Centro de 

Atenção Psicossocial para Álcool e Drogas, há 

dezoito anos. 

 Gostaria de esclarecer algumas coisas e 

acrescentar outras ditas pela Senhora Anelise Nunes 

Gorza. 

 O Centro de Atenção Psicossocial, como o 

nome diz, tenta trabalhar uma questão de saúde não 

mais medicalizando essa saúde, mas na verdade 

entendendo a saúde em um conceito muito mais 

amplo, que é o conceito que se trabalha em vários 

aspectos envolvidos na vida da pessoa. 

 Esse trabalho de desintoxicação não é feito 

apenas quando a pessoa faz uma inserção nesse leito, 

mas é feito a partir do momento em que a pessoa vem 

ao serviço e é acolhida.  

Ao contrário do que se imagina, a questão do 

uso de drogas não pode ser vista com um conceito 

geral. Há particularidades nesse consumo, há 

particularidades na relação que esse sujeito faz com 

esse consumo e a partir dessa particularidade é que se 

estabelecem diferentes regimes de tratamento e 

diferentes formas de condução desse tratamento. 

 Apesar de falarmos usuário de drogas, nem 

todo usuário de drogas é igual e nem precisa ser 

tratado igualmente. Há usuários que precisarão passar 

por um processo de desintoxicação com mais 

intensidade, com muito mais recursos, com muito 

mais estratégias e há aqueles a quem pode ser 

administrada essa desintoxicação via sua 

permanência constante no serviço. Pode vir 

diariamente, pode alternar essa vinda durante a 

semana, pode fazer isso às vezes vindo uma vez por 

semana ao serviço. 

 Há casos e casos diferentes, há urgências e 

não urgências. O trabalho não se começa pelo leito, 

até porque acreditamos que essa questão do uso de 

drogas envolve muitos aspectos, inclusive os sociais. 

 Não acreditamos numa sociedade sem 

drogas. A droga cumpre um papel social, apesar de 

ficarmos muito apavorados com ela, muito 

preocupados com isso tudo, vemos um reflexo de 

uma série de políticas sociais que também não andam 

a contento. 

 Quando a Senhora Deputada fala que há uma 

demora no recurso da saúde é porque também outras 

políticas públicas não andam no mesmo ritmo das 

mudanças das políticas de saúde.  

Nós, das políticas de saúde, tentamos dar 
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conta do campo da saúde. Sabemos que saúde não é 

só ausência de doença, mas envolve muito mais 

coisas. Por exemplo, por que não trabalhamos 

focando na abstinência total como princípio do nosso 

tratamento? Porque já observamos por pesquisas e a 

própria política do Ministério parte desse princípio, 

que também foi observado por meio de pesquisas, 

que há consumos e consumos e há respostas e 

respostas. 

 Quando se fazia isso como única 

metodologia, não obtínhamos resultados, havia um 

abandono muito grande desse tratamento. Para nós, é 

muito melhor que essa pessoa, mesmo que não 

consiga construir um comportamento de abstinência, 

mantivesse próximo aos serviços de saúde para que 

essa proximidade lhe favorecesse encontrar outras 

possibilidades de cuidado, como atender a uma 

questão odontológica ou a uma questão de 

hipertensão. Às vezes essa é a via principal de 

entrada para um tratamento. 

Ao contrário do que se imagina, às vezes o 

tratamento não é diretamente, mas indiretamente, é 

por meio de uma diabetes que está descompensada, 

de uma hipertensão que está descompensada ou às 

vezes por uma questão judicial. 

É uma complexidade muito grande que 

envolve muitos aspectos. Não é uma lógica que se 

segue para todos os usuários de drogas. Ele é usuário 

de droga ou de álcool e outras drogas e se seguirá 

sempre a mesma lógica.  

Por que seguimos a lógica de redução de 

danos e risco? E usar drogas é uma escolha individual 

e sendo individual há vários aspectos e vários 

cumprimentos dessa droga na vida do sujeito. 

Precisamos entender qual é o papel, qual é a função 

que essa droga vai cumprir na vida da pessoa. Por 

isso a atenção psicossocial, porque ela vai entender 

toda essa lógica, toda essa relação que se estabelece. 

Não é apenas uma questão química, como muita gente 

acredita. Existem aspectos químicos envolvidos e para 

esses aspectos químicos é que se têm algumas 

estratégias médicas. Algumas estratégias de saúde e 

de cuidado que agirão sobre esses fatores. Mas, às 

vezes, até para fazer isso é preciso entender o 

contexto social, o contexto psicossocial dessa pessoa. 

Às vezes ela não tem condição.  

A Senhora Deputada pergunta: Há 

transtornos mentais? O próprio Código Internacional 

de Doenças estabelece que é um transtorno metal e 

comportamental originados por esse consumo. Há 

aspectos mentais e comportamentais nesse consumo 

que precisam ser investigados. Que precisam ser 

olhados e observados. Há casos, inclusive, que as 

pessoas iniciam seu consumo de drogas a partir de 

um transtorno mental que não foi bem cuidado, que 

não foi muito bem observado pela família e acabam 

evidenciando muito mais o consumo de drogas do 

que esse transtorno mental. Com isso, a pessoas 

passa, às vezes, anos tratando a questão do uso de 

drogas, quando, na verdade, o que deveria se tratado 

seria o transtorno mental. A droga passa a ser, na 

verdade, um componente que entra na ausência do 

cuidado desse transtorno. 

É, portanto, muito complexo. Não é tão 

simples assim o tratamento porque todos pensam 

assim: todo mundo vai passar pelo leito? Então, não 

vai ter leito? E não vai ter mesmo, até porque esse 

consumo, essa dependência têm vários nuances que 

são avaliadas a partir desse acolhimento que é, na 

verdade, um processo. A pessoa vai a um primeiro 

atendimento e depois, serão atendimentos 

subsequentes e vamos acrescentando essas estratégias 

avaliando junto com a pessoa, porque o paciente 

precisa ter também responsabilidade sobre o seu 

tratamento. Ele não é apenas uma pessoa ausente 

disso porque está muito envolvido com a 

dependência. Talvez num primeiro momento sim, 

mas num segundo momento pode estabelecer 

escolhas também. Aliás, isso é o que trabalhamos, a 

autonomia do sujeito para que ele faça uma melhor 

escolha para sua saúde. Ele que escolhe em que 

momento deve usar a droga, como deve usar e quais 

os cuidados tem que tomar quando optar por usar. 

Por exemplo, se ele opta por fazer o uso da droga, 

tem que lembrar que ao manter uma relação sexual, 

precisa se proteger com o uso da camisinha, porque 

senão além do problema de não conseguir controlar 

esse consumo, também poderá ter uma gravidez 

indesejada, uma contaminação pelo HIV ou qualquer 

outra doença sexualmente transmissível. 

Então, estamos preocupados com esses 

aspectos que trabalhamos no Centro de Atenção 

Psicossocial. Às vezes não é possível interromper o 

uso imediato do consumo de drogas, mas é possível, 

como falamos mantê-lo próximo da equipe para que 

num determinado momento ele mesmo opte por essa 

interrupção. Ele mesmo diga: não aguento mais, 

preciso fazer alguma coisa. Com isso, o paciente 

trabalhará no sentido de interromper, porque, às 

vezes, é um desejo nosso que ele interrompa. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ) 
- Se estiver vivo até lá, porque pode ser que não 

esteja vivo na hora que decidir isso. 
 

A SR.ª LUCIANA MARIA BORGES - Ao 

contrário do que muitos acreditam, o crack, por 

exemplo... 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ) 
- Não digo nem pelo crack, mas sim pelo traficante 

que mata, pois é isso que vemos. 

 

A SR.ª LUCIANA MARIA BORGES - A 

questão do tráfico remete a outras políticas, como a 

política de segurança que, na verdade, a saúde não 

poderá resolver com seu recurso. Porque ao contrário 

do que todos pensam, apesar de ser um centro de 

tratamento, vamos tentar tratar algumas questões 

envolvidas naquilo. Mas outras políticas precisam 

também estar junto para resolvermos. Tráfico? Não 

resolvemos. Se ele está envolvido com algum tráfico, 
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vai ter que entrar outra equipe junto com a equipe de 

saúde para ajudar a administrar esse problema. 

Foi falado, por exemplo, sobre a questão a 

preocupação de V. Ex.ª, da pessoa que passa pela 

desintoxicação e volta ao seu contexto. É por isso que 

a pessoa não pode ser desmembrada desse contexto 

social, por isso que a internação prolongada é 

perigosa nesse sentido porque contorna alguns 

sintomas, mas não contorna a vida do sujeito. E é da 

vida do sujeito que estamos tratando porque ele 

precisa saber que escolhas são essas que anda 

fazendo e que tem, na verdade, trazido tantos riscos e 

danos a sua saúde e a de terceiros. É retomar a 

responsabilidade dele enquanto cidadão. É 

importante que ele tenha essa responsabilidade. 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ) 

- A Senhora acredita que uma criança de onze, doze, 

treze anos de idade sabe da escolha? Essa criança ao 

ser assediada no ambiente em que vive está fazendo 

escolha? Queremos colocar farinha no ventilador. 

  

A SR.ª LUCIANA MARIA BORGES - 

Não deixa de ser uma escolha. 
 

A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ) 

- Como uma criança de doze anos que vive junto, 

será que ela não está sendo cooptada? Será que ela 

não está sendo levada pelo grupo? Então, que 

escolha? Muitas vezes não se trata de uma escolha. 

Na nossa juventude, na maioria das vezes não se trata 

de escolha, trata-se de onde mora; das influências; da 

atenção de pai e mãe; se a mãe tem que trabalhar o 

dia inteiro com o marido para poder sustentar a 

família e por isso a criança é criada pela avó; trata-se 

de um monte gravidez indesejada em que a mãe não 

pode criar o filho e terceiriza a criação para a avó; 

para a tia ou o menino fica na rua. Muitas vezes não é 

por uma questão de escolha.  

Estamos falando isso porque compreendemos 

perfeitamente o que V.S.ª está dizendo. Se a saúde 

tratar do pedaço dela; se a segurança tratar com 

eficiência do pedaço dela; se a ação social no país - 

não digo os assistentes sociais - tratar do pedaço dela, 

essas coisas vão se encaixando. Por isso que não 

podemos, de antemão, sair atirando em outras 

políticas por acreditar que aquela não é a política que 

deve ser adotada pela saúde. É uma situação tão 

complicada, tão engenhosa que se não tiver vários 

agentes responsáveis interagindo não venceremos 

essa batalha. No nosso entender isso é uma batalha 

que não venceremos. Essa é a nossa visão. Agora, 

termos, pelo menos, uma situação de maior harmonia 

na convivência.  

 Outra pergunta: Os senhores encaminham 

para a qualificação? Esse jovem que está se tratando 

tem que ter oportunidade. Tem que ter uma interação. 

Falamos isso porque fomos secretária de trabalho, 

emprego e renda no município de Serra e ficava 

pasma de ver como aquele setor não era utilizado 

para se trabalhar a qualificação da população em 

situação de risco, e também do risco das drogas. S ao 

ser assediada no ambiente em que vive situação de 

risco no geral. Ficava pasma por também não terem 

um foco na questão das drogas. Assim não se 

trabalhava muito oportunidades para essas pessoas.  

Entendemos que realmente é uma questão 

grande, ampla, mas como os senhores fazem no caso 

de buscar oportunidade para essa pessoa que procura 

e que muitas vezes precisa de uma qualificação? 

Onde buscar essa qualificação para orientar essa 

pessoa na busca de um ofício em que ela se encaixe 

para seguir outro rumo? 

 

 A SR.ª LUCIANA MARIA BORGES - 

Deixe-me esclarecer algumas coisas. A grande 

maioria da população que nos procura, ao contrário 

do que muita gente acredita, tem vínculo de trabalho, 

tem vínculo familiar e uma vida social que está se 

fazendo, que está funcionando. Pode não estar 

funcionando satisfatoriamente, mas tem vínculos 

preservados. A grande maioria que chega ao Caps é 

de pessoas que não estão nessa condição que estamos 

falando, com a qual nos preocupamos muito porque é 

realmente muito grave.  

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ) 

- Então a maioria não procura o Caps? 
 

 A SR.ª LUCIANA MARIA BORGES - 
Sim. Deixa-me explicar uma coisa: às vezes o 

consumo de drogas cumpre uma função psicossocial 

na pessoa. Enquanto estiver cumprindo essa função 

psicossocial, a droga não se transforma em problema 

para a pessoa, pois convive com isso. A grande 

maioria das pessoas convive com o consumo de 

drogas e convive bem. Nem todas precisarão se 

tratar. Com aquelas que precisam se tratar e nos 

procuram, iniciamos um processo de tratamento que 

implicará, inclusive, um direcionamento do que farão 

em sua carreira profissional. 

 Muitos vêm até com história de interrupção 

dessa carreira e aí teremos que requalificá-los. Para 

essa requalificação temos feito parcerias, ao longo 

dos anos, com o Senac, que promove alguns cursos 

profissionalizantes. Às vezes, há outros serviços na 

cidade a que recorremos e conseguimos isenção de 

taxa e a pessoa faz um curso para se qualificar em 

alguma ocupação profissional. Tentamos, na medida 

do possível. Mas, como já disse, não estou atacando 

as políticas, estou mostrando que é um trabalho que 

as políticas precisam dialogar, precisam se atravessar. 

Não é cada um no seu pedaço; os pedaços precisam 

fazer interseções. Essas interseções, infelizmente, não 

estão caminhando no ritmo que gostaríamos. Então, 

vamos tentando, na medida do possível, fazer dentro 

do recurso que temos.  

 O que queremos esclarecer é a questão de ser 

um Caps vinte e quatro horas e não criar uma 

expectativa de que todas as situações serão colocadas 

pelos mesmos caminhos, criarão o mesmo fluxo. Não 

é. O fluxo é variado de acordo com essa relação 
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estabelecida, considerando-se a relação estabelecida 

desse consumidor com a droga. Às vezes, o manejo 

clínico dessa situação não requererá, naquele 

momento, imediatamente uma abstinência total. Isso 

não significa que não estamos tratando. Quando há 

uma recaída, não significa que o tratamento 

fracassou, significa que alguma estratégia não foi 

suficientemente satisfatória na condução do processo. 

Mas isso não quer dizer que não continua tratando.  

Inclusive, isso é o que sempre informamos ao 

consumidor quando vai até nós: Olha, se você iniciar 

o tratamento e por acaso tiver uma recaída, por 

favor, volte. Volte para contar isso, porque esse é o 

dado mais importante para nós. O dado mais 

importante não é só a vitória, o dado mais importante 

é onde não estamos conseguindo um possível 

entendimento e uma intervenção eficaz e efetiva para 

aquele sujeito. 

Às vezes, o eficaz e o efetivo para aquele 

sujeito é manter o uso de drogas funcionando, mas 

sabendo que ele pode, a qualquer momento, acessar 

qualquer ponto da rede de saúde para atender uma 

necessidade dele. Às vezes, é isso que se consegue 

fazer em um primeiro momento. 

 

A SR. ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ) 

- Como os Senhores agem se um familiar, um pai ou 

uma mãe, chegam até os Senhores desesperados com 

um filho quebrando, roubando tudo e não querendo 

se tratar? A família procura uma clínica que interna 

sem a pessoa querer, normalmente jovens... Somos 

muito procurados para isso. Ficamos meio atônitos de 

não saber como fazer. Ajuda, então, porque é por isso 

que muitas pessoas que estão nos assistindo passam. 

O familiar acha que está tudo certo com ele. 

Ele está destruindo tudo, está colocando a família 

doida, está com alucinação, está quebrando tudo e 

não quer se internar. Ainda ameaça a família, dizendo 

que se o internarem, quando sair mata todos. Como 

os Senhores orientam a família? Procurar o Caps? 

Qual a saída? Qual sugestão orientaria uma família 

nessa situação? 
 

A SR.ª LUCIANA MARIA BORGES - Na 

verdade, trabalhamos com acolhimento das famílias, 

inclusive em situações em que esse consumidor não 

quer se tratar. Trabalhamos com isso, acolhemos essa 

família. 

É preciso entender que contexto é esse. V. Ex.ª 

mesmo respondeu assim: a família acha que está 

correta. Esse é o primeiro ponto a se perguntar, 

porque na verdade o trabalho não é de culpabilizar, 

nem saber quem está mais certo ou mais errado. Mas, 

entender qual a dinâmica que se dá ali e onde entra, 

nessa dinâmica, a questão do consumo. Pois, às 

vezes, o que acontece é que a repetição desse quadro 

se dá e vai se agravando, vai chegando a um ponto 

em que a própria família não foi trabalhada nisso ou, 

às vezes, repete comportamentos que acabam, ao 

invés de ajudar essa pessoa a ter outra visão de sua 

vida, colocando-a nessa situação.  

 Muitos consumidores dizem: Olha, Doutora, 

a minha família não acredita que eu não esteja 

saindo de casa para não consumir. E sabe o que 

acontece? A pressão é tanta que acabo consumindo. 

Esse consumo, para nós terapeutas, é visto em um 

contexto clínico completamente diferente do anterior. 

Isso aponta que também há um trabalho de 

entendimento a ser feito com esse familiar. Não é 

assim, dessa maneira.  

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ) 

- Sim, mas o menino ou a menina está quebrando 

tudo, está batendo na mãe, batendo no pai. E aí? 

Chama a polícia? O que fazer? 

 

 A SR.ª LUCIANA MARIA BORGES - 

Sim, às vezes tem que ser chamado o policial para 

fazer a contenção. Às vezes precisará. Por isso falei: 

as políticas não podem caminhar isoladas, precisam 

caminhar em parceria. Às vezes será preciso que o 

policial contenha pela força. Sem machucar, mas que 

contenha, para que, quando a coisa se acalmar, 

possamos fazer a condução. Se fizermos a condução 

só no embalo da coisa, nos precipitamos e muitas 

vezes tomamos medidas que não deveríamos tomar, e 

o caso é dado como perdido. É preciso manter um 

pouco de tranquilidade em um contexto de caos. 

Todo caos tem certa ordem. Conseguimos captar essa 

ordem, e nos distribuímos. Ao menos no Caps, 

fazemos isso.  

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ) 

- Sabem por que falamos isso? Porque vemos que 

muitas pessoas viciadas em determinada droga são 

direcionadas no nosso Estado, inclusive pela 

regulação, para clínicas psiquiátricas, como se 

fossem casos psiquiátricos. Isso é desesperador, 

porque não são casos psiquiátricos. A pessoa é 

admitida em uma clínica psiquiátrica, começa a 

tomar medicação de ordem psiquiátrica e, ao invés de 

melhorar, piora porque se revolta com a família.  

 Por isso dizemos que nos dá certa angústia, 

porque parece que enxugamos gelo. Não é só no 

nosso Estado, é no País. Não estão interagindo bem 

os diversos segmentos para lidarem com essa 

temática. Sentimos que um enxuga o gelo e, o outro, 

peneira fumaça. Temos a sensação de assistência, 

mas não a efetividade da ação, por conta dessa 

cadeia, que está se quebrando. Sempre um elo está 

mais fragilizado, vai se quebrando e não 

conseguimos resolver.  

 Sinceramente, quem está à frente desses 

organismos tem uma sensação de angústia, de 

impotência. Por mais que se busque, que se tente e 

que se faça, não se consegue atingir o objetivo. 
 

 A SR.ª ANELISE NUNES GORZA - Essa 

colocação é muito boa, muito pertinente porque 

realmente é o que temos vivenciado. Acho que isso 

corrobora o que a Senhora Luciana Maria Borges 

colocou, no seguinte sentido: temos que tomar 
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cuidado na avaliação das urgências. Temos que 

entender o que é urgência, o que é emergência, para 

não criarmos um discurso. 

 Como ambas colocaram nesta discussão, 

precisamos considerar uma transformação da 

configuração social urbana do nosso País. Não é da 

nossa cidade de Vitória, é do nosso País. Passa por 

políticas de habitação, de geração de trabalho e 

renda, pela questão da educação, ou seja, por uma 

integração intersetorial de diferentes políticas, e passa 

pela mudança das necessidades da nossa população. 

Precisamos considerar o crescimento de determinadas 

áreas, áreas de periferia, processos de favelização; 

precisamos considerar tudo isso quando nos 

deparamos, no nosso serviço de saúde, com uma 

situação dessas, com uma família desesperada 

pedindo uma internação, com uma pessoa quebrando 

tudo.  

 Diante disso, a Senhora Luciana Maria 

Borges falou que é preciso, sim, uma contenção 

física, mecânica, para que a pessoa preserve a sua 

integridade e a integridade da sua família. Essa 

pessoa pode se machucar. Precisamos, sim, no 

momento, que a pessoa tenha um leito de 

estabilização daquele quadro. E aí vem a grande 

questão: quando se estabiliza esse quadro, qual 

suporte que daremos para esse agrupamento familiar? 

Qual suporte assistencial que daremos para essa 

pessoa? A questão do tratamento da dependência 

química não passa única e exclusivamente pela 

internação. Ela é um ponto, um viés.  

Muitas vezes tem que se fazer uma 

medicação para controle da crise ou de uma 

ansiedade que pode levar esse indivíduo ao uso da 

droga, a uma recaída ou a um quadro psiquiátrico 

extremamente desestabilizado. É necessário sim, mas 

não podemos apenas centrar o tratamento na 

medicação psiquiátrica. A questão não é essa, não é 

uma questão de medicação e muito menos psiquiátrica, 

não é um quadro de transtorno psiquiátrico, tem o uso 

da substância e outras coisas associadas.  

É preciso que a assistência à saúde e ao 

cuidado, que a Senhora Luciana Maria Borges coloca 

muito bem, considere os diferentes aspectos da vida 

desse sujeito e trabalhe a saída do recurso de 

contenção, de controle, de estabilização dessa crise 

para a retomada de sua vida, para onde vive, ao 

bairro que frequenta, se trabalha ou não. 

A questão do trabalho é uma preocupação, 

uma demanda. Há a população inserida no mercado 

formal e informal de trabalho como população que já 

perdeu esse vínculo ou aquelas pessoas que fazem 

diferentes trabalhos, com pequenos contratos. Com 

isso, não conseguem se manter pelo uso das drogas e 

se tornam moradores de rua ou são pessoas que vêm 

de outros estados.  

Há um grande número de pessoas dentro do 

serviço, pois temos uma cobertura enorme do 

programa Saúde da Família. Talvez não possa entrar 

diretamente via Caps Álcool e Drogas, mas chega de 

uma forma ou de outra quando é abordado no 

território. Também chega pela estratégia da Saúde da 

Família, quando o agente comunitário de saúde 

chama a equipe e o indivíduo chegando ali desabafa: 

estou nessa situação porque perdi minha esposa, 

perdi meu emprego; não consigo e todo emprego que 

pego para fazer ou pego uma casa para pintar, uma 

casa para construir não consigo dar conta disso até 

o final e aí ninguém mais confia em mim, acredita em 

mim. 

Temos também recursos interessantes, por 

exemplo, do Pronatec. Um recurso que usamos muito 

são os cursos do Pronatec. O serviço social atua 

muito na parceria com as agências de qualificação 

para ver o que conseguimos. 

 

A SR.ª LUCIANA MARIA BORGES - 
Senhora Anelise, inclusive na grade de oficinas 

terapêuticas há um grupo de geração de rendas que 

trabalha há algum tempo. São pessoas que, na 

verdade, estão muito afastadas do mercado de 

trabalho e que às vezes não têm boa formação 

escolar. É também uma preocupação a questão da 

formação escolar das pessoas, que abandonam as 

escolas, seja porque precisaram trabalhar muito cedo, 

seja porque a escola ficou desinteressante, sei lá por 

qual motivo foi... 

 

A SR.ª ANELISE NUNES GORZA - O 

acesso é muito difícil, muitas pessoas vêm de regiões 

distantes... 
 

A SR.ª LUCIANA MARIA BORGES - 
Temos uma grande população com formação escolar 

inapropriada. Usamos o recurso dos grupos de 

geração de renda ligados com a questão da política de 

economia solidária. Estamos engatinhando nisso e 

não conseguimos avançar muita coisa, porque é 

preciso que essas outras políticas de trabalho e 

geração de renda estejam junto conosco pensando a 

forma de atender essa população. A economia 

solidária é um sinal muito interessante, porque abarca 

exatamente essas pessoas que estão diferentes como o 

louco, o usuário de drogas, as pessoas que de alguma 

forma não conseguem se encaixar nesse modelo 

hegemônico de trabalho e geração de renda. 

Quero inclusive colocar a preocupação da 

Senhora Deputada Janete de Sá quando diz que as 

pessoas são internadas em clínicas psiquiátricas. Por 

isso a Senhora Anelise trouxe as fotos da luta 

antimanicomial. Há um histórico de que álcool e 

drogas têm sido tratados confusamente com a questão 

do transtorno mental grave, que também não merece 

uma política apenas manicomial, apenas de 

hospitalização como todo mundo pensa: lugar do 

louco é no hospital psiquiátrico. Não é! Convivemos 

com isso, trabalhamos com isso constante e 

diariamente e é possível viver sendo louco, sendo 

portador de um transtorno mental que quando bem 

cuidado, quando bem tratado, quando bem acolhido, 

tem respostas muito significativas.  

Há vários casos em andamento no Caps AD 
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com o que chamamos de comorbidade, ou seja, 

pessoas portadoras de transtorno mental tipo 

esquizofrenia que se envolveram com drogas e que 

hoje não estão mais envolvidas e estão sendo 

cuidadas adequadamente do seu transtorno. 
 

A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ) 
- Compreendemos perfeitamente. Mas, também não 

vamos conviver para todos os casos sem internação. 

 

A SR.ª LUCIANA MARIA BORGES - 

Sem dúvidas. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ) 
- Só sabe disso quem na família teve ou tem alguém 

com uma doença mental - e aí vou citar a 

esquizofrenia - e muitas vezes, por mais que esteja 

controlada a medicação, a pessoa entra em surto.  

Não tem profissional que me convença, porque 

também sou uma profissional de saúde. 

Falo isso em causa própria, porque desde 

criança, desde que nasci, convivi com um problema 

desses dentro de casa. Esse foi um dos motivos que 

me fez optar pela área de saúde. Sempre fui contra a 

internação, sempre fui contra dopar, muitas vezes, 

uma pessoa para interná-la. Mas vi que no caso do 

surto, na falta de controle total, em que a família não 

dorme, não come, não consegue trabalhar, aí você, 

muitas vezes, tem de internar. 

A luta antimanicomial tem de existir. Sou a 

favor da luta, sou uma das que também luta. Sou 

formada em enfermagem desde 1982, e lutei muito 

para acabar com os manicômios, porque as famílias 

simplesmente jogavam a pessoa com problema 

mental nos manicômios e acabou. Elas se livravam. 

Era como se lá fosse um esconderijo.  

 

A SR.ª LUCIANA MARIA BORGES - 

Como única proposta de tratamento. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ) 
- É, como única proposta de tratamento. Mas, 

também, tínhamos poucos conhecimentos. Hoje, 

avançamos. A saúde avançou muito mais nesse 

caminho. Mas é muito difícil, mesmo. Muito difícil 

para a família. Há um descontrole total e a pessoa não 

tem consciência disso. Ela é uma vítima da própria 

doença. Ela não tem conhecimento disso. Aí, até 

como forma de preservar, muitas vezes você tem de 

adotar a internação temporária, para poder sair do 

surto. É temporário e a família assumir a situação e 

poder exercer um controle.  

Não podemos, nessa luta, fazer com que as 

pessoas confundam, que não vá ter um leito. Para se 

ter uma ideia, nesta luta para acabar com os 

manicômios, conseguimos avançar para que no 

hospital geral pudesse uma pessoa internada ter um 

leito. Vamos trabalhar para que seja no hospital geral. 

E levei a pessoa que mais amava para um hospital 

geral, que não estava adequado. Porque é aquilo que 

falamos, no Brasil, as coisas no papel são de um jeito 

e na outra, não. Até fio, se a pessoa colocasse a mão 

num fio desencapado, ela morria, aí não era pelo 

problema, não, ela era eletrocutada. Conclusão, essa 

pessoa acabou sendo vítima de estar num leito num 

hospital geral, que não tinha gente apropriada para 

tratar daquela doença. Conclusão, ela acabou vindo a 

óbito. Por conta de um tratamento inadequado, entrou 

em coma e em trinta dias veio a óbito. 

Temos de ter, também, muita 

responsabilidade com essas questões. Não podemos 

dizer: somos contra internação. Só quem conviveu 

com isso, só quem passou por isso, profissional ou 

não, é que sabe o quanto dói na carne você se ver 

numa situação que foge ao seu controle, e você não 

tem os mecanismos adequados para aquele 

tratamento. Temos de ter alguns cuidados ao dizer, 

por exemplo: somos contra. E coloca num leito de 

um hospital e também a pessoa vai morrer mais 

rápido.  
 

A SR.ª ANELISE NUNES GORZA - Nos 

anos 80, como V. Ex.ª falou, uma época... 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ) 
- Não. Isso não foi nos anos 80. Foi em 2000. 

 

A SR.ª ANELISE NUNES GORZA - Acho 

que nos anos 80, quando a luta antimanicomial 

começa, ela precisa fazer um slogan, talvez, mais 

radical, mais impactante, porque tínhamos uma 

situação extremamente complicada nos hospitais 

psiquiátricos. Como V. Ex.ª mesmo falou, a saúde 

avançou... 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ) 
- Hoje, quando se fala no Hospital Adauto Botelho, 

as pessoas associam como um hospital que 

trancafiava as pessoas, os chamados loucos. 

 

A SR.ª ANELISE NUNES GORZA - Como 

V. Ex.ª disse, a saúde avança muito nesse processo. E 

uma coisa que acho, para o momento de luta está 

muito claro, e o serviço de saúde mental tem clareza 

disso. Não somos contra a internação, muito pelo 

contrário, trabalhamos com isso diariamente e 

atuamos como uma proposta de cuidado, uma 

proposta terapêutica. Lançamos mão disso sempre 

que precisamos, só que, quando essa luta 

antimanicomial começa nos anos 80, ela assume esse 

slogan de uma forma até mais impactante, porque a 

realidade era muito complicada e era o único recurso 

de cuidado. Achamos que essa é a grande questão. 

Não somos contra a internação, somos contra essa 

proposta como único recurso terapêutico, único 

recurso de cuidado. Sabemos que não é porque a 

saúde, ao longo desses anos, avançou muito. Temos 

serviços, temos equipes de saúde com capacidade 

técnica instalada, que o Município de Vitória tem, 

que é fantástica. 

 

 A SR.ª LUCIANA MARIA BORGES - 
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Acrescentando mais ainda, como a própria deputada 

colocou, a crise é um momento. E, no momento de 

crise, pensando de uma forma bem ampla, usamos 

todos os recursos possíveis e disponíveis. O problema 

é que, como a Senhora Anelise Nunes Gorza colocou, 

por muito tempo se acreditou que era esse o recurso 

que deveria ser mantido. Por isso trabalhamos numa 

proposta de internação de curto prazo, suficiente para 

contornar o problema da crise, daquilo que está mais 

evidente, mais arriscado, mais grave e depois 

passamos a fazer a manutenção e o processo de 

construção do cuidado. Então, é muito importante.  

Em nenhum momento a luta antimanicomial 

é contra a internação. Precisamos sim desse recurso, 

só que queremos mudar a modalidade dessa 

internação para que não fique mais estigmatizando as 

pessoas. O que acontecia? Quando se ia ao Hospital 

Psiquiátrico Adauto Botelho, associava-se a ideia de 

que iria para um grupo de pessoas e depois perderia 

sua identidade. Por isso a relutância. Não se pergunta 

à pessoa portadora de transtorno mental o seu nome. 

Às vezes, a doença vem em primeiro, depois o 

sujeito. Esse é o trabalho que queremos fazer: o 

reconhecimento desse sujeito em primeiro lugar. Ele 

tem uma história, um nome, uma família, tem uma 

trajetória de vida que você pode até não concordar, 

mas é sua trajetória de vida. Preciso ter respeito com 

isso. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ) 

- Mas em muitos casos também há a carga genética. 

V. S.
as

, que são da saúde, sabem que há doenças 

mentais que têm carga genética. E a esquizofrenia é 

um dos casos. 

 

A SR.ª LUCIANA MARIA BORGES - 

Sim, mas pelo fato de se ter essa carga genética, não 

significa que traduz a pessoa que é. Ela tem 

potencialidades. Posso ter uma carga genética para o 

câncer e não necessariamente manifestar o câncer em 

mim. Posso ter uma carga genética de esquizofrenia, 

que se manifestará bem mais tarde na minha vida e 

não necessariamente muito cedo. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ) 

- Mas, normalmente, se manifesta na adolescência.  

 

A SR.ª ANELISE NUNES GORZA - 

Depende. 
 

A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ) 

- Sempre. 

 

A SR.ª LUCIANA MARIA BORGES - O 

que não podemos é tomar um único fator como 

responsável por toda uma complexidade de 

fenômeno, que é chamado fenômeno humano. Se 

tomarmos um único fator, estaremos, na verdade, 

diminuindo essa grandiosidade que é o ser humano, 

que pode superar problemas, que pode superar as 

dificuldades, mesmo que use métodos que muitas 

vezes não compreendamos. Ele consegue superar 

algumas dificuldades. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ) 

- A Senhora Gilza da Silva está desesperada para 

falar e ninguém deixa. Esse assunto é muito 

instigante, não é? Além de presidir esta comissão que 

está tratando disso, compartilho disso na minha 

vivência e mexe muito comigo. 

Somos abordados por algumas pessoas, 

muitas vezes revoltadas por não encontrar um leito 

psiquiátrico naquele momento em que precisa muito. 

 

A SR.ª GILZA DA SILVA - Essa é uma das 

nossas dificuldades. Senti-me contemplada, tanto 

pela fala da Senhora Anelise Nunes Gorza, como da 

Senhora Luciana Maria Borges, que já esclareceram 

que a luta antimanicomial não é contra a internação. 

Sou psicóloga. Para mim, sempre foi a coisa 

mais difícil. Quando preciso encaminhar algum 

paciente para a internação, dói, choro todas as vezes. 

Não foram uma, nem duas. É um recurso que utilizo.  

Ainda não temos definido da forma que 

gostaríamos os leitos em hospital-geral. Mas não é 

qualquer leito.  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ) 

- Adaptado. 

 

A SR.ª GILZA DA SILVA - É um leito com 

todo o cuidado possível. Avançamos um pouco em 

relação às nossas negociações município-estado. Os 

nossos hospitais ainda são gerenciados pelo Estado e 

pelo plano Crack, é Possível Vencer. Estamos na 

negociação dos leitos em hospital-geral, mas de 

acordo com a lógica de todo o movimento, de todo 

esse cuidado, concordo quando diz que foi a óbito. 

Perdi um paciente dentro de um leito de hospital-

geral também. Sei que é muito triste. 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ) 

- Perdi dois da mesma família. Um que pulou e outro 

que teve medicação errada administrada. 
 

 A SR.ª GILZA DA SILVA - Então, não é 

fácil. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ) 

- Um jovem pulou e teve traumatismo craniano. 

 

A SR.ª GILZA DA SILVA - Agora, existem 

avanços consideráveis. Mas precisamos avançar 

muito quanto aos leitos. É algo que temos trabalhado. 

Mas voltando à fala da Senhora Anelise 

Nunes Gorza, hoje, no Brasil, só a título de 

esclarecimento, estão sendo capacitados mais de 

cinco mil agentes de saúde, técnicos de enfermagem 

e auxiliares de enfermagem, no projeto Caminhos do 

Cuidado. 

O projeto tem como proposta justamente essa 

capacitação para assuntos referentes ao álcool e a 
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outras drogas, como o crack. Está sendo um curso 

muito interessante, que não está partindo da 

culpabilização; está partindo da lógica da redução de 

danos, da autonomia do sujeito e do plano 

terapêutico. 

No Estado, estamos capacitando via 

Ministério da Saúde, com apoio dos estados e 

municípios. No Estado já começaram seis turmas. 
 

A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ) 

- Tem que capacitar os médicos, também, e os 

enfermeiros. 

 

A SR.ª GILZA DA SILVA - É o próximo 

passo. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ) 

- Porque só os pequenininhos... 

 

A SR.ª GILZA DA SILVA - Eles falaram a 

mesma coisa. Mas qual a intenção? 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ) 

- Porque só os auxiliares, os técnicos e os 

enfermeiros... Precisam saber lidar os médicos. 

 

A SR.ª GILZA DA SILVA - Só que os 

agentes de saúde têm força e podemos potencializá-

los, primeiro com conhecimento, na visão da 

ampliação de que existem outros recursos, que muitas 

vezes eles não conhecem. Isso tem potencializado e 

trazido alguns resultados muito interessantes para 

nós, enquanto rede, no Município de Vitória. 

Hoje, estamos terminando a sexta turma, mas 

teremos capacitação até o final do ano. Estamos 

falando especificamente do Município de Vitória. Os 

Municípios de Guarapari, Cariacica e Viana já 

começaram. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ) 

- As senhoras atuam só no Município de Vitória ou 

também na Secretaria de Saúde? 

 

A SR.ª GILZA DA SILVA - Só no 

Município de Vitória. Mas como estou 

acompanhando muito de perto o projeto Caminhos do 

Cuidado, o Estado todo foi preparado para receber as 

turmas. Alguns municípios já avançaram nesta 

negociação. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ) 

- É um programa do Governo Federal? 

 

A SR.ª GILZA DA SILVA - É. Quanto ao 

programa Caminhos do Cuidado, no site, a meta é 

que sejam quase seis mil pessoas capacitadas. 

 

A SR.ª ANELISE NUNES GORZA - 

Qualificadas. É uma forma de potencializar o 

trabalho do agente de saúde para entender que 

existem diferentes recursos nessa abordagem. 

Quando o problema é diagnosticado no território, no 

dia a dia, na rua, tentamos evitar que chegue com 

essa demanda de urgência, com essa gravidade. 

Então, quando o agente de saúde consegue 

abordar esse problema quando está nascendo, 

surgindo, nas visitas domiciliares e o trazem para 

dentro da unidade, o Caps ou a Rede de Saúde de 

Mental é acionado e conseguimos contornar muitas 

dessas situações que chegam desesperadoras mesmo. 

 

A SR.ª GILZA DA SILVA - Antes que vire 

desespero. Antes mesmo. E tem sido muito 

interessante. Acho que é uma coisa que vale a pena 

conhecer. No Estado, a responsável é a Senhora 

Elzimar Evangelista Peixoto Pinto. 
 

A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ) 

- Pediremos para S. S.ª vir a esta Comissão, porque é 

bom. Acho que vale a pena. 

 

A SR.ª GILZA DA SILVA - Acho que vale 

a pena conhecer. Há muita gente envolvida. 

 

A SR.ª ANELISE NUNES GORZA - Muito 

interessante. Foi feita uma seleção com profissionais 

das redes de saúde de todos os municípios que estão 

atuando na capacitação desses agentes comunitários. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ) 

- O assunto está muito interessante, mas estamos em 

adiantada hora. Era para acabarmos às 12h e já são 

12h37min. Para as senhoras verem como esse assunto 

é instigante. Se for o caso, convidaremos as senhoras 

outras vezes. 

 

A SR.ª GILZA DA SILVA - Estamos à 

disposição. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ) 

- Há uma questão que gostaríamos de perguntar. 

Teremos pouco tempo, mas gostaríamos que fizessem 

algum pronunciamento com relação a isso. Existe um 

trabalho que vem tendo certo espaço de sucesso. É o 

trabalho feito pelo AA e pelo NA, que trabalha 

abstinência, que trabalha muito os doze passos, do 

dia a dia, da pessoa dizer: Hoje é mais um dia de 

vitória, não beberei hoje, não fumarei hoje. No caso 

dos narcóticos: Não usarei drogas hoje. Como as 

senhoras veem esse trabalho? Bem rapidamente. 

 

A SR.ª LUCIANA MARIA BORGES - 

Faço isso. Uso esse primeiro passo no acolhimento, 

porque se a pessoa declara o desejo de se afastar 

desse consumo, é, realmente, dia após dia. Não 

adianta querer fazer o afastamento de quem ela se 

aproximou ao longo de dez anos com rapidez. Fazer 

dez em um. Orientamos que tem que ser de forma 

gradativa, realmente insistindo dia após dia, tomando 

consciência de que precisa manter-se afastado, já que 

a pessoa mesmo concluiu que aquilo não lhe faz bem. 

Se não lhe faz bem, é bom que trabalhe de maneira 
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gradativa. 

 Não nos opomos a outras metodologias. 

Quero deixar claro que essa é a metodologia em que 

acredito, com a qual trabalho, com a qual a equipe 

trabalha, na qual o Ministério da Saúde acredita. 

Agora, os outros projetos têm outras metodologias. 

Acho até importante que tenha porque as pessoas são 

diferentes. Como falei, a forma de se relacionar com 

o consumo de drogas não é igual. Apesar de a pessoa 

se declarar usuária de drogas, às vezes, o método para 

um determinado usuário será, sim, uma internação 

prolongada e funcionará, mas para outro não.  

O que tentamos dentro do acolhimento, 

dentro do processo de tratamento num Caps AD, é 

realmente dimensionar isso. Às vezes chega a hora 

em que falamos à pessoa que tudo que podíamos usar 

de recursos que o Caps propõe já usamos. Que talvez 

seja o momento de pensar na internação. A pessoa 

sempre relutou, mas sentimos que dará um retorno 

melhor. Já tivemos casos assim. Não é o fato de 

trabalharmos com essa lógica que simplesmente 

achamos que as outras lógicas não tenham espaço. 

Elas têm espaço. 

 

 A SR.ª GILZA DA SILVA - E funcionam. 

Para falar do AA, fui conhecê-lo por dentro. 

Participei de várias reuniões e hoje posso falar que 

funciona, mas não para todo mundo, essa é a questão. 

Como o NA também, como ela bem disse.  

 

A SR.ª LUCIANA MARIA BORGES - 

Como o Caps também não é para todo mundo. 

 

A SR.ª GILZA DA SILVA - Exatamente. É 

importante ter esse leque. Existem outras abordagens 

que trabalham as drogas e que funcionam, e que a 

pessoa possa chegar até lá. 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ) 

- Por isso quero perguntar também como veem a 

política adotada pelo Governo do Estado Rede 

Abraço. Rapidamente, como veem o acolhimento? 

 

 A SR.ª GILZA DA SILVA - Apenas 

voltando ao AA e ao NA. Temos unidade que abriu 

espaço para que grupos de NAs aconteçam dentro da 

unidade. Não somos contra, acho que se 

complementam. 

 

 A SR.ª ANELISE NUNES GORZA - A 

Pastoral da Sobriedade, Amor Exigente, eles 

agregam, complementam-se. Os usuários circulam 

por esse serviço, sim, trazem retornos importantes. 

Assim como outras pessoas circulam por nossos 

serviços e acabam levando. É importante a 

diversidade de metodologias e de propostas de 

trabalho. 
 

A SR.ª LUCIANA MARIA BORGES - Só 

um adendo, como uma pessoa que trabalha na clínica. 

Haverá um momento em que a pessoa terá que 

escolher uma metodologia. Porque se sai atirando 

para todos os lados, se perde, não sabe mais o que 

realmente está funcionando para ela. Como disse, a 

pessoa tem que ter autonomia para saber, inclusive, o 

que está funcionando. Disso consigo dar conta, isso 

sustento. Sustento ir às reuniões do AA! Então, vá. 

Sustento ir ao trabalho da minha igreja! Sustento ir 

ao Amor Exigente! Mas é sustentar mesmo, não é 

para simplesmente dizer que vai e não se apropriar 

daquilo. A ideia é que a pessoa se aproprie de fato de 

uma metodologia de trabalho para que, realmente, 

consiga ver algum resultado. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ) 

- Voltando à minha pergunta. Como vocês veem a 

Rede Abraço, essa rede de acolhimento, na ação de 

vocês? 

Por exemplo, em determinado momento da 

ação, vocês chegam a sugerir um acolhimento por 

meio da Rede Abraço como uma ponta na atenção, 

como mais um elemento? 
 

A SR.ª ANELISE NUNES GORZA - Sim. 

Da mesma forma que foram citadas diferentes 

propostas, diferentes metodologias de trabalho, a 

metodologia de trabalho do Caps...  

A preocupação é de que a pessoa que está nos 

assistindo tenha um esclarecimento maior sobre essa 

questão que está em voga na sociedade. Sempre 

falamos que o equipamento Caps, acho que os 

diferentes grupos, a própria Rede Abraço, temos isso 

claro, queremos que nosso serviço seja referência. 

Queremos que a pessoa, na situação em que estiver, 

referencie-se a esse serviço. Que procure o serviço 

independente da situação em que esteja.  

Pode já ter passado pelo serviço, feito um 

tratamento, pode estar bem, bem colocada na vida, no 

mercado de trabalho, na família, etc. No entanto, em 

algum momento pode recair, o que consideramos 

como parte do processo de cuidado. Não negativamos 

essa situação. Não fazemos como uma lógica 

negativista ou proposta de culpabilização do sujeito 

de forma alguma. Colocamo-nos à disposição. 

Estamos de portas abertas.  É um serviço de porta 

aberta para que a pessoa o tenha como referência no 

momento em que estiver mais precisando. E isso 

acontece diariamente.  

É muito importante para nós, quando chega 

uma pessoa desesperada em algum território, em 

alguma situação, e nos ligam dizendo: Olha, ele fala 

que já passou por vocês. Respondemos: Manda para 

cá agora. Isso é muito importante. 

A Rede Abraço é também um dispositivo 

assistencial e, em alguns momentos, a Rede entende 

que precisamos de uma parceria para uma internação 

de média e longa permanência, de alguns serviços de 

internação terapêutica de média e longa permanência.  

Voltando ao que conversávamos, o que 

consideramos importante é que essa internação, seja 

no leito do hospital-geral, seja em um leito 

psiquiátrico, seja em uma comunidade terapêutica, 
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tem de ter um projeto arquitetônico adequado às 

necessidades do caso, tem de ter um projeto 

terapêutico assistencial adequado, tem de ter 

diferentes propostas de cuidados que não só uma 

proposta medicamentosa.  

Avaliamos algumas propostas de internação 

de média e longa permanência até com essa equipe, a 

fim de fazermos o encaminhamento. É um recurso 

assistencial. 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ) 

- Exemplificando com um caso que surgiu semana 

passada em nossa comissão. Uma família nos 

procurou porque um dos seus familiares muito jovem 

deseja sair da droga. A primeira atitude que tomamos 

foi orientá-los a procurar o Caps da região deles.  

Evitaremos dizer de onde é para evitar a localização 

das pessoas.  

A pessoa disse que já havia passado pelo 

Caps e que não resolveu, que não funciona para ela. 

A sensação que a pessoa tinha era essa. Então 

dissemos que havia o acolhimento. Demos opções. A 

pessoa disse: Ah, não! Lá eles não desintoxicam. Ou 

seja, a família já veio com uma visão pré-concebida. 

Não poderia ser em uma clínica psiquiátrica. Só se 

colocasse em uma clínica de desintoxicação por seis 

a nove meses. O mais interessante é que o próprio 

viciado já interiorizou isso e acha que só consegue 

resolver se for para lá.  

Aí ficamos em um nó danado, pois tem que 

passar pela regulação, que muitas vezes entende que 

é para lá que deve encaminhá-lo. Olhem em que 

situação complicada estamos.  Estamos em um nó 

tentando ver de que maneira vamos ajudá-lo. A 

princípio buscando atender a essa situação que essa 

pessoa já interiorizou. Qualquer outra situação, ela já 

vai com rejeição e acaba não tendo sucesso.  

Rejeitou o Caps de cara.  E a nossa primeira 

porta de entrada é o Caps. Orientamos: busquem o 

Caps. Demos o endereço da região. Depois, não 

querendo, querem internar, demos a opção do 

acolhimento para ver o que seria possível. Se não 

quer, a última sugestão que a comissão dá é a de 

internação. Mas, em um caso como esse, que já está 

interiorizado, acaba sobrando para o parlamentar, na 

comissão que preside, tentar ver um jeito de como 

conseguir uma vaga em uma instituição, já que está 

interiorizado tanto pelo viciado como pela família.  

É começar do fim para o começo. Depois que 

foi, viu que deu certo, ótimo! Não deu? Voltamos ao 

início.  

É uma situação muito difícil. Realmente tem 

de ter muita sensibilidade, muito tato para não piorar 

a situação, fazendo com que a pessoa que tem 

vontade de vencer esse vício não se afaste 

completamente. 
 

 A SR.ª ANELISE NUNES GORZA - É o 

vínculo colocado. A pessoa procura, está pedindo 

ajuda. Tem-se que tomar muito cuidado no manejo da 

situação para não romper o vínculo, para a pessoa 

não voltar e dizer que não quiseram ajudá-la, que não 

entenderam o que ela precisa. Temos vivenciado isso. 

Acreditamos que nesse nosso diálogo,  nesse 

debate, é importante esclarecermos que a internação é 

um recurso de cuidados, mas não pode ser o primeiro. 

Porque discutimos muito na equipe o seguinte: se 

temos vários recursos terapêuticos pegamos o último, 

lançamos mão dele e começamos do final para o 

início, se esse aqui não der certo, o que depois 

voltaremos para conversar essa pessoa? O que temos 

a oferecer? 

Temos para oferecer que ela volte e comece, 

até mesmo porque às vezes um confinamento ou um 

atendimento centrado somente em uma medicação 

vai conter uma situação pontual, mas não manejará 

toda uma complexidade de fatores. Uma pessoa que 

experimenta uma comida mais elaborada e depois 

damos um arrozinho com um feijão, ou seja, começar 

do início, ela achará ruim e que estamos tirando o 

problema por menos e não é isso. 

Acreditamos que precisávamos deixar claro 

que é um recurso, uma proposta de cuidado, mas 

primeiro precisamos começar o passo a passo dos 

recursos iniciais para chegarmos ao final com essa 

proposta, porque senão banalizamos o discurso da 

internação, a própria internação como recurso e as 

pessoas começarão a internalizar isso como um 

chamamento como se isso resolvesse as grandes 

questões e não é só isso. 

 

 A SR.ª GILZA DA SILVA -  Se resolvesse 

estaria tudo certo, mas não resolve.  

 

A SR.ª ANELISE NUNES GORZA - Seria 

ótimo e pediríamos por mais hospitais e leitos, mas 

não é essa a questão. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ) 

- Sinceramente há muitas outras coisas que 

gostaríamos de perguntar sobre a questão da 

população carcerária, como o Caps trabalha isso e se 

lá dentro já temos esse tipo de serviço. 

 

A SR.ª ANELISE NUNES GORZA - 

Teremos uma reunião nesta quinta-feira à tarde. 
 

 A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ) 

- Há uma série de questões que nos chegam e que 

gostaríamos muito de aprofundar. Queremos sugerir - 

e já é uma intenção antiga nossa - que seja feita uma 

audiência pública ou um debate mais aprofundado 

envolvendo os diversos agentes: a secretaria de 

saúde, a secretaria de educação, a qualificação do 

Estado, as nossas polícias e principalmente  a nossa 

assistência social, onde fosse possível um debate 

mais amplo em que cada agente possa colocar seu 

posicionamento e estaremos juntos encontrando 

caminhos e nos conhecendo.  

Esse é o nosso desafio! Temos tentado, mas, 

às vezes, não conseguimos agenda ou conseguimos 

com um segmento e não conseguimos com outro. 
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Mas gostaríamos muito que esta comissão ainda 

encontrasse uma agenda que contemplasse esses 

agentes, para que possamos trazer o secretario e a 

pessoa responsável por aquela política, aquela 

pasta, para construirmos um grande debate. 

Acreditamos que juntos, nos conhecendo melhor, 

estaremos prestando um grande serviço de 

informação à sociedade e até mesmo podermos ver 

de perto as dificuldades que cada um tem e 

buscarmos traçar políticas para resolver esses 

problemas. 

Agradecemos de antemão e pedimos 

desculpas se fomos muito invasivos, mas são 

questionamentos que chegam até nós e não a nossa 

posição pessoal. São muitos questionamentos que 

chegam e quisemos fazer o papel de uma pessoa 

que está com um problema na sociedade e as 

senhoras são agentes que estão aqui e podem dar 

informação e esclarecerem como funciona, como 

agem e qual o pensamento das senhoras. 

Esse foi o nosso objetivo e acreditamos que 

atingiu ao propósito, que era fazermos esse 

levantamento que fizemos. Agradecemos de 

antemão a boa vontade das senhoras, profissionais 

da área, qualificadas no trato dessas matérias. 

Queremos nos colocar à disposição tanto enquanto 

presidenta da Comissão de Política sobre Drogas 

como enquanto deputada nesta Casa, sendo uma 

força auxiliar as senhoras, para que possamos obter 

êxito nessas políticas que são apresentadas e seus 

avanços porque precisamos avançar muito e 

fortalecer. Não adianta buscarmos subterfúgios e 

sim fortalecermos muitas vezes o que existe, o que 

é interessante e bom. 

Agradecemos ao Caps III do município de 

Vitória pelo trabalho grandioso, pelo número de 

atendimento, estão mostrando resultado de um 

trabalho profissional, qualificado e sério que 

exercem na pessoa da Senhora Anelise Nunes 

Gorza, Diretora do Caps AD III.  Agradecemos à 

Senhora ter vindo a esta Casa de Leis e arrumado 

esse tempinho para discutir essas questões 

conosco.   

 

A SR.ª ANELISE NUNES GORZA - Em 

nome de toda a equipe do Caps, da coordenação de 

saúde mental, da Senhora Gilza da Silva e da 

equipe representada pela Senhora Luciana Maria 

Borges, nós é que agradecemos à Comissão o 

convite. Estamos à disposição para novos convites 

e novas parcerias. 

 

A SR.ª GILZA DA SILVA - Em nome da 

Secretaria de Saúde agradecemos também.  

 
A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE 

SÁ) - Queremos, inclusive, todos os endereços, 

porque temos também como princípio que a porta 

de entrada é o Caps. Precisamos dessa interlocução 

para que, no caso do Município de Vitória, 

orientemos onde procurar. 

 

A SR.ª LUCIANA MARIA BORGES - A 

porta de entrada também pode ser a Unidade de 

Saúde.  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE 

SÁ) - Sim, a Unidade de Saúde, mas quando chega 

muitas vezes em desespero, talvez seja mais 

interessante ir para o Caps, porque no local há uma 

equipe multiprofissional mínima que pode até 

mesmo dizer que a pessoa deve voltar para a 

Unidade de Saúde ou que o caso é de internação. 

Os Senhores têm condição de fazer essa 

triagem no Caps com mais propriedade. Seria 

como uma triagem. Vemos assim, mas não somos 

a mais adequada para mandar para a Unidade de 

Saúde, mas os Senhores no Caps têm muito bem 

essa visualização. Se o caso for de Unidade de 

Saúde, que retorne. 

 

A SR.ª LUCIANA MARIA BORGES - 

Sim, mas enfatizamos a questão da Unidade de 

Saúde porque, como V. Ex.ª mesmo disse: 

precisamos fortalecer os recursos que a 

comunidade tem. E o principal recurso que temos é 

a Unidade de Saúde.  

Por isso, o Ministério começa a formação 

pelo agente comunitário de saúde, porque muitas 

vezes esse agente comunitário de saúde tem uma 

relação tão próxima com essa pessoa em 

sofrimento, que é ele que a ajuda a encontrar essa 

resposta e a chegar até o Caps. Por isso 

fortalecemos, valorizamos muito a Unidade de 

Saúde como nossa parceira, e talvez seja a 

principal porta de entrada, ao contrário de se 

pensar que seja o Caps. 

Como a Senhora Anelise Nunes Gorza 

disse, trabalhamos com essa demanda espontânea 

também. Mas sempre pedimos para valorizar a 

Unidade de Saúde, onde há recursos maravilhosos 

que, às vezes, a comunidade não conhece e equipes 

fantásticas que conseguem fazer um manejo clínico 

melhor até do que no Caps AD. 

 

A SR.ª GILZA DA SILVA - Só para 

completar, todas as unidades de saúde do 

Município de Vitória possuem assistente social e 

psicólogo que acompanham essa equipe mínima de 

saúde mental e que tem a alocação direta com 

todos os Caps da rede. 

 
A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE 

SÁ) - As Senhoras gostariam de fazer mais alguma 

consideração? (Pausa) 

Agradecemos às Senhoras, psicólogas, 
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assistentes sociais e coordenação do Caps AD III 

do Município de Vitória a presença e colocamos a 

Comissão à disposição.  

Nada mais havendo a tratar, declaro 

encerrada a reunião e convoco os Senhores 

Deputados para a próxima, à hora regimental.  

Está encerrada a reunião.  

 

Encerra-se a reunião às 12h57min. 
 

___________________________________________ 

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO. 

DÉCIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA, 

DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA DA DÉCIMA SÉTIMA 

LEGISLATURA, REALIZADA EM 24 DE 

JUNHO DE 2014. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Havendo número legal, invocando a 

proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 

Comissão.  

Convido o Senhor Secretário a proceder à 

leitura da ata da décima terceira reunião ordinária, 

realizada em 10 de junho de 2014. (Pausa)  

 

(O Senhor Secretário procede à 

leitura da ata) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Solicito ao Senhor Secretário que 

proceda à leitura do Expediente.  

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

Ofício n.º 217/2014 - GDDVI - Do Senhor 

Deputado da Vitória justificando ausência na 

reunião ordinária, desta Comissão, do dia 10 

de junho do corrente ano. 

  

Ofício n.º 74/2014 - GDJCE - Do Senhor 

Deputado José Carlos Elias justificando 

ausência na reunião ordinária, desta 

Comissão, do dia 10 de junho do corrente 

ano. 
 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 

Projeto de Lei n.º 352/2013 - Redação 

Final 
Autor: Senhora Deputada Janete de Sá.  

Ementa: Introduz alteração na Lei n.º 6.999, 

de 27/12/2001, que dispõe sobre o Imposto 

sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores - IPVA. 

Projeto de Lei Complementar n.º 36/2014 - 

Redação Final 
Autor: Senhor Governador do Estado.  

Ementa: Institui o Fundo Especial para 

construção, reforma e ampliação de 

equipamentos públicos estaduais.   

Mensagem n.º 137. 

 

Proposta de Emenda Constitucional n.º 

06/2014 - Análise técnica 

Autor: Senhor Governador do Estado. 

Ementa: Altera a redação do art. 229 da 

Constituição Estadual, para estender ao 

Transporte Rodoviário Intermunicipal, a 

garantia a gratuidade aos maiores de sessenta 

e cinco anos e aos menores de cinco anos de 

idade e às pessoas com deficiência. 
 

Proposta de Emenda Constitucional n.º 

07/2014 - Análise técnica 

Autor: Senhor Deputado José Carlos Elias.  

Ementa: Alterando o caput do art. 63 da 

Constituição Estadual, que dispõe sobre a 

iniciativa de Leis no Estado, incluindo o 

Tribunal de Contas como proponente. 

 

Mensagem de Veto n.º 138/2014 - Análise 

do Veto 
Autor: Senhor Governador do Estado. 

Ementa: Mensagem encaminhando veto total 

ao Projeto de Lei n.º 079/2014, de autoria do 

Senhor Deputado Da Vitória, que dispõe 

sobre a estadualização da rodovia municipal 

que liga os municípios de São Gabriel da 

Palha e Águia Branca, e dá outras 

providências. 

 

Projeto de Lei n.º 102/2014 - Análise 

técnica 
Autor: Senhor Deputado Paulo Roberto.  

Ementa: Autoriza o Governo do Estado do 

Espírito Santo instituir eleições diretas para 

Diretor das Escolas de Educação Básica da 

Rede Pública Estadual de Ensino e dá outras 

providências. 

 

Projeto de Lei n.º 106/2014 - Análise 

técnica 
Autor: Senhora Deputada Lúcia Dornellas.  

Ementa: Institui o Programa de Inclusão de 

Pessoas com Deficiência no Mercado de 

Trabalho e dá outras providências. 

 

Projeto de Lei n.º 113/2014 - Análise 

técnica - Terminativo 
Autor: Senhor Deputado Freitas. 

Ementa: Denomina “Polo Industrial 

Norberto Lauer” o Polo Industrial localizado 

no Município de Vila Pavão.  

 

Projeto de Lei n.º 116/2014 - Análise 
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técnica 
Autor: Senhor Deputado Luiz Durão.  

Ementa: Dispõe sobre o envio de mensagens 

de textos de utilidade pública por prestadoras 

de serviços de telefonia móvel no âmbito do 

Estado do Espírito Santo. 

 

Projeto de Lei n.º 127/2014 - Análise 

técnica 
Autor: Senhora Deputada Lúcia Dornellas. 

Ementa: Dispõe sobre medição 

individualizada de consumo de água em 

edificações prediais verticais ou condomínios 

e dá outras providências.  
 

Projeto de Lei n.º 128/2014 - Análise 

técnica 
Autor: Senhora Deputada Janete de Sá. 

Ementa: Autoriza o Poder Executivo a 

estadualizar e pavimentar a estrada 

compreendida no trecho que liga a Rodovia 

ES 320, na região da Secadeira, ao Distrito 

de Monte Sinai, passando pelo Córrego do 

Itá, estendendo ao Córrego Rico, na região de 

Vila Poranga e Palmital, inclusive com a 

construção de ciclovia em toda sua extensão.  
 

Projeto de Lei n.º 130/2014 - Análise 

técnica 
Autor: Senhora Deputada Janete de Sá. 

Ementa: Autoriza o Poder Executivo a 

estadualizar e pavimentar a estrada vicinal 

que liga a Rodovia ES 261, na bifurcação do 

Distrito de Alto Santa Maria, à Rodovia ES 

452, na bifurcação do distrito de Alto 

Caldeirão, no Município de Santa Teresa, 

inclusive com a construção de ciclovia em 

toda sua extensão. 

 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 03/2014 

- Análise técnica 

Autor: Senhor Deputado Claudio Vereza. 

Ementa: Concede Título de Cidadania 

Espírito-Santense ao Senhor Gustavo 

Carvalho Bernardes. 

 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 47/2014 

- Análise técnica 

Autor: Senhor Deputado Marcelo Santos. 

Ementa: Concede Título de Cidadania 

Espírito-Santense ao Senhor Ubirajara Faria 

Lopes. 

  

Projeto de Decreto Legislativo n.º 63/2014 

- Análise técnica 

Autor: Senhor Deputado Dary Pagung. 

Ementa: Concede Título de Cidadania 

Espírito-Santense ao Senhor Ricardo Dias 

Martins. 

 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 64/2014 

- Análise técnica 

Autor: Senhor Deputado Paulo Roberto. 

Ementa: Concede Título de Cidadania 

Espírito-Santense à Senhora Rosângela 

Oliveira Barbosa. 

 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 65/2014 

- Análise técnica 

Autor: Senhor Deputado José Esmeraldo. 

Ementa: Concede Título de Cidadania 

Espírito-Santense ao Senhor Nélio Torres. 

 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 66/2014 

- Análise técnica 

Autor: Senhor Deputado José Esmeraldo. 

Ementa: Concede Título de Cidadania 

Espírito-Santense ao Senhor Ailton da Silva 

Profeta. 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS 

Projeto de Lei n.º 352/2013 - Redação final 
Senhor Deputado Da Vitória. 

 

Projeto de Lei n.º 128/2014  
Senhor Deputado Claudio Vereza. 

 

Projeto de Lei n.º 130/2014  
Senhor Deputado Claudio Vereza. 

 

Mensagem de Veto n.º 138/2014  
Senhor Deputado Claudio Vereza. 

 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 66/2014  
Senhor Deputado Claudio Vereza. 

 

Projeto de Lei n.º 106/2014  
Senhor Deputado Marcelo Santos. 

 

Projeto de Lei n.º 113/2014  
Senhor Deputado José Carlos Elias. 

 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 03/2014  
Senhor Deputado José Carlos Elias. 

 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 47/2014  
Senhor Deputado José Carlos Elias. 

 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 63/2014  
Senhor Deputado José Carlos Elias. 

 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 64/2014  
Senhor Deputado José Carlos Elias. 

 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 65/2014  
Senhor Deputado José Carlos Elias. 
 

Projeto de Lei n.º 116/2014  
Senhora Deputada Luzia Toledo. 

 

PROPOSIÇÃO SOBRESTADA 
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Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÃO BAIXADA DE PAUTA 
Mensagem de Veto n.º 131/2014.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Como ainda não temos quórum 

suficiente para votarmos a ata lida, está suspensa a 

sessão.  
 

(A reunião é suspensa às 13h39min 

e reaberta às 13h41min)  

 

 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES)  - Está reaberta a presente reunião da 

Comissão de Justiça. 

Em discussão a ata. (Pausa) 

Encerrada. 

Em votação. (Pausa) 

Aprovada a ata como lida. 

Passa-se à Ordem do Dia. 

Tenho em mãos a Proposta de Emenda 

Constitucional n.º 06/2014 enviada pelo Governo do 

Estado. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Claudio Vereza para relatar. 

 

O SR. CLAUDIO VEREZA - Senhor 

Presidente e Senhores membros da Comissão de 

Justiça, todos os brasileiros e todas as brasileiras 

estão um tanto mais animados hoje e com dó dos 

Camarões. Mas para quem não tem alergia, é ótimo 

um bobó de camarão.  

 Senhor Presidente, tratando-se desta matéria, 

pedimos licença para relatá-la imediatamente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Concedo a palavra a V. Ex.ª para 

relatar a matéria enviada pelo Governo do Estado. 

 

 O SR. CLAUDIO VEREZA - Senhor 

Presidente e Senhores membros da Comissão de 

Justiça, trata-se da Proposta de Emenda 

Constitucional n.º 06/2014 que altera a redação do 

Art. 229 da Constituição Estadual para estender ao 

Transporte Rodoviário Intermunicipal a garantia à 

gratuidade aos maiores de sessenta e cinco anos e aos 

menores de cinco anos de idade e às pessoas com 

deficiência.  

A necessidade da Emenda é que tempos atrás 

houve uma Emenda Constitucional que condicionou 

e definiu quais eram as gratuidades em todos os 

sistemas de transporte. Esta Proposta amplia a 

relação que já havia.  

Procederemos à leitura: 
 

Art. 1.º O artigo 229, da 

Constituição do Estado do Espírito 

Santo, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

Art. 229. Aos maiores de sessenta e 

cinco anos e aos menores de cinco 

anos de idade e às pessoas com 

deficiência é garantida a gratuidade 

no Transporte Coletivo Urbano e no 

Transporte Rodoviário 

Intermunicipal mediante a 

apresentação de documento oficial 

de identificação e, na forma da lei 

complementar de iniciativa do Poder 

Executivo, em cujo texto constará 

parâmetros necessários para 

habilitação do idoso com idade 

acima de sessenta e cinco anos e do 

deficiente ao benefício, 

especialmente em relação ao grau de 

sua capacidade física, à condição 

financeira de sua família e à 

limitação do uso da gratuidade.  

§ 2.º Fica vedada  a redução no 

valor de sua tarifa fora dos casos 

previstos neste artigo e, ainda, a 

inclusão ou manutenção de subsídio 

de qualquer natureza para cobrir 

déficit de outros serviços de 

transporte.” (NR)  

 

Art. 2.º Esta Emenda Constitucional 

entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Em relação ao que foi lido, ressaltamos que 

havia gratuidade no Transporte Coletivo Urbano e 

agora haverá gratuidade no Transporte Rodoviário 

Intermunicipal. Além disso, o parágrafo 2.º veda a 

redução no valor.  

Aproveitamos a oportunidade para solicitar à 

Comissão de Redação, se por acaso ainda não o fez, 

que transforme a palavra deficiente em pessoa com 

deficiência. Dessa forma, faremos a leitura: e da 

pessoa com deficiência ao benefício. Cremos que a 

Comissão já deve ter previsto isso. 

O nosso parecer é pela constitucionalidade e 

admissibilidade da Proposta de Emenda 

Constitucional n.º 06/2014, de autoria do Governador 

do Estado.  

Senhor Presidente, não nos estenderemos no 

relato porque esse projeto passou por um debate 

razoável inclusive nesta Comissão e no Plenário, 

quando da discussão do Projeto de Lei 

Complementar, se não nos enganamos, sobre o 

mesmo assunto. Essa emenda é para adequar a 

Constituição Estadual ao Projeto de Lei 

Complementar que o Governador já enviou a esta 

Casa. Portanto, fica com a emenda de redação, caso 

ela não tenha sido feita.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Faremos a recomendação. É evidente 

que o Senhor Deputado Claudio Vereza, sempre 

atencioso nesse ponto e em outros, ficará atento se a 

redação for para o Plenário, do contrário do que foi 
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sugerido por S. Ex.ª. Caso ocorra dessa forma, 

modificaremos em Plenário.  

Em discussão o parecer. (Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação. 

 Como votam os Senhores Deputados? 

  

O SR. DA VITÓRIA - Com o relator. 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - Com o relator. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - A Presidência acompanha o voto do 

relator. 

Aprovado o parecer à unanimidade. 

Concedo a palavra à Senhora Deputada Luzia 

Toledo para relatar. 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - Redação final do 

Projeto de Lei Complementar  n.º 36/2014 que 

institui o Fundo Especial para construção, reforma e 

ampliação de equipamentos públicos estaduais. 

Senhor Presidente, esse assunto já foi 

discutido. Portanto, o nosso parecer é pela aprovação 

da redação final do Projeto de Lei Complementar n.º 

36/2014. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Em discussão o parecer. (Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação. 

 Como votam os Senhores Deputados? 

  

O SR. DA VITÓRIA - Com a relatora. 

 

O SR. CLAUDIO VEREZA - Com a 

relatora. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - A Presidência acompanha o voto da 

relatora. 

Aprovado o parecer à unanimidade. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Claudio Vereza. 

 

O SR. CLAUDIO VEREZA - Com a 

licença do autor do projeto de lei, Senhor Deputado 

Da Vitória, relataremos a Mensagem de Veto n.º 

138/2014, encaminhando veto total ao Projeto de Lei 

n.º 79/2014, de autoria do Senhor Deputado Da 

Vitória, que dispõe sobre a estadualização da rodovia 

municipal que liga os municípios de São Gabriel da 

Palha e Águia Branca e dá outras providências. 

Na ementa já era visível a invasão de 

competência do Poder Executivo, mas o Projeto de 

Lei foi aprovado nesta Casa e o Governador Renato 

Casagrande vetou, por vício de iniciativa e de 

inconstitucionalidade material, por afronta à 

independência do Poder Executivo, conforme 

fundamentos expostos quando da elaboração do 

parecer do Projeto de Lei n.º 79/2014. 

Relatamos pela manutenção do veto total 

aposto ao Projeto de Lei n.º 79/2014 que deu origem 

ao Autógrafo de Lei n.º 79/2014, de autoria do 

Governador do Estado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Em discussão o parecer. (Pausa) 

 

O SR. DA VITÓRIA - Senhor Presidente, 

pela ordem! Peço a palavra para discuti-lo.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Da Vitória. 
 

O SR. DA VITÓRIA - Senhor Presidente, 

pela ordem! Manifestaremos a respeito do Projeto de 

Lei n.º 79/2014, de nossa autoria. A interpretação do 

Governo tem o nosso respeito, mas não tem a nossa 

concordância.  

Aproveitamos para chamar a atenção do 

Governador Renato Casagrande porque S. Ex.ª está 

prestes a já fazer investimento público oriundo de 

recursos estaduais nessa rodovia através do Programa 

Caminhos do Campo, da Secretaria de Agricultura. 

Essa obra ligará a cidade-sede de São Gabriel da 

Palha ao distrito de São José e, posteriormente, já 

existe também a elaboração do projeto de São José ao 

Município de Águia Branca. Então, é mais do que 

correto fazer a estadualização dessa rodovia. Tendo a 

interpretação da Procuradoria do Estado nesse 

sentido que já emita a matéria para a Casa para fazer 

a estadualização da mesma. Mas nosso entendimento 

é que podemos fazer esse projeto autorizativo. 

Fizemos o encaminhamento dessa forma e estaremos 

nos aprofundando nessa interpretação da 

Procuradoria, mas até sermos convencido 

manteremos nosso voto. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Queremos fazer um esclarecimento. 

Quando votamos este projeto, e votamos pela 

compreensão do enunciado, com essa caraterística 

realmente a estrada será estadualizada, com esse 

implemento que está sendo dado na ligação da Sede 

de São Gabriel da Palha ao Distrito à Sede de Águia 

Branca.  

Senhor Deputado Da Vitória, só que nossa 

aprovação, que foi dentro dessa visão, ensejou uma 

coisa séria, nós mesmos vimos, passou por nossas 

mãos, três projetos estadualizando estradas 

municipais, o Governo tomou um susto e se 

perguntou: Como ficará se começar a estadualizar 

tudo quanto é estrada municipal? E foi por isso, 

Senhor Deputado Da Vitória, que foi aposto o veto.  

Acreditamos, sinceramente, que o Governo, 

vendo que V. Ex.ª anunciou e V. Ex.ª terá essa 

paternidade, naturalmente, não só por ter apresentado 

o projeto, mas pela compreensão do Governo.  

Damos apenas essa justificativa, porque V. 

Ex.ª tem sempre sido um cuidadoso Deputado no 
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respeito a essas regras que relacionam a Assembleia 

Legislativa com o Governo do Estado, portanto, não 

seria agora que iríamos encontrar uma via de 

escamoteamento para votar uma estadualização.  

 Anunciaremos nossa opinião dizendo que 

entendemos perfeitamente o gesto e que o Governo 

poderá, já que tem em V. Ex.ª um colaborador 

permanente dar-lhe o prêmio de, na localidade dizer 

que o Senhor Deputado Da Vitória colaborou para 

que fosse estadualizada a estrada.  

O Senhor Deputado Da Vitória fez a 

discussão mais elucidativa e terminativa. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Continua em discussão o parecer. 

(Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação. 

 Como votam os Senhores Deputados? 

  

O SR. DA VITÓRIA - Contra o relator. 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - Contra o relator. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - A Presidência acompanha o voto do 

relator. 

 Fica empatada a votação.  

 Na próxima reunião votaremos o desempate. 

Estamos fazendo isso porque é dentro de uma regra 

geral. O Governo não pode abrir mão. Se o Governo 

abrir mão desse dispositivo neste projeto, Senhor 

Deputado Da Vitória, teremos um caminho aberto de 

inúmeros projetos que até congestionarão a pauta. 

Todos os Deputados têm uma região nos municípios 

que luta pela melhoria da estrada e é um modo de S. 

Ex.ª agir, estadualizar um trecho e seja o que Deus 

quiser.  
 

O SR. DA VITÓRIA - Senhor Presidente, 

pela ordem! Agradecemos a V. Ex.ª e principalmente 

à Senhora Deputada Luzia Toledo a votação. É muito 

importante registrar que estamos há sete anos no 

Parlamento e que fomos eleito Deputado Estadual. O 

Governo tem que se virar com seus problemas como 

nos viramos aqui.  

Já ouvimos de V. Ex.ª, Senhor Deputado 

Elcio Alvares. Quando cheguei ao mandato V. Ex.ª já 

tinha minha idade de vida pública, o que admiramos 

muito. V. Ex.ª sempre nos disse: Da Vitória, o 

Parlamento não nos dá muitas condições de conduzir 

a vida da sociedade em termos de regras, mas 

também nos orientou e também nos ensinou, junto 

com o Senhor Deputado Claudio Vereza, com sua 

experiência de Presidente desta Casa, que sem o 

Parlamento o Governo também não faz nada.  

Dentro dessa orientação e dessa experiência 

temos tranquilidade hoje porque pode ser que um dia 

estejamos no Poder Executivo, onde teremos que 

tomar conta. Quando fizermos algum investimento do 

Governo do Estado, oriundos de tributos e impostos 

do nosso cidadão, estaremos preparado para antes 

cumprirmos nossa missão de estadualizar. 

Hoje foi um dia importante para a Comissão 

de Justiça, porque este empate ficará imortalizado 

como uma demonstração também de que o 

Parlamento existe, e que damos a contribuição. 

Porque somos a antena da sociedade no Estado do 

Espírito Santo. A sociedade nos cobra e todo o 

Estado nos pede; não pede direto ao Governador. 

Sabemos das necessidades das áreas de Educação, de 

Agricultura. Votamos o Orçamento e muitas vezes 

nos posicionamos nesta Comissão sobre muitos 

projetos inconstitucionais, ilegais. Mas só o fato de 

serem protocolizados por um Deputado nesta Casa 

mostra a necessidade de debater esse tema.  

Hoje recebemos uma proposta do Senhor 

Deputado Rodrigo Coelho, que V. Ex.ª apoia, que 

entendemos que nem tudo repercute no salário e no 

dinheiro. Mas hoje os professores do Estado Espírito 

Santo valorizam tanto essa questão da eleição dos 

diretores escolares que é um tema que não pode mais 

ficar escondido. Tem que ser debatido pelo Governo 

do Estado.  

Votamos contrário ao projeto porque não 

fomos convencido da sua constitucionalidade. Mas o 

Governador do Estado, enquanto instituição, precisa 

debater isso novamente; criar uma forma que dê 

segurança para S. Ex.ª, que também não seja um 

modelo solto para ser feudo, porque ninguém desta 

Casa quer indicação de Deputado. Mas também 

temos que ter alguém que seja avalizado pelos nossos 

educadores.  

Então hoje foi mais um dia importante nesta 

Comissão. Só o fato de a votação do parecer ter dado 

empate, mostraremos que nossa Assembleia 

Legislativa está atenta e defendendo os anseios da 

nossa sociedade.  

Finalizamos nossa fala cumprimentando o 

Senhor Osmar Passamani, Prefeito do Município de 

Marilândia, nas galerias desta Comissão, juntamente 

como o Vereador Tenório Gomes, com sete mandatos 

e o Vice-Prefeito Tarcísio Arrivabene. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Senhor Deputado Da Vitória, o 

cumprimento de V. Ex.ª ao Prefeito Osmar 

Passamani juntamente com o vereador que 

acompanha S. Ex.ª, são os cumprimentos  de todos os 

parlamentares que integram esta Comissão de Justiça. 

Sejam bem-vindos! É um prazer tê-los nesta 

Comissão. 

Voltando ao assunto, deixamos de lado a 

discussão segundo o que V. Ex.ª arguiu porque 

também temos uma ideia definida a respeito da 

eleição dos diretores de estabelecimentos 

educacionais. Mas gostaríamos de ficar só na 

discussão.  

Esse projeto, inclusive V. Ex.ª quando falou 

sobre a matéria, é para autorizá-lo. E o mesmo 

entraria na faixa dos autorizativos, porque é de 

competência estrita do Estado. Poderíamos 
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estadualizar. E então cairíamos em uma daquelas 

normas desta Comissão de Justiça, que veda projetos 

autorizativos.  

Gostaríamos de ponderar. Não enunciaremos 

nomes, porque não é do nosso feitio. Mas, Senhor 

Deputado Da Vitória, V. Ex.ª sabe que em face de o 

projeto de autoria de V. Ex.ª ter recebido essa 

compreensão, logo em seguida entraram três projetos 

dando nome a trechos de rodovias no Município de 

Santa Leopoldina. Quer dizer, o sorteio de benesses 

municipais não pode prosperar porque o Governo tem 

que ter um controle rígido. E se perdê-lo, isso se 

transformará numa babel. Todo pedacinho de estrada 

que existir no interior, V. Ex.ª não tenha dúvida, isso 

é do impulso do Deputado, pedirá a sua 

estadualização. Ainda mais agora que estamos num 

período eleitoral.  

Com todo respeito ao projeto de V. Ex.ª, 

votamos favorável por entender - e a explicação de 

V. Ex.ª foi muito clara -, que o Município de São 

Gabriel da Palha será ligado ao Distrito de São José, 

e este ao Município de Águia Branca. É realmente 

uma estrada com uma conexão ligando dois 

municípios. Não teria mal nenhum se essa estrada 

fosse estadualizada. Mas, se fizermos isso, 

diariamente teremos que discutir denominações nesta 

Comissão. Então, apesar de a votação estar 

consumada  iremos reabri-la na próxima reunião. 

Preferimos ficar com o relatório do Senhor Deputado 

Claudio Vereza que é coerente com nosso modo de 

agir nesta  Comissão, mas respeitando a 

iniciativa de V. Ex.ª, assim como vota a Senhora 

Deputada Luzia Toledo, um voto influente dentro 

desta Casa. Só fizemos esse comentário em 

homenagem ao respeito que temos por V. Ex.ª. 

Posteriormente veremos o desfecho deste projeto, 

principalmente, com a repercussão do Plenário, já 

que esse veto irá ao Plenário. 

 

 O SR. DA VITÓRIA - Senhor Presidente, 

pela ordem! Pedimos a V. Ex.ª que seja invertida a 

ordem de relatoria, sendo o primeiro relator o Senhor 

Deputado José Carlos Elias e este Deputado seja o 

segundo a relatar. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Pela Ordem do Dia V. Ex.ª é o 

primeiro relator. 

 

 O SR. DA VITÓRIA - Por isso pedimos a 

inversão para que possamos despachar rapidamente 

com os representantes do Município de Marilândia. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - O Senhor Deputado Claudio Vereza 

seria o segundo a relatar. Submeteremos à apreciação 

dos demais membros, pois não decidiremos 

monocraticamente. Respeitamos a Ordem do Dia 

porque reconhecemos que o Deputado tem 

conveniência, mas será difícil se começarmos a abrir 

essa superposição de relatores. 

 Submeto ao Plenário o pedido do Senhor 

Deputado Da Vitória para que o Senhor Deputado 

José Carlos Elias tenha a preferência na relatoria. 

Pela ordem, o segundo relator seria o Senhor 

Deputado Claudio Vereza, caso S. Ex.ª também 

esteja de acordo poderemos mudar a ordem de 

relatoria. 

 Vou colocar em votação o requerimento do 

Senhor Deputado Da Vitória para que o Senhor 

Deputado José Carlos Elias seja o primeiro relator da 

Ordem do Dia.  

Em votação. (Pausa)  

Como votam os Senhores Deputados?  

 

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS - Voto 

favoravelmente. 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - Voto 

favoravelmente. 

 

O SR. CLAUDIO VEREZA - Voto 

favoravelmente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - A Presidência também acompanha os 

votos. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado José 

Carlos Elias. 
 

 O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS - Senhor 

Presidente, aproveitamos a oportunidade para 

registrar a presença do Prefeito do Município de 

Marilândia e dos vereadores presentes. 

 Projeto de Lei n.º 83/2014 de autoria do 

Senhor Deputado Gilsinho Lopes, que assegura ao 

consumidor de serviços de transportes coletivos a 

informação a respeito da lotação do veículo. 

 Na análise, Senhor Presidente, feita sobre a 

competência legislativa para dispor sobre a matéria e 

competência de iniciativa, cumpre assentar que o 

exame a ser realizado sobre o presente projeto de lei 

cingir-se-á aos aspectos estritamente jurídicos, 

especialmente com suporte nas matrizes 

constitucionais e legais que norteiam o processo 

legiferante pátrio. Com efeito, não incumbe a 

Procuradoria invadir o mérito da proposição 

legislativa, muito menos imiscuir-se em questões que 

dizem respeito tão somente aos critérios políticos e 

de oportunidade e conveniência desta Casa de Leis. 

Baseado, também, em outros assuntos, 

conforme nossa assessoria jurídica, em que pese a 

nobre intenção do Excelentíssimo Senhor Deputado 

em potencializar a aplicação do princípio da 

publicidade nos serviços de transporte público 

coletivo, verifica-se, data venia, a 

inconstitucionalidade formal do presente projeto de 

lei, pelas razões baseadas em legislações federais e 

leis. Temos um parecer muito bem fundamentado, 

mas não o leremos na íntegra devido ao tempo, mas 

qualquer questionamento de algum Parlamentar 

poderá ser feito, pois o relatório está bem 
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evidenciado. 

Somos pela inconstitucionalidade formal ao 

Projeto de Lei n.º 83/2014 de autoria do 

Excelentíssimo Senhor Deputado Gilsinho Lopes, 

não devendo seguir sua tramitação regular nesta Casa 

de Leis. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Em discussão o parecer. (Pausa) 

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - Com o relator. 

 

O SR. DA VITÓRIA - Com o relator. 

 

O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o 

relator. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - A Presidência acompanha o voto do 

relator.  

O parecer é aprovado à unanimidade pela 

Comissão de Justiça. 

Continua com a palavra o Senhor Deputado 

José Carlos Elias. 
 

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS - O Projeto 

de Lei n.º 113/2014 de autoria do Senhor Deputado 

Freitas, que denomina Polo Industrial Norberto 

Lauer o Polo Industrial localizado no Município de 

Vila Pavão. É um projeto que, mediante sua 

constitucionalidade é normal. A denominação é uma 

função do Poder Legislativo. Baseado nisso e nos 

cumprimentos constitucionais, de acordo com as 

legislações expostas ao parecer, somos pela 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa bem como pela aprovação do 

Projeto de Lei n.º 113/2014, de autoria do Senhor 

Deputado Freitas, na forma do art. 276 do Regimento 

Interno, nos termos da fundamentação supra.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Em discussão o parecer. (Pausa) 

 

O SR. CLAUDIO VEREZA - Senhor 

Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discuti-

lo.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Claudio Vereza. 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA - Senhor 

Presidente, pedimos um esclarecimento ao relator se 

esse polo industrial é vinculado à Suppin  - 

Superintendência dos Projetos de Polarização 

Industrial, portanto é vinculado ao Governo Estadual 

ou é um polo industrial municipal? Caso seja um polo 

industrial municipal, não poderemos denominá-lo, 

considerando que seria competência da Câmara 

Municipal. Mas supomos que em o Senhor Deputado 

Freitas ter apresentado o referido projeto, 

provavelmente seja um polo estadual. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Senhor Deputado Claudio Vereza, essa 

era minha dúvida, mas V. Ex.ª consubstanciou na 

indagação feita.  

 

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS - Senhor 

Presidente, gostaríamos de sobrestar o Projeto de Lei 

n.º 113/2014, para análise fundamentada e, assim, na 

próxima reunião, traríamos para apreciação dos 

membros desta Comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Vou colocar em votação a solicitação 

do Senhor Deputado José Carlos Elias de que seja 

sobrestado o Projeto de Lei n.º 113/2014. 

 Como votam os Senhores Deputados? 

  

O SR. CLAUDIO VEREZA - Com a 

solicitação. 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - Com a 

solicitação  

 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - A Presidência acompanha.  

Aprovada a solicitação.  

O Projeto de Lei n.º 113/2014 fica sobrestado 

e será analisado na próxima reunião. 

 Continua com a palavra o Senhor Deputado 

José Carlos Elias. 

 
O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS - Senhor 

Presidente, em mãos o Projeto de Decreto Legislativo 

n.º 03/2014, de autoria do Senhor Deputado Claudio 

Vereza, concede Título de Cidadão Espírito-Santense 

ao Senhor Gustavo Carvalho Bernardes. É uma 

pessoa com um currículo bastante fundamentado e, 

dentro de análise apresentada, tem todas as 

normativas para receber esse título.  

O nosso parecer é pela constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 03/2014, de autoria 

do Senhor Deputado Claudio Vereza. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Em discussão o parecer. (Pausa) 

Encerrada. 

Em votação. 

Como votam os Senhores Deputados? 

  
O SR. DA VITÓRIA - Com o relator. 

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO - Com o relator. 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o 
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relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - A Presidência acompanha o voto do 

relator. 

Aprovado o parecer à unanimidade. 

Continua com a palavra o Senhor Deputado 

José Carlos Elias. 

 

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS - O Projeto 

de Decreto Legislativo n.º 47/2014, de autoria do 

Senhor Deputado Marcelo Santos, concede Título de 

Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Ubirajara Faria 

Lopes. Conforme falado anteriormente, quanto aos 

critérios normativos, constitucionais e à legalidade 

não há nada contra a concessão. 

O nosso parecer é pela constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 47/2014, de autoria 

do Senhor Deputado Marcelo Santos. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Em discussão o parecer. (Pausa) 

Encerrada. 

Em votação. 

Como votam os Senhores Deputados? 

  

O SR. DA VITÓRIA - Com o relator. 

 

O SR. GILSINHO LOPES - Com o relator. 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - Com o relator. 

 

O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o 

relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - A Presidência acompanha o voto do 

relator. 

Aprovado o parecer à unanimidade. 

Continua com a palavra o Senhor Deputado 

José Carlos Elias. 

 

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS - Senhor 

Presidente, o Projeto de Decreto Legislativo n.º 

63/2014, de autoria do Senhor Deputado Dary 

Pagung, concede Título de Cidadão Espírito-Santense 

ao Senhor Ricardo Dias Martins. Considerando os 

critérios normativos legais, não há nada contra. 

O nosso parecer é pela constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 63/2014, de autoria 

do Senhor Deputado Dary Pagung. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Em discussão o parecer. (Pausa) 

Encerrada. 

Em votação. 

Como votam os Senhores Deputados? 

 

O SR. DA VITÓRIA - Com o relator. 

O SR. GILSINHO LOPES - Com o relator. 

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO - Com o relator. 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o 

relator. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - A Presidência acompanha o voto do 

relator. 

Aprovado o parecer à unanimidade. 

Continua com a palavra o Senhor Deputado 

José Carlos Elias. 

 
O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS - Senhor 

Presidente, o Projeto de Decreto Legislativo n.º 

64/2014, de autoria do Senhor Deputado Paulo 

Roberto, concede Título de Cidadã Espírito-Santense 

à Senhora Rosângela Oliveira Barbosa. 

O nosso parecer é pela constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 64/2014, de autoria 

do Senhor Deputado Paulo Roberto. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Em discussão o parecer. (Pausa) 

Encerrada. 

Em votação. 

Como votam os Senhores Deputados? 

  

O SR. DA VITÓRIA - Com o relator. 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - Com o relator. 

 

O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o 

relator. 

 

O SR. GILSINHO LOPES - Com o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - A Presidência acompanha o voto do 

relator. 

Aprovado o parecer à unanimidade. 

Continua com a palavra o Senhor Deputado 

José Carlos Elias. 

 

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS - Senhor 

Presidente, o Projeto de Decreto Legislativo n.º 

65/2014, de autoria do Senhor Deputado José 

Esmeraldo, concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Senhor Nélio Torres. 

O nosso parecer é pela constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 65/2014, de autoria 

do Senhor Deputado José Esmeraldo. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Em discussão o parecer. (Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação. 
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 Como votam os Senhores Deputados? 

 

O SR. GILSINHO LOPES - Com o relator.  

 

 A SR.ª LUZIA TOLEDO - Com o relator.  

 

 O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o 

relator. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - A Presidência acompanha o voto do 

relator. 

Aprovado o parecer à unanimidade. 

Concedo a palavra à Senhora Deputada Luzia 

Toledo.  

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - Projeto de Lei 

n.º 116/2014, de autoria do Senhor Deputado Luiz 

Durão, que dispõe sobre o envio de mensagens de 

textos de utilidade pública por prestadoras de 

serviços de telefonia móvel no âmbito do Estado do 

Espírito Santo. 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa 

em exercício de juízo de delibação que lhe impõe o 

art. 120 do Regimento Interno - Resolução nº 

2.700/2009 -, proferiu o despacho de fl. 02, no qual 

admitiu a tramitação da proposição entendendo, a 

priori, inexistir manifesta inconstitucionalidade ou 

um dos demais vícios previstos na norma regimental. 

Entretanto, veremos a competência 

legislativa para dispor sobre a matéria e competência 

de iniciativa.  Cumpre assentar, inicialmente, que o 

exame a ser realizado sobre o presente projeto de lei 

cingir-se-á aos aspectos estritamente jurídicos, 

especialmente com suporte nas matrizes 

constitucionais e legais que norteiam o processo 

legiferante pátrio. Com efeito, não incumbe a 

Procuradoria invadir o mérito da proposição 

legislativa, muito menos imiscuir-se em questões que 

dizem respeito tão somente aos critérios políticos e 

de oportunidade e conveniência desta Casa de Leis. 

Portanto, fere o art. 63, parágrafo único, 

incisos III e VI da Constituição Estadual: 

 

Art. 63. A iniciativa das leis cabe a 

qualquer membro ou comissão da 

Assembléia Legislativa, ao 

Governador do Estado, ao Tribunal 

de Justiça, ao Ministério Público e 

aos cidadãos, satisfeitos os requisitos 

estabelecidos nesta Constituição. 

Parágrafo único. São de iniciativa 

privativa do Governador do Estado 

as leis que disponham sobre: 

(...) 

III - organização administrativa e 

pessoal da administração do Poder 

Executivo; 

(...) 

VI - criação, estruturação e 

atribuições das Secretarias de 

Estado e órgãos do Poder Executivo. 

 

Neste sentido, observa-se ainda a 

infringência ao art. 61, parágrafo 1º, inciso II, alínea 

a, da Constituição da República:  

 

Art. 61. A iniciativa das leis 

complementares e ordinárias cabe a 

qualquer membro ou Comissão da 

Câmara dos Deputados, do Senado 

Federal ou do Congresso Nacional, 

ao Presidente da República, ao 

Supremo Tribunal Federal, aos 

Tribunais Superiores, ao 

Procurador-Geral da República e 

aos cidadãos, na forma e nos casos 

previstos nesta Constituição. 

§ 1º - São de iniciativa privativa do 

Presidente da República as leis que: 

I - fixem ou modifiquem os efetivos 

das Forças Armadas; 

II - disponham sobre: 

a) criação de cargos, funções ou 

empregos públicos na administração 

direta e autárquica ou aumento de 

sua remuneração; 

Com toda essa manifestação da douta 

Procuradoria desta Casa, que está realmente recheada 

de uma pesquisa muito aprofundada, a qual 

elogiamos, concluimos o nosso parecer.  

O nosso relato é pela inconstitucionalidade 

formal do Projeto de Lei n.º 116/2014, de autoria do 

Senhor Deputado Luiz Durão.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Em discussão o parecer. (Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação. 

 Como votam os Senhores Deputados? 

 

O SR. MARCELO SANTOS - Com a 

relatora.  

 

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS - Com a 

relatora.  

 
  O SR. GILSINHO LOPES - Com a 

relatora. 

 
 O SR. DA VITÓRIA - Com a relatora. 

 
 O SR. CLAUDIO VEREZA - Com a 

relatora. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - A Presidência acompanha o voto da 

relatora. 

Aprovado o parecer à unanimidade. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Marcelo Santos.  



48 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 07 de agosto de 2014 

 O SR. MARCELO SANTOS - Projeto de 

Lei n.º 106/2014, de autoria da Senhora Deputada 

Lúcia Dornellas, que institui o Programa de Inclusão 

de Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho 

e dá outras providências. 

 Há invasão de competência neste caso 

especifico, da autora. Logo, somos pela 

inconstitucionalidade do referido projeto. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Em discussão o parecer. (Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação. 

 Como votam os Senhores Deputados? 

  

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS - Com o 

relator. 

  

O SR. GILSINHO LOPES - Com o relator.  

  

O SR. DA VITÓRIA - Com o relator. 

  

A SR.ª LUZIA TOLEDO - Com o relator. 
  

O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o 

relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - A Presidência acompanha o voto do 

relator. 

 Aprovado o parecer à unanimidade. 

Continua com a palavra o Senhor Deputado 

Marcelo Santos.  

 

O SR. MARCELO SANTOS - Projeto de 

Lei n.º 98/2014, de autoria do Senhor Deputado 

Roberto Carlos, que declara de Utilidade Pública a 

Rede de Atendimento Integrado à Criança e ao 

Adolescente - Aica. 

Observamos que atende a tudo o que o 

Regimento Interno desta Casa de Leis e as leis 

solicitam para que possa tramitar declaração de 

utilidade pública.  

Somos pela constitucionalidade, legalidade e 

boa técnica legislativa do referido projeto. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Em discussão o parecer. (Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação. 

 Como votam os Senhores Deputados? 

  

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS - Com o 

relator. 

 

 O SR. GILSINHO LOPES - Com o relator.  

 

 O SR. DA VITÓRIA - Com o relator. 

  

O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o 

relator. 

 A SR.ª LUZIA TOLEDO - Com o relator. 

  

 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - A Presidência acompanha o voto do 

relator. 

 Aprovado o parecer à unanimidade. 

Concedo a palavra o Senhor Deputado 

Claudio Vereza para relatar. 

 

O SR. CLAUDIO VEREZA - Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 66/2014, de autoria do Senhor 

Deputado José Esmeraldo, que concede Título de 

Cidadania Espírito-Santense ao Senhor Ailton da 

Silva Profeta. 

A matéria vem acompanhada dos 

documentos necessários, com o currículo do 

homenageado. E ainda mais sendo um profeta; será 

um profeta capixaba.  

Somos pela constitucionalidade e legalidade 

do referido projeto.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Em discussão o parecer. (Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação. 

 Como votam os Senhores Deputados? 

 

O SR. MARCELO SANTOS - Com o 

relator. 

  

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS - Com o 

relator. 

  

O SR. GILSINHO LOPES - Com o relator.  

  

O SR. DA VITÓRIA - Com o relator. 

  

A SR.ª LUZIA TOLEDO - Com o relator. 

  

 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - A Presidência acompanha o voto do 

relator. 

 Aprovado o parecer à unanimidade. 

Concedo a palavra o Senhor Deputado Da 

Vitória para relatar. 

 

O SR. DA VITÓRIA - Redação final ao 

Projeto de Lei n.º 352/2013, de autoria da Senhora 

Deputada Janete de Sá, que introduz alteração na Lei 

nº 6.999, de 27/12/2001, que dispõe sobre o Imposto 

sobre a Propriedade de Veículos Automotores-IPVA. 

O projeto foi aprovado com adoção de 

emenda apresentada à Comissão de Justiça e teve 

como relator o Senhor Deputado Claudio Vereza.  
 

EMENDA Nº___2013: 

O Art. 2º do Projeto de Lei nº. 

352/2013 de autoria da 

Excelentíssima Senhora Deputada 

Janete de Sá passa a ter a seguinte 

redação: 
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“Art. 2º Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.” 

 
Senhor Presidente, a Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação é 

pela aprovação da redação final ao Projeto de Lei n.º 

352/2013, na forma que segue. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Em discussão o parecer. (Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação. 

 Como votam os Senhores Deputados? 

  

O SR. MARCELO SANTOS - Com o 

relator. 
  

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS - Com o 

relator. 
  

O SR. GILSINHO LOPES - Com o relator.  
  

A SR.ª LUZIA TOLEDO - Com o relator. 

  

O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o 

relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - A Presidência acompanha o voto do 

relator. 

 Aprovado o parecer à unanimidade. 

Continua com a palavra o Senhor Deputado 

Da Vitória. 
 

O SR. DA VITÓRIA - Proposta de Emenda 

Constitucional n.º 04/2014, de autoria do Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes e outros, que dá nova 

redação ao ar. 123 da Constituição Estadual e que 

assegura defensores públicos em todas as unidades 

jurisdicionais - Defensoria Pública para Todos. 

A Mesa Diretora recebeu, em exercício de 

juízo de delibação que lhe impõe o art. 120 do 

Regimento Interno, proferiu o despacho em que 

admite a tramitação da proposição entendendo, a 

priori, inexistir manifesta inconstitucionalidade ou 

um dos demais vícios previstos na norma regimental. 

A proposição que foi protocolizada no dia 31 

de março de 2014 e lida no expediente da sessão 

ordinária realizada no dia 02 de abril de 2014. Sua 

publicação feita no Diário do Poder Legislativo 

aconteceu no dia 14 de abril de 2014. 

Na análise da constitucionalidade formal e 

material, a respeito da competência legislativa e da 

competência de iniciativa da matéria, verifica-se a 

competência legislativa do Estado do Espírito Santo 

para deflagrar o presente procedimento legislativo. O 

objeto dessa emenda constitucional encontra-se em 

harmonia ao núcleo essencial do princípio da 

autonomia dos entes.  

Senhor Presidente, resumindo o nosso 

relatório e em sintonia com a admissão do parecer da 

Mesa Diretora desta Casa, o nosso parecer é pela 

admissibilidade e constitucionalidade da Proposta de 

Emenda Constitucional n.º 04/2014, de autoria do 

Senhor Deputado Gilsinho Lopes e outros. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Em discussão o parecer.  

 

O SR. CLAUDIO VEREZA - Senhor 

Presidente, pela ordem! Pedimos vista ao projeto. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Defiro. 

O Senhor Deputado Claudio Vereza pede 

vista e, inicialmente, também gostaríamos de aduzir 

algumas coisas, mas aguardaremos a vista do Senhor 

Deputado Claudio Vereza. 

Continua com a palavra o Senhor Deputado 

Da Vitória. 
 

O SR. DA VITÓRIA - Projeto de Lei n.º 

97/2014, de autoria do Senhor Deputado Sandro 

Locutor, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 

identificação de chamadas comerciais realizadas no 

Estado do Espírito Santo. 

Em seu parágrafo único, do art. 1.º o projeto 

ainda proíbe o uso de numerações aleatórias que 

dificultem a identificação do chamador. O art. 2.º 

deste projeto em apreço comina as penas em 

advertência e multa para o descumprimento das 

obrigações impostas na lei, bem como a aplicação de 

pena de multa em dobro para o caso de reincidência. 

O derradeiro art. 3.º estabelece a vigência 

imediata da norma em questão. O Projeto foi 

protocolizado no dia 16 de abril de 2014 e lido no 

expediente da sessão ordinária do dia 22 de abril de 

2014. 

 

O SR. CLAUDIO VEREZA - Senhor 

Deputado Da Vitória, o projeto trata de chamadas 

telefônicas? 

 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Chamadas comerciais. 

 

O SR. DA VITÓRIA - O projeto obriga a 

identificação do número de origem nas ligações 

comerciais, tanto nas ligações destinadas aos clientes, 

quanto nas destinadas ao público em geral. O projeto 

proíbe o uso de numerações aleatórias que dificultem 

a identificação do chamador. 

 

O SR. CLAUDIO VEREZA - Correto. 

Ligações telefônicas. 
 

O SR. DA VITÓRIA - A 

inconstitucionalidade formal verifica-se quando há 

algum vício no processo de formação das normas 

jurídicas. Vale dizer, é o vício decorrente do 

desrespeito de alguma norma constitucional que 

estabeleça o modo de elaboração das normas 
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jurídicas. 

Assim, a inconstitucionalidade formal pode 

decorrer da inobservância da competência legislativa 

para a elaboração do ato ou do procedimento de 

elaboração da norma. 

No caso em tela, a competência legislativa 

foi respeitada, pois, nos termos do art. 24, incisos V e 

VIII, compete à União, aos Estados e ao Distrito 

Federal legislar concorrentemente sobre produção e 

consumo e responsabilidade por dano ao consumidor. 

É imperioso ressaltar que a matéria tratada 

neste projeto não se classifica como direito comercial 

ou civil, pois a norma buscou apenas proteger o 

consumidor, ao tornar obrigatória informação quanto 

ao número de origem das ligações comerciais.  

Nesse sentido, confira a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal: (...) Ofensa ao art. 22, 

incisos (...) 

Foram relatadas pela Procuradoria duas 

jurisprudências do Supremo Tribunal Federal. 

(Pausa) 

Por outro lado, da maneira como redigido, o 

projeto cria obrigação para empresas situadas em 

outros Estados da Federação, pois, apesar de haver 

previsão na ementa, não há previsão no restante do 

texto de que a obrigação criada é endereçada apenas 

às empresas estabelecidas no Estado do Espírito 

Santo.  

Essa imposição a outros Estados caracteriza 

violação direta ao princípio do pacto federativo, 

previsto nos art. 1.º, 18, 25 e 29 da Carta da 

República, que garante a autonomia entre os entes 

federativos e, assim, o próprio equilíbrio da 

Federação, nos seguintes termos da Constituição 

Federal. Estão citados ipsis litteris os art. 1.º, 18, 25 e 

29 no estudo feito pela Procuradoria.   

Importante destacar que o Constituinte 

Originário elevou o aludido princípio à condição de 

cláusula pétrea, em face da sua relevância para o 

equilíbrio da Federação Brasileira, conforme se extrai 

do art. 60, § 4.º, inc. I, que assim prescreve, in verbis: 
 

Art. 60. A Constituição poderá ser 

emendada mediante proposta: 

[...] 

§ 4.º - Não será objeto de 

deliberação a proposta de emenda 

tendente a abolir: 

I - a forma federativa de Estado;  

Deste modo, para tornar constitucional o 

projeto em apreço, sugerimos, ao final, uma emenda 

modificativa ao artigo 1.º, apenas para endereçar a 

obrigação criada neste projeto às empresas 

estabelecidas neste Estado. 

Ressalta-se ainda que, apesar da norma criada 

neste projeto ser enquadrada no conceito de norma 

geral, o que, a princípio, afastaria a competência do 

Estado do Espírito Santo para legislar sobre a 

matéria, não há uma norma federal sobre o tema. 

Vale dizer: a União não editou qualquer lei 

regulamentando a prática comercial - muito 

difundida, diga-se de passagem - do oferecimento de 

produtos e serviços por meio de ligações telefônicas, 

também conhecida como telemarketing. 

O que existe é o Decreto Federal n.º 6.523, de 

31 de julho de 2008, o qual regulamenta a Lei n.º 

8.072/1990 no que tange ao SAC - Serviço de 

Atendimento ao Consumidor.  

Esse Decreto não dispõe sobre a matéria 

tratada neste projeto, é destinado apenas ao âmbito 

dos fornecedores de serviços regulados pelo Poder 

Público Federal e quanto ao serviço de atendimento 

telefônico aos consumidores que queiram resolver 

demandas sobre informação, dúvida, reclamação, 

suspensão ou cancelamento de contratos e de 

serviços. 

Assim, como há inércia legislativa da União 

para regulamentar a matéria em questão, o Estado 

atua no desempenho de competência suplementar, 

estabelecendo norma geral sobre o assunto, a qual 

terá a sua eficácia suspensa no que for contrária à lei 

federal, quando da superveniência de uma eventual 

lei federal. 

Verificada a competência do Estado para 

tratar da matéria, passamos à análise do 

procedimento para a elaboração da norma jurídica em 

epígrafe. 

Quanto à espécie normativa, a matéria deve 

ser normatizada por meio de lei ordinária, estando o 

projeto, nesse aspecto, em sintonia com a 

Constituição Estadual. 

O desrespeito ao procedimento de elaboração 

da norma pode ocorrer na fase de iniciativa - o 

chamado vício de iniciativa - ou em qualquer outra 

fase do processo legislativo como, por exemplo, na 

inobservância do quorum de votação ou aprovação da 

espécie normativa. 

A matéria objeto da presente proposição não 

está entre aquelas em que as Constituições Federal e 

Estadual estabeleçam como de iniciativa privativa de 

determinada autoridade. Por isso, a iniciativa é 

concorrente, nos termos do art. 61, inciso III, e art. 

63, ambos da Constituição Estadual. Logo, ao ser 

proposto por parlamentar, o Projeto de Lei está em 

sintonia com a Constituição Estadual. 

Passa-se, então, à analise dos demais 

requisitos formais atinentes ao processo legislativo, 

em especial o regime inicial de tramitação da matéria, 

o processo de votação, o qual, a princípio, é o 

simbólico, já que a proposição ora analisada não se 

enquadra entre aquelas em que o Regimento Interno 

da Assembleia Legislativa reserva ao processo de 

votação nominal.  

A constitucionalidade material é a 

compatibilidade entre o conteúdo do ato normativo e 

as regras e princípios previstos na Constituição 

Federal ou na Constituição Estadual. No caso em 

tela, não se vislumbra violação aos textos das 

Constituições Federal ou Estadual, havendo 

compatibilidade entre os preceitos da proposição e as 

normas e princípios das Constituições Federal e 

Estadual. 
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Logo, não há que se falar em ofensa a 

quaisquer princípios direitos e garantias estabelecidos 

nas Constituições Federal e Estadual. Ao contrário, a 

Constituição Federal impõe ao Estado o dever de 

promover a defesa do consumidor, constituindo essa 

defesa princípio norteador da ordem econômica. Assim, 

a norma jurídica constante deste Projeto visa a 

concretizar preceitos constitucionais, protegendo o 

consumidor diante da ausência de legislação federal 

nesse sentido. 

Analisando o ordenamento jurídico e as 

decisões dos Tribunais Superiores, não há obstáculo 

ao conteúdo ou à forma do Projeto de Lei em 

epígrafe.  

Da mesma forma, a tramitação do projeto, até 

o presente momento, respeita as demais formalidades 

previstas no Regimento Interno. 

Quanto ao aspecto da técnica legislativa 

empregada na proposta em apreço, fica evidenciado o 

atendimento às regras previstas na Lei Complementar 

Federal n.º 95/98, que rege a redação dos atos 

normativos. 

Em face do exposto, com as devidas 

observações acima mencionadas, opino pela 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa do Projeto de Lei n.º 97/2014, de 

autoria do Deputado Estadual Sandro Locutor, pelos 

fundamentos acima expostos, devendo seguir sua 

regular tramitação nesta Casa Legislativa, desde que 

alterados os artigos 1.º e 3.º, ante a sua 

inconstitucionalidade formal e material, 

respectivamente, sugerindo-se, por essa razão, as 

seguintes emendas modificativas: 

 

Emenda n.º 01 ao Projeto de Lei n.º 

97/2014: 

- O artigo 1.º, caput, do Projeto de 

Lei n.º 97/2014, de autoria do 

Deputado Sandro Locutor, passa a 

ter a seguinte redação: 

“Art. 1.º Todas as atividades de 

serviço de contato ao cliente, bem 

como ligações de empresas 

destinadas ao público em geral, de 

empresas estabelecidas no Estado do 

Espírito Santo, deverão identificar o 

número de origem da ligação, de 

maneira a permitir o imediato 

retorno da chamada, sendo vetada a 

realização de chamadas comerciais 

oriundas de números restritos ou não 

identificados.” 

 

Emenda n.º 02 ao Projeto de Lei n.º 

97/2014: 

- O artigo 3.º, do Projeto de Lei n.º 

97/2014, de autoria do Deputado 

Sandro Locutor, passa a ter a 

seguinte redação: 

“Art. 3.º Esta Lei entra em vigor 

após decorridos 60 (sessenta) dias de 

sua publicação oficial”. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Em discussão o parecer, com as 

emendas.  

 

O SR. GILSINHO LOPES - Senhor 

Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discuti-

lo. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes. 
 

O SR. GILSINHO LOPES - Aproveitamos 

a oportunidade para fazer uma ligação para o Senhor 

Deputado Claudio Vereza, utilizando do artifício 

utilizado pelos bandidos para aplicar golpes. Muitas 

pessoas tentam passar trotes e não querem ser 

identificadas. E a dificuldade de identificar a pessoa é 

muito grande. É preciso ir ao Poder Judiciário e 

solicitar medida cautelar de desbloqueio e de 

identificação dessas pessoas. 

Discamos #31# e em seguida o número do 

Senhor Deputado Claudio Vereza. Já apareceu no 

telefone de S. Ex.ª como restrito. 

 

O SR. CLAUDIO VEREZA - Sem id 

(identificação) do chamador. 

 

O SR. GILSINHO LOPES - Se V. Ex.ª 

quiser registrar esse recurso no seu celular para nos 

ligar, no nosso celular também aparecerá como 

número não identificado. Isso dificulta muito a 

otimização das investigações de fraude, de algum 

tipo de golpe ou de crime dessa natureza. 

O projeto do Senhor Deputado Sandro 

Locutor, com as emendas, é extremamente 

importante. Deveria sair do Congresso Nacional.  

Não há o que se dizer de vício de iniciativa 

porque a própria Procuradoria, no seu parecer, diz 

que a Assembleia Legislativa tem o poder 

concorrente de poder legislar sobre a matéria. Então 

entendemos que nós, da Comissão, devemos seguir 

com essa matéria e se o Governo quiser vetar, que 

vete.  

O projeto é importante para a sociedade 

capixaba, para os usuários, para as pessoas que 

sempre estão sofrendo golpe, principalmente porque 

a utilização desses artifícios acontece dentro dos 

presídios. Eles ligam de um número restrito e a 

pessoa não consegue retornar. Às vezes, aplicam o 

golpe dizendo que sequestraram uma pessoa, gritam e 

falam com a mesma voz. Isso causa pânico e mal-

estar para as famílias que sofrem com esses tipos de 

ações criminosas.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Queremos inicialmente dizer que 

acompanhamos com atenção a leitura do parecer do 

Senhor Deputado Da Vitória. Não nos parece uma 
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matéria de fácil compreensão. Envolve a 

complexidade das comunicações telefônicas. Hoje, 

quase todas elas dentro do âmbito federal.  

 Acompanhamos sempre e nos atemos às 

ponderações do Senhor Deputado Da Vitória. Agora 

é uma hora delicada. Vamos dar o revestimento 

constitucional ou não. Como o Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes falou, obviamente o Governo pode 

examinar e apresentar um veto à matéria. Assim, 

teríamos o direito de reexaminar. Neste momento, 

estamos em dúvida. Confessamos sinceramente que 

ficamos em dúvida para votar uma matéria dessas, 

que é delicada. Na dúvida, pro reo. Na dúvida, 

votaremos pelo projeto, acompanhando o parecer do 

Senhor Deputado Da Vitória. 

 Continua em discussão o parecer. (Pausa)  
  

 O SR. DA VITÓRIA - É uma matéria 

complexa, até porque não temos uma regra nacional. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Muito complexa. 

O Senhor Deputado Gilsinho Lopes 

apresentou um aspecto que é importante. Esta matéria 

está envolvida dentro de uma legislação mais 

abrangente.  

O Senhor Deputado Da Vitória examinou 

juntamente com a Procuradoria. Vamos nos ater à 

leitura do Senhor Deputado Da Vitória.  

 Continua em discussão o parecer. (Pausa)  

  

 O SR. CLAUDIO VEREZA - Senhor 

Presidente, pela ordem! Queríamos apenas, para 

efeito de compreensão, acrescentar uma palavra. O 

tempo inteiro o projeto fala em ligação e não fala que 

tipo de ligação. Então sugerimos: ligação telefônica 

comercial, só para clareamento da matéria. 

 

 O SR. DA VITÓRIA - Pode ser inserida 

mais uma emenda. 

 

 O SR. CLAUDIO VEREZA - Sugerimos 

que o relator acolha, se for possível, e já fica no 

parecer. 

 

 O SR. DA VITÓRIA - Concordamos. Já fica 

submetida à apreciação. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Neste momento, a nossa tendência é 

votar com o relator, apoiado no fato de que esta 

matéria, se aprovada no Plenário, sofrerá um crivo 

maior a respeito da legalidade e constitucionalidade. 

Como tem acontecido, às vezes sob o protesto muito 

veemente do Senhor Deputado Gilsinho Lopes, 

corrigimos algumas votações feitas nesta Comissão, 

mediante o parecer da Procuradoria do Estado.  

 Estamos em profunda dúvida sobre o texto 

deste projeto. Mas vamos dar seguimento para 

podermos deslanchar. 

 Continua em discussão o parecer. (Pausa)  

Encerrada. 

 Em votação. 

 Como votam os Senhores Deputados? 

 

 O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS - Com o 

relator, com as emendas. 

 

 O SR. GILSINHO LOPES - Com o relator, 

com as emendas. 

 

 O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o 

relator, com as emendas. 

 

 A SR.
a
 LUZIA TOLEDO - Com o relator, 

com as emendas. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - A Presidência acompanha o voto do 

relator, com as emendas, reservando-me a uma leitura 

a posteriori. 

 Aprovado o parecer à unanimidade. 

Continua com a palavra o Senhor Deputado 

Da Vitória. 
 

O SR. DA VITÓRIA - Projeto de Lei n.
o
 

107/2014, do Senhor Deputado Sandro Locutor, 

destina às mulheres vítimas de violência 

doméstica cinco por cento das unidades dos 

Programas Habitacionais Estaduais, na forma 

que especifica. 

Cuida-se do Projeto de Lei n.º 107/2014, 

de autoria do Senhor Deputado Sandro Locutor, 

que dispõe sobre a destinação de, no mínimo, 

cinco por cento, das unidades em programas de 

loteamentos sociais e de habitação popular do 

Estado às mulheres vítimas de violência 

doméstica, que preencherem os demais requisitos 

exigidos para a concessão do benefício pelos 

órgãos e entidades competentes. 

Em sua justificativa o autor assinala que, 

para as mulheres que sofrem violência 

doméstica, a insegurança da posse da terra e da 

habitação pode ser fatal. Muitas não conseguem 

pôr um fim à relação com o agressor por não 

verem outra alternativa viável de moradia, e 

acabam permanecendo silentes até os abusos e 

agressões vivenciados. 

Aduz, ainda, que não é justo que a mulher 

seja exposta a todo esse infortúnio sem que o 

Estado lhe garanta uma alternativa de recomeço 

da vida digna. 

Em arremate, assevera que a aprovação 

da presente proposta será equiparada a uma 

medida de segurança eficaz e imediata, que 

auxiliará de maneira insofismável no 

cumprimento da Lei Maria da Penha, 

amparando a mulher vítima de agressão, para 
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que se enquadre dentro dos dispositivos legais já 

existentes, possibilitando à vítima a aquisição de 

uma nova moradia, de sorte a amenizar a sua 

dor. 

O projeto de lei foi protocolizado dia 29 

de abril e lido na sessão ordinária do dia 05 de 

maio de 2014. 

Por derradeiro, o projeto de lei veio a esta 
Comissão para exame e manifestação jurídica. 

O parecer do relator. Quanto à 
constitucionalidade formal, preliminarmente, 

salienta que o exame do projeto de lei, sob o 

aspecto da constitucionalidade formal, tem por 

escopo averiguar se o mesmo está de acordo com 

as normas constitucionais. 

Verifica-se, inicialmente, a competência 

estadual para deflagrar o presente processo 

legislativo, vez que, como já explicitado, o 

projeto de lei restringe seu âmbito de aplicação 

aos programas habitacionais realizados na 

unidade da Federação, ou seja, em nosso Estado. 

Por essa razão, no que concerne à 

competência legislativa, em face da capacidade 

de auto-organização e autogoverno outorgada 

pela Carta Magna aos Estados-Membros, o 

que implica inclusive a possibilidade de tais 

entes políticos, observados certos parâmetros 

impostos pela Constituição Federal, editarem 

suas próprias leis é de se concluir que 

compete à Casa Legislativa, com a sanção do 

Governador do Estado, dispor sobre a 

matéria em exame, nos termos do artigo n.º 

55, caput, da Constituição Estadual. 

Relativamente à iniciativa da matéria, 

verifica-se que esta não é reservada a 

qualquer órgão ou autoridade, nem mesmo 

ao Chefe do Executivo. Afirma-se isso 

porque o projeto de lei sob exame não 

interfere nas atribuições ou na estrutura do 

Executivo. Ao revés, a proposição limita-se a 

implantar e a disciplinar uma política pública 

de natureza afirmativa, destinando parcela 

das unidades habitacionais oriundas de 

programas sociais às mulheres vítimas de 

violência e, assim, conferir proteção a este 

segmento social tão marginalizado. 

Nesse contexto, pelo fato de o tema 

política pública não inserir-se expressamente 

entre aqueles a serem tratados por lei de 

iniciativa exclusiva do Presidente da 

República e, por simetria, dos Governadores 

e Prefeitos. Na Constituição Federal, art. n.º 

61, § 1.º, não existe óbices à iniciativa 

parlamentar, como ocorre na espécie, 

porquanto, à luz da jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal, as hipóteses de 

iniciativa reservada, por traduzirem matéria 

de exceção, não podem ser ampliadas por via 

hermenêutica, sob pena de ocasionar uma 

indesejável hipertrofia do Executivo, de um 

lado, e o esvaziamento da atividade 

legislativa autônoma no âmbito dos entes 

federados, de outro. 

Sob esse aspecto, portanto, não há que 

se falar em inconstitucionalidade formal. 

Quanto à espécie normativa adequada 

à matéria, esta há de ser tratada mediante lei 

ordinária. Com efeito, sujeitar-se-á a 

proposição a ser discutida e votada em um 

único turno; exigindo, para sua aprovação, o 

quórum de maioria simples de votos, em 

processo de votação simbólico, consoante 

disposto, respectivamente, nos art. 150, 194 e 

200, inciso I, do Regimento Interno.  

Por fim, e ainda de acordo com as 

normas regimentais desta Casa Legislativa, 

deve o projeto de lei em análise observar o 

regime inicial de tramitação ordinário.  

 Quanto à constitucionalidade material, 

se do ponto de vista formal, a aferição de 

constitucionalidade não leva em 

consideração o conteúdo da proposição posta 

a exame, sob o prisma material é justamente 

a substância do ato normativo que passa a ser 

investigada, de sorte a verificar se o projeto 

de lei está em harmonia com as regras e 

princípios inscritos, seja na Constituição 

Federal, seja na Estadual. Em suma, não 

interessa averiguar, neste momento, o 

procedimento de elaboração da espécie 

normativa, mas, de fato, o seu conteúdo. 

Na hipótese vertente, constata-se que 

o projeto de lei está em sintonia com a 

Constituição Federal, cujo art. 6.º elegeu a 

moradia como uns dos direitos sociais. Tais 

direitos, segundo a mais autorizada doutrina, 

pertencem à denominada segunda geração 

dos direitos fundamentais, que, por sua vez, 

notabilizam-se por reclamarem do Estado 

uma postura positiva, permitindo-lhes passar 

do plano meramente abstrato para o plano 

real e, assim, conferir concretude ao 

Princípio da Isonomia. 

Portanto, Senhor Presidente Elcio 
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Alvares, de acordo com todas as nossas 

orientações e nosso relatório, a Comissão de 

Constituição e Justiça e Serviço Público é 

pela constitucionalidade, legalidade, 

juridicidade e boa técnica legislativa do 

Projeto de Lei n.º 107/2014, de autoria do 

Senhor Deputado Sandro Locutor.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Em discussão o parecer. 

(Pausa) 
Encerrada. 

Em votação. 

 Como votam os Senhores Deputados? 

 

O SR. GILSINHO LOPES - Com o 

relator.  

 

O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o 

relator. 

 
O SR. ELCIO ALVARES - A 

Presidência acompanha o voto do relator. 

Aprovado o parecer à unanimidade. 

 

O SR. CLAUDIO VEREZA - Senhor 

Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

justificação de voto.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Claudio Vereza.  

 

O SR. CLAUDIO VEREZA - Senhor 

Presidente e senhores membros da Comissão, se 

não nos enganamos, há que se pesquisar, mas o 

programa Minha Casa Minha Vida já reserva a 

totalidade das propriedades às mulheres. Isto é, a 

preferência para a propriedade das edificações de 

interesse social às mulheres. Então, o projeto 

arranha essa questão ao dizer cinco por cento. 

O SR. DA VITÓRIA - Às mulheres 

vítimas de violência. 

 

O SR. CLAUDIO VEREZA - Vítimas 

de violência. É importante valorizar esse aspecto 

na matéria, que não estabelece despesa para o 

Governo, apenas estabelece um critério a um 

programa. Dentro daquele programa existente, 

estabelece um novo critério. Por isso votamos 

favoráveis ao projeto.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Continua com a palavra o Senhor 

Deputado Da Vitória.  

 

O SR. DA VITÓRIA - O Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 32/2014, concede Título 

de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Helon 

Martins de Carvalho. Iniciativa do Senhor 

Deputado Jamir Malini.  

Senhor Helon Martins de Carvalho, 

nasceu em 11 de julho de 1968, em Central de 

Minas - Minas Gerais. De acordo com várias 

justificativas, que tornam o indicado, no 

entendimento do Senhor Deputado Jamir Malini, 

com todo o direito de ser homenageado como 

cidadão capixaba.  

Nosso parecer é pela constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 

do Projeto de Decreto Legislativo n.º 32/2014, de 

autoria do Senhor Deputado Jamir Malini.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Em discussão o parecer. (Pausa) 

Encerrada. 

Em votação. 

 Como votam os Senhores Deputados? 

 

O SR. GILSINHO LOPES - Com o 

relator.  

 

O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o 

relator. 

 

O SR. ELCIO ALVARES - A 

Presidência acompanha o voto do relator. 

Aprovado o parecer à unanimidade. 

 

O SR. GILSINHO LOPES - Senhor 

Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

justificação de voto.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes.  

 

O SR. GILSINHO LOPES - Senhor 

Presidente e senhores membros da Comissão o 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 32/2014 está 

devidamente fundamentado com as normas 

gerais. Mas, dado o adiantar da hora, V. Ex.ª 

encerrará a esta reunião.  

Verificamos que, quando não estávamos 

presente, foi votado o Projeto de Lei n.º 83/2014, 

de nossa autoria. O Senhor Deputado José Carlos 

Elias fez um relatório pela inconstitucionalidade 

do projeto.   

Sabemos que o remédio é o Plenário, ao 
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qual recorreremos. Mas fica plenamente visível 

que houve uma confusão do procurador que deu o 

parecer. 

 Referimo-nos ao Projeto de Lei n.º 

83/2014 que assegura ao consumidor de serviços 

de transportes coletivos a informação a respeito 

da lotação do veículo. Já existe a lotação, só 

acrescentamos que quando estiver no limite da 

capacidade, apareça a palavra Lotado e o ônibus 

passará pelo ponto seguindo adiante. Porque às 

vezes as pessoas parecem sardinhas imprensadas, 

causando até confusões.  

 Ele disse que  invadimos a competência 

municipal. Mas não estamos falando em 

competência municipal,  já que em nosso projeto 

é dito que os fornecedores de serviços de 

transporte coletivo informarão aos consumidores 

se os veículos estão ou não lotados.  

Simplesmente, nos pronunciamos nesse 

sentido para esclarecer, pois temos certeza de 

que recorreremos em Plenário do parecer da 

Comissão de Justiça. Pedimos vênia aos colegas 

desta comissão para analisarem deixando 

tramitar a matéria, uma vez que é totalmente 

constitucional e não fere nenhum princípio. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Nada mais havendo a tratar, 

declaro encerrada a reunião e convoco os 

Senhores Deputados para a próxima, à hora 

regimental.  

Está encerrada a reunião.  

 

Encerra-se a reunião às 14h51min.  

 

_______________________________________ 

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 

REDAÇÃO. DÉCIMA QUINTA REUNIÃO 

ORDINÁRIA, DA QUARTA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 

SÉTIMA LEGISLATURA, REALIZADA 

EM 1.º DE JULHO DE 2014. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Havendo número legal, invocando a 

proteção de Deus declaro abertos os trabalhos da 

Comissão de Justiça.  

Convido ao Senhor Secretário a proceder à 

leitura da ata da décima quarta reunião ordinária, 

realizada em 24 de junho de 2014. (Pausa)  

 

(O Senhor Secretário procede à 

leitura da ata) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Em discussão a ata. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação. (Pausa)  

Aprovada a ata como lida. 

Solicito ao Senhor Secretário que proceda à 

leitura do Expediente.  

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 

Processo Administrativo n.º 141423/2014, 
do Gabinete Deputado Doutor Hércules 

solicitando realização de audiência pública 

para promulgação da Emenda Constitucional 

n.º 80.  

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

Projeto de Lei n.º 121/2014 - Análise 

Técnica 

Autor: Deputado José Carlos Elias 

Ementa: Utilidade Pública a Associação dos 

pequenos agricultores do assentamento 

Sezínio Fernandes de Jesus - Apas, 

localizado no município de Linhares/ES. 

 

Projeto de Lei n.º 136/2014 - Análise 

Técnica 

Autor: Deputado Dary Pagung 

Ementa: Dispõe sobre a afixação de tabela 

de preços das tarifas e serviços bancários 

prestados pelas instituições financeiras 

situadas no Estado do Espírito Santo. 

 

Projeto de Lei n.º 137/2014 - Análise 

Técnica 

Autor: Deputado Dary Pagung 

Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade das 

instituições financeiras e demais 

administradoras de cartões de crédito a emitir 

seus produtos na linguagem braile para 

clientes portadores de deficiência visual. 

 

Projeto de Lei n.º 152/2014 - Análise 

Técnica 

Autor: Deputado Glauber Coelho 

Ementa: Institui o dia estadual do doador 

voluntário de medula óssea. 

 

Projeto de Lei n.º 157/2014 - Análise 

Técnica - Terminativo 

Autor: Deputada Luzia Toledo 

Ementa: Denomina Professor Paulo Valiate 

Pimenta, a Pista de Atletismo do Estádio 

Estadual Kleber José de Andrade. 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 19/2014 

- Análise Técnica 

Autora: Deputada Lúcia Dornellas 
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Ementa: Concede o Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Senhor Ronaldo Omar 

Martins Dutra. 
 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 67/2014 

- Análise Técnica 

Autor: Deputado Euclério Sampaio 

Ementa: Concede Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Senhor Airton Teixeira 

Brum. 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 

 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 19/2014 

Relator: Deputado Da Vitória                   

 

Projeto de Lei n.º 137/2014 

Relator: Deputado José Carlos Elias       

 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 67/2014 

Relator: Deputado Marcelo Santos 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 136/2014 

Relator: Deputado Sandro Locutor 

 

PROPOSIÇÃO SOBRESTADA: 

Não houve no período.  

 

PROPOSIÇÃO BAIXADA DE PAUTA: 

Não houve no período. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Lido o Expediente, farei uma breve 

comunicação. Ontem, por meio de uma carta que 

encaminhamos ao Senhor Governador Renato 

Casagrande, deixei de ser Líder do Governo nesta 

Casa, apenas mantendo a Presidência da Comissão de 

Justiça.  

De uma maneira muito afetuosa, dirijo uma 

palavra de agradecimento ao meu colega de 

Comissão, Senhor Deputado Claudio Vereza, quem 

ontem em Plenário me sensibilizou falando de uma 

maneira que tocou em meu coração. 

Nesta vida política de altos e baixos é muito 

bom quando colhemos uma demonstração como a do 

Senhor Deputado Claudio Vereza. Fazemos esse 

registro profundamente agradecido ao nosso colega. 

Vamos trabalhar, porque estamos contando 

com o handicap do tempo. Estamos vendo que a 

pauta está mais razoável hoje. Achamos que se deve 

ao fato de termos praticamente a limpado na última 

sessão. 

Passa-se à Ordem do Dia. 

Na última sessão houve um empate na 

votação da Mensagem de Veto n.º 138/2014 

encaminhando veto total ao Projeto de Lei n.º 

079/2014, de autoria do Senhor Deputado Da Vitória, 

que, inclusive, está ausente. Sentimo-nos um pouco 

constrangido em colocar em discutição e votação 

derradeira esse projeto, que dispõe sobre a 

estadualização da rodovia municipal que liga os 

Municípios de São Gabriel da Palha e Águia Branca, 

e dá outras providências. 
 

O SR. CLAUDIO VEREZA - Senhor 

Presidente, o prazo desta Comissão está vencido 

desde o dia 24 de junho. O prazo na Assembleia 

Legislativa vence amanhã. Podemos mandar o 

projeto direto para o Plenário. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Houve empate. Mas estamos sendo 

informado pelo Senhor Deputado Claudio Vereza que 

o prazo da Comissão se encerrou. Então, vamos 

determinar a remessa para o Plenário e vamos decidir 

lá sobre esse assunto, que é de importância. Trata-se 

daquele projeto do Senhor Deputado Da Vitória que 

aprovamos, e logo em seguida foram vários projetos 

estadualizando estradas municipais, provocando uma 

reação do Governo, natural, de espanto com o 

volume de projetos. Portanto, solicitamos ao 

Secretário da Comissão que encaminhe a mensagem 

de veto ao Plenário e lá, amanhã, a apreciaremos.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Claudio Vereza para relatar. 

  
O SR. CLAUDIO VEREZA - Proposta de 

Emenda Constitucional n.º 05/2014, de autoria do 

Senhor Deputado Roberto Carlos e outros, que 

acrescenta o art. 182-A à Constituição Estadual para 

destinação de recursos da receita, resultante de 

impostos à cultura estadual. 

A Proposta de Emenda Constitucional diz: 

Art. 1.º. Fica acrescido o Art. 182-A 

a Constituição do Estado do Espírito 

Santo, com a seguinte redação: 

 

Art. 182-A - O Estado do Espírito 

Santo aplicará anualmente nunca 

menos de um por cento da receita 

resultante de impostos e proveniente 

de transferências, na preservação do 

patrimônio cultural, na produção e 

difusão da cultura estadual. 

(...) 

 

 A matéria recebeu o Publique-se da Mesa 

Diretora e tem as assinaturas necessárias. Estamos 

apresentando uma emenda modificativa à proposta, 

após um polpudo relatório elaborado pela assessoria 

da Casa. 

 A Comissão de Constituição e Justiça, 

Serviço Público e Redação é pela constitucionalidade 

e admissibilidade da Proposta de Emenda 

Constitucional n.º 05/2014, de autoria do Senhor 

Deputado Roberto Carlos e outros, notadamente com 

fundamento no § 6.º do art. 216, da Constituição da 

República, na forma da emenda apresentada: 

 

EMENDA MODIFICATIVA: 01/14 
 

O Art. 1.º da Proposta de Emenda 
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Constitucional 05/2014 de autoria do 

Excelentíssimo Senhor Deputado 

Roberto Carlos e Outros, passa a ter 

a seguinte redação: 

Art. 1º. Fica acrescido o Art. 182-A a 

Constituição do Estado do Espírito 

Santo, com a seguinte redação: 

Art. 182-A - É facultado ao Governo 

do Estado vincular a fundo estadual 

de fomento à cultura até cinco 

décimos por cento de sua receita 

tributária líquida, para o 

financiamento de programas e 

projetos culturais, nos termos do que 

dispuserem as leis previstas no artigo 

150 desta Constituição, vedada a 

aplicação desses recursos no 

pagamento de:  

 

I - despesas com pessoal e encargos 

sociais;  

 

II - serviço da dívida;  

III - qualquer outra despesa corrente 

não vinculada diretamente aos 

investimentos ou ações apoiados. 

 

Como não fizemos a leitura do relatório e do 

parecer, relatamos sucintamente pela admissibilidade 

e constitucionalidade da proposta, com a emenda 

modificativa que acabamos de ler.  
  

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Em discussão o parecer. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados? 

  

O SR. MARCELO SANTOS - Com o 

relator. 

  

O SR. GILSINHO LOPES - Com o relator. 

  

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - A Presidência acompanha o voto do 

relator.  

Aprovado o parecer à unanimidade.  

Continua com a palavra o Senhor Deputado 

Claudio Vereza. 

 

O SR. CLAUDIO VEREZA - Projeto de 

Lei n.º 128/2014, de autoria da Senhora Deputada 

Janete de Sá, que autoriza o Poder Executivo a 

estadualizar e pavimentar a estrada compreendida no 

trecho que liga a Rodovia ES 320, na região da 

Secadeira, ao Distrito de Monte Sinai, passando pelo 

Córrego do Itá, estendendo ao Córrego Rico, na 

região de Vila Poranga e Palmital, inclusive com a 

construção de ciclovia em toda sua extensão. 

 Há muitos detalhes na rodovia e a Senhora 

Deputada Janete de Sá pretende autorizar o Poder 

Executivo a estadualizar. O Poder Executivo já pode 

estadualizar, desde que emita as devidas normas 

legais.  

 Temos uma jurisprudência nesta Comissão e 

consideramos projetos autorizativos 

inconstitucionais. E é como relato, pela 

inconstitucionalidade formal e material. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Queremos reforçar o ponto de 

vista do Senhor Deputado Claudio Vereza, 

porque a Comissão já decidiu que projetos 

autorizativos serão considerados 

inconstitucionais. Mas, vemos na pauta que, logo 

em seguida a este projeto vem outro do mesmo 

teor.  

Há pouco falamos sobre um empate que 

houve na última reunião. É o Governo vetando 

um projeto exatamente por essa questão de 

estadualizar rodovia municipal. Então achamos 

que no momento em que deslocamos o veto para 

o Plenário é muito bom, porque o Plenário falará. 

A Comissão tem um ponto de vista que está 

sendo agora externado pelo relator, Senhor 

Deputado Claudio Vereza. 

Em discussão o parecer. (Pausa) 

Encerrada. 

Em votação. 

Como votam os Senhores Deputados? 

 

O SR. MARCELO SANTOS - Com o 

relator. 

 

O SR. GILSINHO LOPES - Com o 

relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - A Presidência acompanha o voto 

do relator. 

O parecer foi aprovado à unanimidade. 

Continua com a palavra o Senhor 

Deputado Claudio Vereza. 

 

O SR. CLAUDIO VEREZA - Passo a 

relatar o Projeto de Lei n.º 130/2014, de autoria 

da Senhora Deputada Janete de Sá, que autoriza o 

Poder Executivo a estadualizar e pavimentar a 

estrada vicinal que liga a Rodovia ES 261, na 

bifurcação do distrito de Alto Santa Maria, a 

Rodovia ES 452, na bifurcação do Distrito de Alto 

Caldeirão, no Município de Santa Teresa, inclusive 

com a construção de ciclovia em toda sua extensão. 

Uma simples indicação resolveria o 

problema, mas a Senhora Deputada Janete de Sá 

pretende autorizar o Poder Executivo. 

O parecer não poderia ser outro e é pela 
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inconstitucionalidade formal da matéria. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Em discussão o parecer.  

 

O SR. GILSINHO LOPES - Senhor 

Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

discuti-lo. 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes. 

 

O SR. GILSINHO LOPES - Só para 

ilustração. Isso aí deve ser para dizer: Eu 

autorizei o Governador a fazer isso.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Continua em discussão o parecer. 

(Pausa) 
Encerrada. 

Em votação. 

Como votam os Senhores Deputados? 

 

O SR. MARCELO SANTOS - Com o 

relator. 

 

O SR. GILSINHO LOPES - Com o 

relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - A Presidência acompanha o voto 

do relator. 

O parecer foi aprovado à unanimidade. 

Continua com a palavra o Senhor 

Deputado Claudio Vereza. 

 

 O SR. CLAUDIO VEREZA - O Projeto 

de Decreto Legislativo n.
o
 01/2014, de autoria do 

Senhor Deputado Euclério Sampaio, susta os 

efeitos dos artigos: 80, incisos I, II, III e 

parágrafos 1.º, 2.º e 3.º do mesmo artigo bem 

como os artigos 20, 21 e incisos I, II, III, IV e V 

da Resolução n.
o
 008 de 07 de dezembro de 

2010, expedida pela Agência Reguladora de 

Saneamento Básico e infraestrutura, Arsi, e dá 

outras providenciais. 

 Verificando o volume do processo da 

matéria, vou fazer a leitura na íntegra deste 

parecer. 

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo 

de iniciativa do Senhor Deputado Estadual 

Euclério Sampaio, que visa a sustar os efeitos de 

dispositivos constantes da Resolução n.º 008/2010 

da Arsi, bem como a suspender as cobranças 

vinculadas de tarifas de água e esgoto. 

A matéria foi protocolizada em 

27/01/2014 e lida na sessão ordinária do dia 

04/02/2014. A Mesa Diretora da Assembleia 

Legislativa, em exercício de juízo de delibação 

que lhe impõe o art. 120 do Regimento Interno, 

proferiu despacho em que admite a sua 

tramitação, entendendo, a priori, inexistir 

manifesta inconstitucionalidade.  

Formulado requerimento para a tramitação 

em regime de urgência, foi rejeitado pelo 

Plenário.  

A Diretoria de Redação juntou o estudo de 

técnica legislativa, ofertando sugestão apenas no 

tocante à redação proposta, sem alteração 

substancial.  

Parecer quanto à constitucionalidade 

formal. De plano, cumpre analisar se as normas 

previstas no Projeto de Decreto Legislativo n.º 

01/2014, a serem introduzidas no ordenamento 

jurídico estatual, observam o que determina as 

Constituições Federal e Estadual com referência 

ao que a doutrina e a jurisprudência denominam 

de constitucionalidade nomodinâmica. Ou seja, 

deve ser apurado se a lei ou ato normativo 

infraconstitucional não detém vício no seu 

processo de formação.  

Segundo nos ensina José Joaquim Gomes 

Canotilho: 

 

Os vícios formais (...) incidem 

sobre o acto normativo enquanto 

tal, independentemente do seu 

conteúdo (...) 

 

Dentro do panorama de distribuição de 

competências erigido pela CF/1988, em especial 

com base no que determina o princípio da 

separação de poderes, atribui-se ao Poder 

Legislativo a competência para sustar atos 

normativos do Poder Executivo, desde que 

exorbitem do poder regulamentar ou de 

delegação legislativa. In verbis: 

 

Art. 49. É da competência 

exclusiva do Congresso Nacional: 

(...) 

V - sustar os atos normativos do 

Poder Executivo que exorbitem do 

poder regulamentar ou dos limites 

de delegação legislativa; 

 

A Constituição Estadual repete os 

mesmos termos.  

No que toca ao art. 1.º do projeto em 

exame, importa a transcrição dos dispositivos 
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cuja sustação se pretende, insertos na Resolução 

n.º 008/2010 da ARSI: 

 

Art. 20 - O fornecimento de água 

e/ou a coleta e tratamento de 

esgotos caracterizam-se como 

negócio jurídico de natureza 

contratual, responsabilizando 

quem solicitou os serviços pelo 

pagamento correspondente à sua 

prestação e pelo cumprimento das 

demais obrigações pertinentes, 

bem como pelo direito ao 

recebimento dos serviços em 

condições adequadas, sendo 

obrigatória a celebração de 

contrato, de adesão ou especial, 

destinado a regular as relações 

entre o prestador de serviços e o 

usuário titular. 

 

Art. 21- O prestador de serviços 

deverá encaminhar ao usuário 

titular cópia do contrato de 

adesão até a data da 

apresentação da primeira fatura, 

nos termos desta Resolução. 

Parágrafo único. O contrato de 

adesão seguirá modelo elaborado 

pela ARSI. 

(...) 

 

Art. 80 - A determinação do 

volume de esgoto incidirá 

somente sobre os imóveis ligados 

às redes públicas de esgotamento 

sanitário e terá como base o 

volume de água consumido, real 

ou estimado, considerando-se: 

 

I. o abastecimento de água pelo 

prestador de serviços; 

 

II. o abastecimento por meio de 

fonte alternativa de água por 

parte do usuário; e 

 

III. a utilização de água como 

insumo em processos produtivos. 

(...) 

 

 A Resolução segue com bastantes 

detalhes sobre o tema. 

As normas transcritas não foram 

expedidas pela Arsi em sede de delegação 

legislativa, mas no exercício do poder 

regulamentar do serviço público de saneamento 

básico, cuja observância dos limites se passa a 

analisar. 

A Lei Complementar n.º 477/2009, que 

criou a Arsi, firmou como seus objetivos: 

estabelecer padrões e normas para a adequada 

prestação dos serviços e para a satisfação dos 

usuários; garantir o cumprimento das condições 

e metas estabelecidas; prevenir e reprimir o 

abuso do poder econômico, ressalvada a 

competência dos órgãos integrantes do sistema 

nacional de defesa da livre concorrência; definir 

tarifas que assegurem tanto o equilíbrio 

econômico e financeiro dos contratos como a 

modicidade tarifária, mediante mecanismos que 

induzam a eficiência e eficácia dos serviços e 

que permitam a apropriação social dos ganhos de 

produtividade; garantir o exercício dos contratos 

pelas partes envolvidas; fiscalizar os serviços 

prestados, conforme art. 3º. 

E segue com outras atribuições delegadas 

à Arsi por meio da Lei Complementar n.º 

477/2009: 

 

Art. 4º - (...) “regular, controlar e 

fiscalizar, no âmbito do Estado do 

Espírito Santo, os serviços de 

saneamento básico, concedidos, 

abrangendo abastecimento de 

água e esgotamento sanitário de 

interesse comum e interesse local 

delegados ao Governo do 

Estado”. 

 

Por sua vez, o art. 6º, III e IV, fixa 

competir à Arsi: 

fixar, dentro de sua competência, 

normas, resoluções, instruções e 

recomendações técnicas e 

procedimentos relativos aos 

serviços regulados observados às 

diretrizes do poder concedente e 

disciplinar os contratos e 

convênios e padronizar os planos 

de contas a serem observados 

pelos prestadores dos serviços 

públicos concedidos.(...) 

 

Tem-se, então, que não exorbitou o Poder 

Executivo do seu poder regulamentar, exercendo 

suas atribuições nos estritos limites postos na Lei 

Complementar n.º 477/2009, de sorte que não se 

afigura cabível a suspensão das normas referidas 

no art. 1.º da presente resolução. Dessarte, está o 
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art. 1º do presente projeto eivado de vício de 

inconstitucionalidade formal, uma vez que falece 

competência ao Poder Legislativo para a 

sustação dos atos normativos regularmente 

editados pelo Poder Executivo. 

Noutro giro, o art. 2.º deste Projeto de 

Decreto Legislativo visa a estabelecer proibição 

abstrata e geral para a cobrança conjunta de 

tarifas de água e esgoto, não se limitando a 

sobrestar ato normativo fixado pelo Poder 

Executivo. Assim, não se afigura adequada a 

espécie normativa decreto legislativo, visto que a 

matéria deve ser versada por meio de lei, não se 

enquadrando a sua disciplina entre aquelas de 

competência exclusiva do Poder Legislativo, 

delineadas no art. 49 da Constituição Federal e 

no art. 56 da Constituição Federal, mas estando 

prevista na competência legislativa concorrente, 

conforme art. 24, V, da Carta Política. 

Isto posto, sugerimos parecer pela 

inconstitucionalidade do Projeto de Decreto 

Legislativo n.º 01/2014.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Em discussão o parecer. (Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação. 

 Como votam os Senhores Deputados? 

 

O SR. MARCELO SANTOS - Com o 

relator. 

 
O SR. GILSINHO LOPES - Com o 

relator.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - A Presidência acompanha o voto do 

relator. 

Aprovado o parecer à unanimidade. 

 

O SR. CLAUDIO VEREZA - Senhor 

Presidente, não há mais projeto a ser relatado em 

minhas mãos.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - V. Ex.ª tem um pedido de vista.  

 

O SR. CLAUDIO VEREZA - Senhor 

Presidente, pedimos vista da Proposta de Emenda 

Constitucional n.º 04/2014, relatada pelo Senhor 

Deputado Da Vitória. Feita a análise, constatamos 

que o Senhor Deputado Gilsinho Lopes apenas 

pretende adaptar à Constituição Estadual, em seu 

art. 23, as normas estabelecidas pela Proposta de 

Emenda Constitucional n.º 04/2013, promulgada 

pelo Congresso Nacional.  

Portanto, estamos em condições de votar a 

Proposta de Emenda Constitucional n.º 04/2014, 

relatada pelo Senhor Deputado Da Vitória pela 

admissibilidade e constitucionalidade.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Então, com a palavra V. Ex.ª.  
 

O SR. CLAUDIO VEREZA - Estamos 

preparados para votar, Senhor Presidente.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Submeto a proposta de emenda 

constitucional à V. Ex.ª na continuidade da vista 

para oferecer o seu voto.  

 

O SR. CLAUDIO VEREZA - Votamos 

pelo parecer do Senhor Deputado Da Vitória, já 

lido, pela admissibilidade e pela 

constitucionalidade da Proposta de Emenda 

Constitucional n.º 04/2014.  

Se V. Ex.ª assim desejar, podemos assumir 

o relatório do Senhor Deputado Da Vitória como 

sendo nosso relatório. Se assim for permitido, já 

que o Senhor Deputado Da Vitória está ausente.  
 

 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - A sugestão de V. Ex.ª é plausível. 

Não temos dúvida nenhuma.  

A essa altura já encerramos a discussão. 

Estamos em regime de votação.  

 

O SR. CLAUDIO VEREZA - Senhor 

Presidente, pela ordem! Só para esclarecer, a 

matéria trata da Defensoria Pública.  

 

Art. 123. A Defensoria Pública é 

instituição permanente, essencial à 

função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe, como expressão e 

instrumento do regime democrático, 

fundamentalmente, a orientação 

jurídica, a promoção dos direitos 

humanos e a defesa, em todos os 

graus, judicial e extrajudicial, dos 

direitos individuais e coletivos, de 

forma integral e gratuita, aos 

necessitados na forma do inciso 

LXXIV do art. 5º da Constituição 

Federal. 

Art. 2º - O art. 123 da Constituição 

Estadual passa a vigorar acrescido 

do § 7º com a seguinte redação: 

“§ 7º São princípios institucionais da 

Defensoria Pública a unidade, a 

indivisibilidade e a independência 

funcional, aplicando-se também, no 

que couber, o disposto no art. 103 e 

no inciso VI do art. 108 desta 
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Constituição.” 

Art. 3º. O número de defensores 

públicos na unidade jurisdicional 

será proporcional à efetiva demanda 

pelo serviço da Defensoria Pública e 

à respectiva população. 

§ 1º No prazo máximo de 8 (oito) 

anos deverão contar com defensores 

públicos em todas as unidades 

jurisdicionais, observado o disposto 

no caput deste artigo. 

§ 2º Durante o decurso do prazo 

previsto no § 1º deste artigo, a 

lotação dos defensores públicos 

ocorrerá, prioritariamente, 

atendendo as regiões com maiores 

índices de exclusão social e 

adensamento populacional.” 

 

 Esta é a emenda constitucional analisada 

pelo Senhor Deputado Da Vitória que recebeu 

volumoso parecer, bastante fundamentado. Foi 

oferecido parecer pela admissibilidade e 

constitucionalidade na reunião passada, pedimos 

vista, nos informamos, realmente encontramos a 

emenda já promulgada, nacional, que trata do tema 

e verificamos que tem condição de, se for o caso, 

relatar na ausência do Senhor Deputado Da Vitória 

ou, tendo havido relato, fazer valer o relato e 

votarmos conforme o parecer de S. Ex.ª.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Senhor Deputado Claudio Vereza, 

V. Ex.ª assume a relatoria na ausência do Senhor 

Deputado Da Vitória. O parecer de V. Ex.ª é 

favorável.  

Em discussão o parecer. (Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação. 

 Como votam os Senhores Deputados? 

  

O SR. MARCELO SANTOS - Com o 

relator. 

 

O SR. GILSINHO LOPES - Com o 

relator. 

  

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Temos algumas dúvidas, mas 

também nos sentimos numa situação muito 

delicada. Nos atos derradeiros do nosso Governo, 

em 1979, foi a criação da Defensoria Pública que 

se transformou em ente público da mais alta 

importância, principalmente considerando o 

aspecto oficial. 

 O Senhor Deputado Claudio Vereza 

sempre é muito meticuloso no exame das matérias 

que são submetidas à Comissão. Essa tese que hoje 

está chegando ao seu ponto maior na Comissão 

encontra defensores, achamos que quase por 

unanimidade. Então nos perfilamos também entre 

aqueles, como o Senhor Deputado Claudio Vereza, 

pensam em favor da Defensoria Pública, razão pela 

qual somos favoráveis ao parecer.   

A Presidência acompanha o voto do relator. 

 Aprovado o parecer à unanimidade. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Marcelo Santos para relatar. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - Passo a 

relatar o Projeto de Lei n.º 34/2014, de autoria do 

Senhor Deputado Esmael de Almeida, que dispõe 

sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos de 

ensino, públicos e privados do Estado do Espírito 

Santo, de usar o nome civil nos registros dos 

documentos escolares. 

 A Mesa Diretora devolveu o projeto ao 

autor, mas o mesmo recorreu. Naturalmente, 

queríamos fazer um registro importante: os 

deputados já usam o nome social, inclusive nesta 

Assembleia Legislativa - o meu nome, por 

exemplo, é Alexandre Marcelo Coutinho Santos, 

mas o nome social de deputado é Marcelo Santos.  

Mas só compete a União e ao Poder 

Executivo legislar sobre tal matéria, sendo assim 

invasão de competência do parlamentar, porque 

trata - Senhor Deputado Elcio Alvares, fizemos 

questão até de constar em nossas anotações - de 

domínio exclusivo da União quando se trata de 

registro civil; e de iniciativa do Chefe do Poder 

Executivo Estadual quando se trata de organização 

de Secretaria de Estado, que é o caso da matéria 

apresentada pelo Senhor Deputado Esmael de 

Almeida. 

 Esse é um vício de inconstitucionalidade 

por usurpação de atribuições do Poder Central 

Estadual, não se coadunando com o princípio 

federativo brasileiro. 

 O nosso parecer nada mais é do que pela 

manutenção do despacho denegatório. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Em discussão o parecer. (Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação. 

 Como votam os Senhores Deputados? 

 

O SR. GILSINHO LOPES - Com o 

relator. 

 

O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o 

relator. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - A Presidência acompanha o voto do 

relator. 
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Aprovado o parecer à unanimidade. 

Continua com a palavra o Senhor Deputado 

Marcelo Santos. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - Projeto 

de Decreto Legislativo n.º 67/2014, apresentado 

pelo Senhor Deputado Euclério Sampaio, que 

concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao 

Sr. Airton Teixeira Brum. O deputado 

proponente anexou ao projeto de decreto 

legislativo tudo aquilo que este realmente 

necessita. 

O nosso parecer é pela 

constitucionalidade da matéria. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Em discussão o parecer. (Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação. 

 Como votam os Senhores Deputados? 

  

O SR. GILSINHO LOPES - Com o 

relator. 

 

O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o 

relator. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - A Presidência acompanha o voto 

do relator. 

Aprovado o parecer à unanimidade. 

Agora, esta Comissão têm alguns projetos 

distribuídos à relatoria dos Senhores Deputados 

Sandro Locutor e Da Vitória. Como hoje 

estamos adiantados, gostaríamos de verificar a 

data de apreciação por esta Comissão desses 

projetos. Dois, de relatoria do Senhor Deputado 

Sandro Locutor, referem-se à concessão de 

Título de Cidadão Espírito-Santense e à 

declaração de Utilidade Pública. Vamos 

remanejar a distribuição ao Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes para relatar, por favor leia a 

ementa, para facilitar sobremodo os trabalhos 

desta Comissão. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes.  

 

O SR. GILSINHO LOPES - Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 019/2014, que concede 

Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

Ronaldo Omar Martins Dutra, de autoria da 

Senhora Deputada Lúcia Dornellas. 

O nosso parecer é pela 

constitucionalidade da matéria. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Em discussão o parecer. (Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação. 

 Como votam os Senhores Deputados? 

  

O SR. MARCELO SANTOS - Com o 

relator. 

 

O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o 

relator. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - A Presidência acompanha o voto 

do relator. 

Aprovado o parecer à unanimidade. 

Continua com a palavra o Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes. 

 

O SR. GILSINHO LOPES - Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 45/2014, que concede 

Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. José 

Ribamar dos Ramos. 

O nosso parecer é pela 

constitucionalidade da matéria. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Em discussão o parecer. (Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação. 

 Como votam os Senhores Deputados? 

  

O SR. MARCELO SANTOS - Com o 

relator. 

 

O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o 

relator. 

 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - A Presidência acompanha o voto 

do relator. 

Aprovado o parecer à unanimidade. 

Continua com a palavra o Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes. 

 

O SR. GILSINHO LOPES - Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 42/2014, que concede 

Título de Cidadã Espírito-Santense à Sra. Suely 

Maria de Assis Guimarães. 

Preenchidos todos os requisitos, o nosso 

parecer é pela constitucionalidade da matéria. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Em discussão o parecer. (Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação. 

 Como votam os Senhores Deputados? 
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O SR. MARCELO SANTOS - Com o 

relator. 

 

O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o 

relator. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - A Presidência acompanha o voto 

do relator. 

Aprovado o parecer à unanimidade. 

Continua com a palavra o Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes. 

 

O SR. GILSINHO LOPES - Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 23/2014, de autoria do 

Senhor Deputado Glauber Coelho, que concede 

Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 

Kleber Luiz Mendonça Terra. Preenchidos os 

requisitos. Somos pela sua constitucionalidade, 

Senhor Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Em discussão o parecer. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

O SR. MARCELO SANTOS - Com o 

relator.  

 

O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o 

relator.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - A Presidência acompanha o voto 

do relator.  

Aprovado o parecer à unanimidade.  

Continua com a palavra o Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes.  

O SR. GILSINHO LOPES - Projeto de 

Lei n.º 120/2014, de autoria do Senhor Deputado 

Da Vitória, que declara de Utilidade Pública a 

Associação Cultural e Educativa Pró-Música do 

Espírito Santo - Acepmes, localizada no 

Município de Colatina. Todos os documentos 

exigidos foram apresentados. Relatamos pela 

constitucionalidade do referido projeto. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Em discussão o parecer. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 

O SR. MARCELO SANTOS - Com o 

relator.  

 

O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o 

relator.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - A Presidência acompanha o voto 

do relator.  

Aprovado o parecer à unanimidade.  

Continua com a palavra o Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes.  

 

O SR. GILSINHO LOPES - Projeto de 

Lei n.º 123/2014, de autoria do Senhor Deputado 

Glauber Coelho, que declara de utilidade pública 

o Parque das Artes Promoções Artísticas - Papa e 

dá outras providências. Localizado no Município 

de Piúma. Também preenche todos os requisitos. 

O nosso parecer é pela constitucionalidade, 

Senhor Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Em discussão o parecer. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 

O SR. MARCELO SANTOS - Com o 

relator.  

 

O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o 

relator.  

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - A Presidência acompanha o voto 

do relator.  

Aprovado o parecer à unanimidade.  

A palavra está franqueada aos Senhores 

Deputados que dela desejarem fazer uso.  

 

 

O SR. MARCELO SANTOS - Senhor 

Presidente, pela ordem! Peço a palavra.  

 

 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Marcelo Santos.  

 

 

O SR. MARCELO SANTOS - Senhor 

Presidente e Senhores membros da Comissão de 

Justiça, inicialmente vimos cumprimentá-lo. Não 

pudemos estar presente ontem à sessão, fizemos 

uma cirurgia e não podíamos falar muito, assim 

como hoje não podemos. Mas político sem falar 
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não é político. 

Senhor Presidente Elcio Alvares, 

queremos também registrar, como fez ontem o 

Senhor Deputado Claudio Vereza, a nossa 

alegria em termos sido liderado por V. Ex.ª nesta 

Casa enquanto exerceu a função de Líder do 

Governo, e da mesma forma quando exerceu a 

Presidência desta Casa. V. Ex.ª engrandece o 

Parlamento pela sua história, pelo seu 

conhecimento, pelo know-how que traz, 

nivelando o Parlamento Estadual de uma forma 

que não era, somado a tantos outros colegas que 

fazem isso: o Senhor Deputado Claudio Vereza, 

Gilsinho Lopes, pessoas importantes no Plenário. 

Mas destacamos V. Ex.ª pela sua história.  

A história já está contando. Recentemente 

aprovamos aqui a reinclusão do transporte 

aquaviário de passageiros, que iniciou em seu 

Governo, quando Governador do Estado do 

Espírito Santo; a Terceira Ponte, e tantas outras 

ações que, naquela época inclusive, causaram 

estranheza a muitos. Lembramo-nos de alguma 

reportagem questionando a Ponte: que jamais 

ficaria saturada; e hoje temos aí uma realidade 

prevista, inclusive por V. Ex.ª há tempos. O 

transporte aquaviário de passageiros, que é um 

transporte utilizado no mundo inteiro e que V. 

Ex.ª naquela época instituiu aqui no Estado do 

Espírito Santo. É lógico que o modelo na época, 

e as empresas de transporte rodoviário 

trabalharam para que ele não existisse, porque de 

fato o modelo da compensação não viabilizava o 

transporte aquaviário. O Estado também não 

tinha a robustez financeira que tem hoje, por 

mais dificuldades que possa aparentemente 

passar, tendo em vista o cenário de alguns 

momentos que vive, como a questão do Fundap e 

tantas outras questões.  

V. Ex.ª, Senhor Deputado Elcio Alvares, 

deu-nos oportunidade ao ter passado por esta 

Casa como Presidente, e como Líder do Governo 

nos deu oportunidade a partir de seus 

conhecimentos e de sua experiência de nos 

liderar nesta Casa. Queríamos fazer este registro, 

não o pudemos fazer ontem; mas aproveitamos, 

aqui na Comissão de Constituição e Justiça, na 

qual também tenho a honra de ser liderado por 

V. Ex.ª, como Presidente que é, de fazer este 

registro, pois não poderíamos deixar passar em 

branco.  

 

Muito obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) - Agradecemos as palavras do 

Senhor Deputado Marcelo Santos, um amigo, 

fraterno amigo. Esta convivência na Assembleia 

Legislativa é muito boa, porque começamos 

como Deputado, e acabamos verdadeiramente 

amigos fraternos. 

Ontem vivemos um momento especial 

em nossa vida. Já tivemos vários momentos na 

política, e hoje juntamos com muito carinho as 

palavras do Senhor Deputado Marcelo Santos 

àquelas que já ouvi. Foram flores que recebi em 

forma de palavras e me tocaram o coração. 

Agora, da mesma maneira, faço esse 

agradecimento ao Senhor Deputado Marcelo 

Santos e V. Ex.ª sabe que temos um profundo 

laço espiritual, de amigos que se prezam e se 

admiram. Muito obrigado. 

 Neste momento ainda estou sob o 

impacto das palavras do Senhor Deputado 

Claudio Vereza. É interessante que ontem o 

comentário era: - Até o Vereza falou! É óbvio 

que eu e o Senhor Deputado Claudio Vereza 

sempre tivemos posições políticas muito 

declaradas: S. Ex.ª numa linha de PT e eu numa 

linha do liberal. Sempre fui um político da ala 

conservadora e me sinto bem assim, e as pessoas 

não entendem como podemos superar esses 

sulcos políticos para vivenciar amizades. 

 Recordo-me de que também no Senado, 

quando deixei a liderança do Presidente 

Fernando Henrique Cardoso, as palavras mais 

generosas que recebi foram exatamente do Líder 

do PT, que era um homem difícil de lidar, era o 

Senador José Eduardo Dutra, que depois deixou 

de ser candidato e foi ser diretor da Petrobras. O 

Senhor José Eduardo Dutra era um líder muito 

radical. Tivemos embates seriíssimos e quando 

me despedi do Senado, não estava presente, e fui 

ler as palavras dele depois e me cativaram. 

 Achamos que nesta Casa, com todos os 

defeitos que possamos ter, pois somos humanos 

e falíveis, construímos amizades sérias. Neste 

momento dizemos aos Senhores Deputados 

Gilsinho Lopes, Marcelo Santos e Claudio 

Vereza, com muita alegria, que se a política não 

me deu riqueza material, pelo menos me deu 

uma riqueza de amizade e de valores que me faz 

sentir muito feliz. Obrigado a todos. 

 Nada mais havendo a tratar, declaro 

encerrada a reunião e convoco os Senhores 

Deputados para a próxima, à hora regimental.  

 

 

Está encerrada a reunião.  

 

Encerra-se a reunião às 14h 22min. 



HORÁRIO E LOCAL DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS 
DAS COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 

REDAÇÃO 
Dia: terça-feira 
Horário: 13h30m 
Local: Plenário “Rui Barbosa”. 
 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 

ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 
CONTROLE E TOMADA DE CONTAS 

Dia: segunda-feira 
Horário: 13h30m 
Local: Plenário “Rui Barbosa”. 
 
COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E 
REGIONAL, DE MOBILIDADE URBANA 

E DE LOGÍSTICA 
Dia: segunda-feira 
Horário: 9h30m 
Local: Plenário “Rui Barbosa”. 
 

COMISSÃO DE SEGURANÇA E 
COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

Dia: segunda-feira 
Horário: 10h30m 
Local: Plenário “Dirceu Cardoso”. 
 
 

COMISSÃO DE CULTURA E DE 
COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Dia: segunda-feira 
Horário: 12h30m 
Local: Plenário “Rui Barbosa”. 
 
 
COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

Dia: segunda-feira 
Horário: 13h 
Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 
Ribeiro”. 
 
COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO 
Dia: terça-feira 
Horário: 9h 
Local: Plenário “Rui Barbosa”. 
 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA 

E DOS DIREITOS HUMANOS 
Dia: terça-feira 
Horário: 10h 
Local: Plenário “Rui Barbosa”. 

COMISSÃO DE POLÍTICA SOBRE 
DROGAS 

Dia: terça-feira 
Horário: 11h 
Local: Plenário “Rui Barbosa”. 
 
 

COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 

Dia: terça-feira 
Horário: 10h 
Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 
Ribeiro”. 
 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO 
AMBIENTE 

Dia: terça-feira 
Horário: 11h 
Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 
Ribeiro”. 
 

 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

Dia: terça-feira 
Horário: 12h30m 
Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 
Ribeiro”. 
 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, DE 
SILVICULTURA, DE AQUICULTURA E 

PESCA, DE ABASTECIMENTO E DE 
REFORMA AGRÁRIA 

Dia: terça-feira 
Horário: 13h30 
Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 
Ribeiro”. 
 
COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, 

INOVAÇÃO, INCLUSÃO DIGITAL, 
BIOSSEGURANÇA, QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL E PETRÓLEO E SEUS 
DERIVADOS 

Dia: segunda-feira 
Horário: 14h 
Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 
Ribeiro”. 
 

COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL 
Dia: segunda-feira 
Horário: 14h 
Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 
Ribeiro”. 
 

 



 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

SECRETARIA-GERAL 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral 

 
CARLOS EDUARDO CASA GRANDE 

Secretário-Geral da Mesa 
 

JULIO CESAR BASSINI CHAMUN 
Procurador-Geral 

 

MARCELO BOSIO MONTEIRO 
Secretário de Comunicação Social 

 

RAULINO GONÇALVES FILHO 
Chefe de Gabinete da Presidência 

 

OCTAVIO LUIZ ESPINDULA 
Subdiretor-Geral 

 

PAULO DA SILVA MARTINS 
Subprocurador-Geral 

 

DIRETORIAS LEGISLATIVAS 
 

MARCELO SIANO LIMA 
Diretor das Comissões Parlamentares 

 

MARCUS FARDIN DE AGUIAR 
Diretor de Processo Legislativo 

 

RICARDO WAGNER VIANA PEREIRA 
Diretor de Redação 

 

JOÃO PAULO CASTIGLIONI HELAL 
Diretor da Procuradoria 

 

FABIANO BUROCK FREICHO 
Diretor de Recursos Humanos 

 

MARILUCE SALAZAR BOGHI 
Diretora de Taquigrafia Parlamentar 

 

JONSTON ANTÔNIO CALDEIRA DE SOUZA JÚNIOR 
Diretor de Tecnologia da Informação 

 

ADRIANA DOS SANTOS FERREIRA FRANCO RIBEIRO 
Diretora de Documentação e Informação 

 

JORGE ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA 
Diretor da Consultoria Temática 

 

WILSON TEIXEIRA GAMA 
Diretor de Infraestrutura e Logística 

 

LUIS CARLOS GIUBERTI 
Diretor de Segurança Legislativa 

 

JANAÍNA DO NASCIMENTO VALOIS 
Diretora de Finanças 
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