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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 

PODER LEGISLATIVO 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SERGIO MAJESKI 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 092/2016 

 

Concede Título de Cidadã Espírito-

Santense a Srª. ELIZA 

BARTOLOZZI FERREIRA. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica concedido a Srª. Eliza Bartolozzi 

Ferreira, o título de Cidadã Espírito-Santense. 

 

Art. 2º Este Projeto de Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

SALA DAS SESSÕES, 31 de outubro de 

2016. 

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSDB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Estamos homenageando a Srª. Eliza Bartolozzi 

Ferreira com a concessão do Título de Cidadã 

Espírito-Santense, em reconhecimento ao seu grande 

trabalho desenvolvido na área da Educação. 

 

Natural de Minas Gerais. Em 1989, após o casamento 

com o capixaba Marcos Nicodemus Cysne, se mudou 

para Vitória. 

 

No período de 1991 a 1993, foi Secretária Municipal 

de Educação da cidade de Montanha e Chefe do 

Subnúcleo de Educação do Estado do Espírito Santo. 

No período de 1994-1996, fez o mestrado em 

educação no Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Federal do Espírito Santo. 

No período de 2003-2005, foi sub-secretária de 

Estado da Educação do Espírito Santo. Em 2006, 

concluiu o doutorado em Educação na Universidade 

Federal de Minas Gerais. No ano de 2015, morou na 

França para realizar os estudos de pós-doutoramento 

na Ècole Normale Supérieure de Lyon. 

 

Tem 3 filhos. É professora de Políticas públicas em 

Educação do Centro de Educação. Suas pesquisas 

estão focadas em investigações sobre o planejamento 

educacional dos sistemas educacionais do ES e sobre 

a realidade da oferta do Ensino Médio no ES. Tem 

livros e artigos científicos publicados nacional e 

internacionalmente. 

 

Atualmente, é coordenadora do Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Federal do 

Espírito Santo. 

 

Para nós, capixabas, é uma grande honra termos ao 

nosso lado, uma pessoa tão responsável e dedicada 

como a Srª. Eliza Bartolozzi Ferreira, desta forma, é 

que apresento este projeto aos meus pares para 

apreciação desta casa de leis. 

 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SERGIO MAJESKI 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 093/2016 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. RAFAEL 

CARVALHO JUNQUEIRA. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica concedido ao Sr. Rafael Carvalho 

Junqueira, o título de Cidadão Espírito-Santense. 

 

Art. 2º Este Projeto de Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

SALA DAS SESSÕES, 31 de outubro de 

2016. 

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSDB 

 
JUSTIFICATIVA 

 

Estamos homenageando o Sr. Rafael Carvalho 

Junqueira com a concessão do Título de Cidadão 

Espírito-Santense, em reconhecimento ao seu grande 

trabalho desenvolvido na área jurídica. 

 

Nasceu no dia 22 de novembro de 1980, em Belo 

Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais. Veio 

morar em Vila Velha em meados de 1996 aos 15 

anos de idade, quando sua mãe veio participar do 

corpo diretivo da Chocolates Garoto. Possui 

graduação em Direito pela FDV. Casou-se e tem dois 

filhos capixabas. 

 

Atualmente é advogado e assessor parlamentar nesta 

Casa de Leis. 
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Para nós, capixabas, é uma grande honra termos ao 

nosso lado, uma pessoa tão responsável e generosa 

como o Sr. Rafael Carvalho Junqueira, desta forma, é 

que apresento este projeto aos meus pares para 

apreciação desta casa de leis. 

 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SERGIO MAJESKI 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 094/2016 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao PADRE JOSÉ 

MORAIS DA SILVA. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica concedido ao Padre José Morais da 

Silva, o título de Cidadão Espírito-Santense. 

 

Art. 2º Este Projeto de Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

SALA DAS SESSÕES, 31 de outubro de 

2016. 

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSDB 

 
JUSTIFICATIVA 

 

Estamos homenageando o Padre José Morais da Silva 

com a concessão do Título de Cidadão Espírito-

Santense, em reconhecimento ao seu grande trabalho 

desenvolvido na área jurídica. 

 

Nasceu no dia 20 de outubro de 1965, em Loreto, 

Estado do Maranhão. Possui graduação em Filosofia 

pela FAL (Faculdade Axilium de Filosofia Ciências e 

Letras) de Lins, São Paulo, e em Teologia pelo 

IFTAV (Instituto de Filosofia e Teologia da 

Arquidiocese de Vitória-ES). 

 

Ordenado Padre em 24 de agosto de 2003, pela 

Arquidiocese de Vitória-ES. Atualmente exerce sua 

atividades na Paroquia Nossa Senhora Rainha da Paz 

em Santa Maria de Jetibá-ES. 

 

Pós-graduado em Psicopedagogia pela UNIVILA. 

Pós-graduado, Mestre e Doutor em Psicanálise 

Clínica pela ABPC e UNIG (Associação Brasileira de 

Psicanálise Clínica - Universidade de Nova Iguaçu, 

RJ). 

 

Para nós, capixabas, é uma grande honra termos ao 

nosso lado, uma pessoa tão responsável e generosa 

como o Padre José Morais da Silva, desta forma, é 

que apresento este projeto aos meus pares para 

apreciação desta casa de leis. 

 

 

PODER EXECUTIVO 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM Nº 400/2016 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 

Legislativa 

Deputado Theodorico de Assis Ferraço 

 

Transmito a V. Exª., amparado nos artigos 

66, § 2º e 91, IV da Constituição Estadual, as razões 

do VETO PARCIAL ao § N3º do artigo 3º do 

Projeto de Lei nº 252/2016, que “Institui o 

Programa Estadual Patrulha Maria da Penha”, de 

autoria do Chefe do Poder Executivo, aprovado 

nessa Casa, transformado no Autógrafo de Lei n° 

114/2016, para cumprimento das formalidades 

constitucionais de praxe. 

 

Em que pese o justo propósito que norteou a 

iniciativa parlamentar, ao propor nova redação para o 

§3º do art. 3º do PL nº 252/2016, por meio de emenda 

modificativa incluída no Autógrafo em exame, 

incorreu-se em vício de iniciativa, por infringir as 

disposições contidas no art. 63, § único, incisos III e 

VI, da Constituição Estadual, ao adentrar à 

competência privativa do Chefe do Poder Executivo. 

 
Ao criar o Grupo de Trabalho na lei, 

definindo as instituições que serão representadas 

neste grupo, obrigatoriamente, deverá ser composto e 

implementado o seu funcionamento, pelo Poder 

Executivo, nos moldes ali estabelecidos. 

 
Entretanto, as atribuições que deverão ser 

desenvolvidas são inerentes à avaliação e ao 

acompanhamento da execução do Programa Estadual 

Patrulha Maria da Penha, no âmbito da Secretaria de 

Estado de Segurança Pública e Defesa Social - SESP, 

ou seja, são funções intrínsecas às competências do 

Poder Executivo, por tratar-se de organização 

administrativa, conforme transcrição a seguir: 

 

“Art. 3º Compete à Secretaria de 

Estado de Segurança Pública e 

Defesa Social - SESP a 

responsabilidade pelo 

desenvolvimento e coordenação do 

Programa Estadual Patrulha Maria 

da Penha. 

 
(...) 
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§ 3º Fica instituído Grupo de 

Trabalho, com representantes de 

Instituições do Sistema de Justiça, de 

órgãos governamentais, do Conselho 

Estadual de Defesa dos Direitos da 

Mulher do Estado do Espírito Santo - 

CEDIMES e de entidades atuantes no 

atendimento e enfrentamento à 

violência contra a mulher, para 

realização de estudo, avaliação e 

monitoramento das ações do 

Programa, objetivando o 

fortalecimento e a integração de 

ações em trabalho conjunto e 

sistêmico”. 
 

A redação original do Projeto de Lei 

encaminhado, previa a autorização para se constituir 

Grupo de Trabalho, composto por representantes de 

órgãos e entidades atuantes no atendimento e 

enfrentamento à violência contra a mulher, a ser 

instituído observados os critérios de oportunidade e 

conveniência da administração pública. 
 

“Art. 3º Compete à Secretaria de 

Estado de Segurança Pública e 

Defesa Social - SESP a 

responsabilidade pelo 

desenvolvimento e coordenação do 

Programa Estadual Patrulha Maria 

da Penha. 
 

(...) 
 

§ 3º Poderá ser constituído Grupo de 

Trabalho, com representantes de 

órgãos e entidades atuantes no 

atendimento e enfrentamento à 

violência contra a mulher, para 

realização de estudo, avaliação e 

monitoramento das ações do 

Programa, objetivando o 

fortalecimento e integração de ações 

em trabalho conjunto e sistêmico”.  
 

A direção superior da Administração, bem 

como a implantação de políticas públicas é 

competência do Chefe do Poder Executivo, com 

exclusividade. Matérias que intentem vincular o 

Chefe do Poder Executivo no exercício de suas 

funções quanto à gestão da Administração incorrem 

em inconstitucionalidade. 
 

Pelo Princípio da Separação dos Poderes 

infere-se ser vedado ao Poder Legislativo editar 

comandos que interfiram nas atribuições próprias do 

Chefe do Executivo, bem como imputar a este, 

obrigação que o vincule no exercício de suas 

atribuições.  Nesta perspectiva e sobre o caso em 

análise, o Poder Legislativo impõe obrigação de fazer 

ao Poder Executivo, bem como ao Poder Judiciário 

ao instituir um Grupo de Trabalho, composto por 

representantes de tais Poderes. 

Além disso, a instituição do Grupo de 

Trabalho não contém elementos básicos necessários à 

implementação do seu funcionamento, tais como i) 

definição dos órgãos/poderes que compõe o sistema 

de justiça; ii) como se dará a escolha dos 

representantes iii) quantos serão os representantes de 

cada categoria iv) quais entidades atuantes no 

atendimento e enfrentamento à violência contra a 

mulher participarão do Grupo v) metodologia de 

trabalho. A ausência destas informações poderia 

inviabilizar o correto atendimento aos propósitos da 

lei. 

 

 Esta incompletude nas disposições do texto 

legal torna a norma eivada de inconformidade por 

inobservância ao Princípio do Devido Processo Legal 

que, entre outros aspectos, impõe que toda Lei que 

ingressa no ordenamento jurídico deve ser clara, certa 

e aplicável. 

 

 Por último, convém ressaltar, que a ausência 

da autorização expressa na lei, para constituição do 

Grupo de Trabalho, para o desempenho daquelas 

funções julgadas importantes, não impede que seja 

adotado este mecanismo de gestão, para 

operacionalização da aplicação do Programa Patrulha 

da Família, tendo em vista a natureza dos trabalhos 

demandados, de relevante interesse público e não 

remunerado, portanto, sem acarretar ônus financeiro 

ao erário. 

 

 Face às razões expostas, o VETO PARCIAL 

se impõe ao § 3º do art. 3º do Projeto de Lei nº 

252/2016, transformado no Autógrafo de Lei n° 

114/2016. 

 

Vitória, 27 de outubro de 2016. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM Nº 401/2016 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 

Legislativa 

Deputado Theodorico de Assis Ferraço 

 

Encaminho à apreciação da Assembleia 

Legislativa, o incluso Projeto de Lei que “Altera a 

Lei nº 9.263, de 08.07.2009, que Reordena o 

Programa Bolsa Universitária NOSSABOLSA”. 

 

Esta proposta consiste, basicamente, na 

alteração da denominação do NOSSABOLSA para 

“Programa Nossa Bolsa”, facilitando o entendimento 

do público alvo; no aumento da contrapartida social 

das Instituições de Ensino Superior - IES de 20% 



4 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 03 de novembro de 2016 

para 25% e na inclusão dos alunos que estudaram a 

partir do 2º Ciclo do Ensino Fundamental e todo o 

Ensino Médio nas escolas públicas no Estado, como 

forma de beneficiar os estudantes da rede pública. 

 

O objetivo deste Projeto é aperfeiçoar a 

legislação com a promoção de adequações que visem 

ao aprimoramento dos procedimentos de 

operacionalização, e fiscalização da execução do 

Programa, uma vez que avança no acompanhamento 

do bolsista quanto aos requisitos e obrigações para 

manutenção da bolsa. 

 

Diante das considerações acima expostas, 

Senhor Presidente e Senhores Deputados, solicito o 

empenho de Vossas Excelências no sentido de 

aprovar o presente Projeto de Lei. 

 

Vitória, 31 de outubro de 2016. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 
PROJETO DE LEI Nº 312/2016 

 

Altera a Lei nº 9.263, de 08.07.2009, 

que “Reordena o Programa Bolsa 

Universitária NOSSABOLSA”. 

 

Art. 1º Fica alterada a denominação do Programa 

Bolsa Universitária - NOSSABOLSA, instituído pela 

Lei nº 8.263, de 25.01.2006 e reordenado pela Lei nº 

9.263, de 08.07.2009, para Programa Nossa Bolsa. 

 

Art. 2º A Comissão Executiva do Programa Bolsa 

Universitária NOSSABOLSA, instituída pelo art. 14 

da Lei pela Lei nº 9.263, de 08.07.2009, passa a 

denominar-se Comitê Gestor do Programa Nossa 

Bolsa. 

 

Art. 3º O art. 2º da Lei nº 9.263, de 08.07.2009, 

passa a vigorar com a seguinte alteração: 

 

“Art. 2º O Programa Nossa Bolsa 

é destinado à concessão de bolsas 

de estudos para custear as 

semestralidades de cursos de 

graduação em Instituições de 

Ensino Superior - IES localizadas 

no Estado do Espírito Santo a 

estudantes que tenham cursado a 

partir do 2º Ciclo do Ensino 

Fundamental e todo o Ensino Médio 

nas escolas públicas localizadas neste 

Estado. 

 

(...)”. (NR) 

 

Art. 4º O art. 3º da Lei nº 9.263, de 08.07.2009, 

passa a vigorar com a seguinte alteração: 

“Art. 3º (...) 

 

I - ter estudado a partir do 2º Ciclo 

do Ensino Fundamental e todo o 

Ensino Médio nas escolas públicas 

localizadas no Estado do Espírito 

Santo;  

 

 (...)”.(NR) 

 

Art. 5º O art. 4º da Lei nº 9.263, de 08.07.2009, 

passa a vigorar com as seguintes alterações: 

 

“Art. 4º (...) 

 

(...) 

 

III - apresentar documentos que 

comprovem ter estudado a partir do 

2º Ciclo do Ensino Fundamental e 

todo o Ensino Médio nas escolas 

públicas localizadas no Estado do 

Espírito Santo conforme inciso I do 

artigo 3º desta Lei; 

 

(...) 

 

Parágrafo Único. É permitido ao 

aluno exercer atividade como bolsista 

de iniciação científica e/ou 

tecnológica ou de estagiário, nos 

termos da Lei Federal nº 11.788, de 

25.09.2008 e suas alterações”. (NR) 

 

Art. 6º O art. 6º da Lei nº 9.263, de 08.07.2009, 

passa a vigorar com as seguintes alterações: 

 

“Art. 6º (...) 

 
V - cursar todas as disciplinas 

previstas no semestre, proposta na 

grade curricular do curso, pela 

Instituição de Ensino Superior - IES; 

 
VI - apresentar, quando solicitado 

pela FAPES, toda documentação de 

renda do bolsista e dos membros do 

grupo familiar, pelo SISTEMA do 

Programa Nossa Bolsa, endereço 

eletrônico: 

www.sistemanossabolsa.es.gov.br, 

para avaliação da manutenção da 

modalidade de bolsa integral ou 

parcial; 

 
VII - manter atualizado o cadastro 

pessoal junto a FAPES, 

principalmente o endereço 

residencial, endereço de email e 

número de telefone.  

http://www.sistemanossabolsa.es.gov.br/
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Parágrafo Único.  Os encargos 

financeiros decorrentes de 

reprovação em quaisquer disciplinas 

ou provenientes de disciplinas 

cursadas além da carga horária 

prevista na grade curricular semestral 

do curso serão de responsabilidade 

do aluno bolsista”. (NR) 

 
Art. 7º O art. 9º da Lei nº 9.263, de 08.07.2009, 

passa a vigorar com a seguinte alteração: 

 
“Art. 9º (...) 

 
I - não cumprimento do estabelecido 

nos incisos I ao VII do artigo 6º desta 

Lei; 

 
(...)”. (NR) 

 
Art. 8º O art. 10 da Lei nº 9.263, de 08.07.2009, 

passa a vigorar com as seguintes alterações: 

 

“Art. 10. (...) 

 

I - a relação de cursos a serem 

ofertados com a tabela de 

mensalidade a ser praticada pela 

Instituição no semestre de 

implementação da bolsa, o desconto 

ofertado como contrapartida e o 

número de vagas disponível por 

curso; 

 

(...) 

 

Parágrafo Único.  A contrapartida 

social das Instituições de Ensino 

Superior - IES inscritas no Programa 

Nossa Bolsa consistirá na redução de 

no mínimo 25% (vinte e cinco por 

cento) sobre o valor das 

semestralidades regularmente 

praticadas, como forma de 

implementação social do corpo 

discente, observados os custos dos 

cursos oferecidos e as condições de 

livre concorrência”. (NR) 

 

Art. 9º O art. 14 da Lei nº 9.263, de 08.07.2009, 

passa a vigorar com as seguintes alterações: 

 

“Art. 14. (...) 

 

I - deliberar procedimentos de 

execução do Programa Nossa Bolsa, 

medidas de fiscalização, ajustamento 

e aperfeiçoamento e normas 

complementares não estabelecidas na 

regulamentação desta Lei; 

II - assessorar e acompanhar a 

execução técnica e administrativa do 

Programa Nossa Bolsa; 

 

III - analisar e aprovar os relatórios 

de avaliação e resultados, incluindo, 

quando necessário, parecer sobre 

assuntos de sua competência; 

 

IV - aprovar o quadro de distribuição 

de vagas por curso e instituição de 

ensino integrante do Programa Nossa 

Bolsa apresentado pela Diretoria 

Executiva da FAPES.  

 

Parágrafo Único.  A Diretoria 

Executiva da FAPES apresentará ao 

Comitê Gestor do Programa Nossa 

Bolsa a distribuição das vagas para 

bolsas entre as instituições e cursos, 

considerando:  

 

(...)”. (NR) 

 

Art. 10. Fica incluído o art. 8º-A na Lei nº 9.263, de 

08.07.2009, com a seguinte redação: 

 

“Art. 8º-A. O bolsista poderá 

solicitar a troca de modalidade de 

bolsa parcial ou integral, desde que 

para o mesmo curso em que estiver 

estudando e na IES para o qual foi 

incluído no Programa Nossa Bolsa”. 

(NR)  

 

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.  

 

 

 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 

 
RESOLUÇÃO Nº 4.542 

 
Concede Comenda “Loren Reno” a CLAUDIO 

SANTANA MONTENEGRO. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, com base nas Resoluções nºs 1.370, de 

14.12.1982 e nº 2.398, de 27.09.2007, promulga a 

seguinte Resolução: 
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Art. 1º Fica concedida a Comenda “Loren Reno” a 

Claudio Santana Montenegro, pelos relevantes 

serviços prestados em prol de nosso Estado. 

  

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

sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

01 de novembro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LOREZONI 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 4.543 

 

Concede Comenda “Loren Reno” a MÁRCIO 

SHIGUERU SUZUKI. 

 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 

de julho de 2009, com base nas Resoluções nºs 

1.370, de 14.12.1982 e nº 2.398, de 27.09.2007, 

promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Loren Reno” a 

Márcio Shigueru Suzuki, pelos relevantes serviços 

prestados em prol de nosso Estado. 

  

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

sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

01 de novembro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LOREZONI 

2º Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 4.544 

 

Concede Comenda “Loren Reno” a ERNANI 

PEREIRA PINTO. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 

de julho de 2009, com base nas Resoluções nºs 

1.370, de 14.12.1982 e nº 2.398, de 27.09.2007, 

promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Loren Reno” a 

Ernani Pereira Pinto, pelos relevantes serviços 

prestados em prol de nosso Estado. 

  

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

sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

01 de novembro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LOREZONI 

2º Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 4.545 

 

Concede Comenda “Loren Reno” a OSMAR 

LUIZ REBELO DE OLIVEIRA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 

de julho de 2009, com base nas Resoluções nºs 

1.370, de 14.12.1982 e nº 2.398, de 27.09.2007, 

promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Loren Reno” a 

Osmar Luiz Rebelo de Oliveira, pelos relevantes 

serviços prestados em prol de nosso Estado. 

 

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

sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

01 de novembro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LOREZONI 

2º Secretário 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 4.546 

 

Concede Comenda “Loren Reno” a JOVELINO 

CHAGAS. 
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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, com base nas Resoluções nºs 

1.370, de 14.12.1982 e nº 2.398, de 27.09.2007, 

promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Loren Reno” a 

Jovelino Chagas, pelos relevantes serviços 

prestados em prol de nosso Estado. 

  

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

sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

01 de novembro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LOREZONI 

2º Secretário 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 4.547 

 

Concede Comenda “Loren Reno” a CLOVIS 

LASCOSQUE. 

 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 

de julho de 2009, com base nas Resoluções nºs 

1.370, de 14.12.1982 e nº 2.398, de 27.09.2007, 

promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Loren Reno” a 

Clovis Lascosque, pelos relevantes serviços 

prestados em prol de nosso Estado. 

  

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

sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

01 de novembro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LOREZONI 

2º Secretário 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 3551 

 

 A MESA DIRETORA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 

atribuições legais, resolve: 

 

 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 

alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 

janeiro de 1994, BERNARDO TETECO 

ALMEIDA DO VALE, do cargo em comissão de 

Assistente de Gabinete de Representação 

Parlamentar, código ASGRP, do gabinete do 

Deputado Theodorico Ferraço, por solicitação do 

próprio Deputado. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

01 de novembro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 3552 

 

 A MESA DIRETORA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 

atribuições legais, resolve: 

 

 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 

alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 

janeiro de 1994, JESSICA ALVES SILVA, do 

cargo em comissão de Assessor Júnior de 

Secretaria, código AJS, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

01 de novembro de 2016. 
 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 
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ATO Nº 3553 

 

 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, FABIO LUIZ FREITAS VASCO, para 

exercer o cargo em comissão de Assessor Júnior da 

Secretaria, código AJS, da Secretaria da Assembleia 

Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

01 de novembro de 2016. 
 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

ATO Nº 3554 
 

 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, ROBSON DA SILVA, para exercer o cargo 

em comissão de Assistente de Gabinete de 

Representação Parlamentar, código ASGRP, no 

gabinete do Deputado Theodorico Ferraço, por 

solicitação do próprio Deputado. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

01 de novembro de 2016. 
 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

RESUMO DO CONTRATO DE 

COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

2. CONTRATADO: RICARDO SALAY DE 

MELLO 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO 

EDUCACIONAL - 

Ensino Superior 

4. VIGÊNCIA: 27.10.2016 a 26.10.2017 

5. VALOR MENSAL 

DO CONTRATO: 

R$ 901,05 (novecentos e 

um reais e cinco 

centavos). 

6. DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA: 

 

3.3.90.36.00 
 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

25 de outubro de 2016. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

 

 

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

 

PORTARIA Nº 1270 

 

 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, com base nas informações do processo nº 

160811/2016, resolve, 

 

 CONCEDER, as férias regulamentares 

referentes ao exercício de 2015, a servidora DEILA 

MARQUES TORRES LOURENÇO, matrícula nº 

208548, para o período de 01/11/2016 a 30/11/2016. 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

18 de outubro de 2016. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 

 

PORTARIA Nº 1271 
 

 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, com base nas informações do processo nº 

162246/2016, resolve, 
 

 CONCEDER, as férias regulamentares 

referentes ao exercício de 2016, a servidora VERA 

LUCIA NASCIMENTO, matrícula nº 201571, para 

o período de 02/01 a 16/01/2017. 
 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

18 de outubro de 2016. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 
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ATOS DO SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS 
 

COMUNICADO Nº 02/2016 - SGP 

 

Dirigido aos servidores titulares dos cargos de provimento efetivo cujas carreiras são organizadas em classes e 

referências, observados os critérios estabelecidos na Resolução nº 3.418, de 07.08.2013, alterada pela Resolução 

nº 3.499, de 22.10.2013, e pela Resolução nº 4.058, de 13.07.2015, e no Ato nº 3.248, de 05/09/2016, referente ao 

resultado preliminar do Processo de Progressão/2016. 

 

A Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP, por meio da Coordenação do Grupo de Direitos e Vantagens – 

CGDV, considerando o que consta em seus respectivos processos de direitos e vantagens, COMUNICA aos 

servidores abaixo relacionados o RESULTADO PRELIMINAR do processo de progressão ocorrido no mês de 

outubro do corrente ano. 

 

Matr. Servidor Cargo Tabela – Classe – Referência A partir de: 

201430 Acir Mendonça Pereira ETLJ 1 II J 01/10/2016 

200890 Ademir Pazolini ETLS 2 II J 01/10/2016 

201501 Adriana Aparecida da Silva Batista ETLS 2 II I 01/10/2016 

203346 Adriana Gratz Lopes ETLS 2 II I 01/10/2016 

201397 Adriana Haddad Vargas de Almeida ETTI 2 III R 01/10/2016 

208194 Aletusa Bottoni Rangel ETLS 1 II K 01/03/2016 

203527 Alex-Hander Ferreira Pacheco ETTI 2 II I 01/10/2016 

208024 Aline de Almeida e Silva ETLS 1 II J 25/01/2016 

207864 Aline Santa Clara Pio ETP 1 II K 20/11/2015 

201188 Alzira de Jesus Micaela ETLJ 1 III R 01/10/2016 

207911 Ana Cristina Pizzol Laranja Rabello ETLS 1 II K 18/11/2015 

203269 Ana Flavia Peçanha de Azeredo ETLS 2 I F 01/10/2016 

201197 Ana Maria dos Santos ETLJ 1 III R 01/10/2016 

201355 Ana Paula Fassarella Neto ETLS 2 II L 01/10/2016 

203220 Anderson Nicoletti S. Faleiro ETLS 2 II I 01/10/2016 

203274 Andressa de O. Rodrigues Oliari ETTI 2 II I 01/10/2016 

201159 Angela Ximenes Aragão ETLJ 1 III R 01/10/2016 

208329 Anna Nicole Exposito Nunes EACS 1 II K 28/08/2016 

201339 Antonio Carlos Pasolini ETLS 2 III Q 01/10/2016 

200609 Arlete de Souza Lima ETLJ 1 III R 01/10/2016 

201631 Ayres Dalmásio Filho ETLS 2 II I 01/10/2016 

203272 Bernardo Teteco Almeida do Valle ETLS 2 I F 01/10/2016 

201092 Bianca Silva de Freitas ETLS 2 III R 01/10/2016 

207974 Carolina Viguini Cantarela Kaizer ETLS 1 II K 06/01/2016 

201191 Celso Gomes ETLJ 1 III Q 01/10/2016 

201224 Clara Maria Zucarato D.de Amorim ETLS 2 III O 01/10/2016 

201481 Claudia Cristina da Silva Vilela ETLS 2 II I 01/10/2016 

34746 Cristiane Silva Neves ETLJ 1 III R 01/10/2016 

203430 Daniela de Oliveira Calixte ETLS 2 II I 01/10/2016 

200866 Denise Miranda Médice ETLS 2 II I 01/10/2016 

201187 Edilamar Mascarenhas L. Damião ETLJ 1 III P 01/10/2016 

203307 Edinolia Ferreira Patz Pimentel ETLS 2 II I 01/10/2016 

203283 Edna Gloria Grobério Perim ETTI 2 II I 01/10/2016 

200747 Eduardo Pedra Reis ETTI 2 III R 01/10/2016 

208156 Elaine Silva do Couto ETLS 1 II K 31/01/2016 

201873 Eliana Santos de Souza ETLS 2 III O 01/10/2016 

201377 Eliane Jantorni Santos ETLS 2 II L 01/10/2016 

201440 Elizabeth Miranda Simões ETLS 2 III O 01/10/2016 

201396 Eloilda Rosangela dos S. Fraga ETLS 2 III O 01/10/2016 

203290 Emerson Barbosa ETLS 2 II I 01/10/2016 

200633 Ernesta Almonfrey ETLJ 1 III R 01/10/2016 

201011 Eulalia Maria Franck ETLS 2 II L 01/10/2016 

201408 Evandro Armini Gomes ETLS 2 II L 01/10/2016 

203185 Evania Maria Rodrigues Rocha ETLS 2 II I 01/10/2016 

201395 Fabiana Felippe Nader Alves ETP 1 II K 13/06/2016 

201308 Fabiana N. da Silva Mascarenhas ETLS 2 III O 01/10/2016 
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203285 Fabiana Pontes G. da Silva ETTI 2 II I 01/10/2016 

201419 Fabiani Cardoso Garcia ETLS 2 III O 01/10/2016 

201426 Fabiano Burock Freicho ETLS 2 II I 01/10/2016 

203287 Felipe David Neto ETLS 2 I E 01/10/2016 

201613 Fernando de Aguiar e Miranda ETTI 2 III O 01/10/2016 

207849 Flavia Alves de Martin Cezana ETLS 1 II K 02/11/2015 

202021 Flavia Gama Martins ETLS 2 II I 01/10/2016 

207876 Gabriela Ferreira de Moraes ETP 1 II K 14/11/2015 

208327 Gabrieli Heredia Luchi ETLS 1 II K 15/08/2016 

201772 Gildo Gomes ETLS 2 II I 01/10/2016 

201385 Gizelda Maria M. Alvarenga ETLS 2 II L 01/10/2016 

200723 Grace Fraga e Acha ETLS 2 II I 01/10/2016 

208330 Gracielli Duarte Teixeira ETCS 1 II K 30/08/2016 

203310 Guilherme Rodrigues ETLS 2 I E 01/10/2016 

35443 Heberth Alves de Brito ETLJ 1 III R 01/10/2016 

208338 Higor Cesconeti Pinheiro ETCS 1 II K 30/08/2016 

200658 Hilton Malafronte Lopes ETLS 2 I F 01/10/2016 

201490 Idalina Antonia Botti de Araujo ETLS 2 III R 01/10/2016 

203219 Ivania Fiorotti Estevão ETP 2 III O 01/10/2016 

201162 Izabel Luiza Lopes da Silva ETLJ 1 III R 01/10/2016 

202365 Jair Sandro de Almeida ETLS 2 II L 01/10/2016 

201163 Jefson Cavati Bubach ETLJ 1 III R 01/10/2016 

201164 João Antonio Nunes Machado ETLJ 1 III P 01/10/2016 

201608 Jorge Carlos de Oliveira Junior ETTI 2 II I 01/10/2016 

201246 José Francisco Maio Filho ETLS 2 II J 01/10/2016 

203317 José Francisco Pimentel ETLS 2 II I 01/10/2016 

203314 Josemar Francisco Chrystello ETLS 2 II I 01/10/2016 

201082 Julio Cesar Moraes ETLJ 1 III Q 01/10/2016 

203315 Julio Cezar de Sousa ETLS 2 II I 01/10/2016 

207867 Karina Borgo da Silva Prado EACS 1 II K 28/11/2015 

203316 Karla Odete Machado de Oliveira ETP 2 II I 01/10/2016 

201540 Karla Queiroz de Oliveira ETLS 2 III Q 01/10/2016 

200749 Leandro Pereira Machado ETLS 2 III Q 01/10/2016 

034747 Lilian Pimentel Caetano Quintaes ETLS 2 III R 01/10/2016 

203248 Lisyanne da Penha A. B. Martins ETLS 2 II I 01/10/2016 

207851 Livia Modenesi Munhão Coutinho ETLS 1 II K 28/04/2016 

208076 Lizandro Nunes Machado ETCS 1 II K 19/10/2015 

208301 Lucas Faria Alves ETLS 1 II K 09/07/2016 

200786 Luci Mauro Lima ETLS 2 III O 01/10/2016 

201172 Lucia Gonçalves de Souza ETLJ 1 III R 01/10/2016 

203308 Lucia Maria Pinheiro S. de Mattos ETLS 2 II H 01/10/2016 

201120 Luciana Maria Ferreira O. de Souza ETLS 2 III R 01/10/2016 

203330 Luciana Rocha Maia de Oliveira ETLS 2 I F 01/10/2016 

201073 Luciana Schwan Justo ETLS 2 II L 01/10/2016 

201166 Luciano Coelho Mateus ETLS 2 III O 01/10/2016 

203329 Luciano Rocha Barbosa ETTI 2 II G 01/10/2016 

203332 Luiz Antonio Real Barreiro ETTI 2 II I 01/10/2016 

201422 Marcelo Miranda Rocha ETTI 2 II L 01/10/2016 

201153 Marcia Karina Mesquita de Freitas ETLS 2 III O 01/10/2016 

201063 Marcia Regina Queiroz ETLJ 1 III R 01/10/2016 

201533 Marco Antonio Rodrigues Fraga ETLS 2 II I 01/10/2016 

203318 Marcos Antonio Ribeiro Pereira ETTI 2 II I 01/10/2016 

203320 Margarida Maria Vieira Bueno ETLS 2 II I 01/10/2016 

201177 Maria Aparecida Del Pupo Borges ETLJ 1 III R 01/10/2016 

201151 Maria Aparecida Neves Barros ETLJ 1 III R 01/10/2016 

201130 Maria da Penha Camata Tesch ETTI 2 III R 01/10/2016 

202764 Maria da Penha Oliveira de Souza ETLS 2 I F 01/10/2016 

201506 Maria da Penha Rodrigues Tofoli ETLS 2 II I 01/10/2016 

201179 Maria das Graças Batista Santos ETLJ 1 III R 01/10/2016 

201401 Maria do Carmo de Almeida Lima ETLS 2 II L 01/10/2016 

200650 Maria Eliana Feller ETLJ 1 III R 01/10/2016 

201158 Maria José Mariani ETLJ 1 III R 01/10/2016 

201165 Maria Tereza Guidoni Nippes ETLJ 1 III R 01/10/2016 

203218 Marienilda Campolina Cohen ETP 2 III O 01/10/2016 
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200885 Mariluce Salazar Boghi ETP 2 III R 01/10/2016 

201029 Marta Nunes Queiroz ETLJ 1 III Q 01/10/2016 

200858 Mauricio Guasti Xavier ETTI 2 III R 01/10/2016 

201244 Michelly Alves de Souza Said ETLS 2 II K 01/10/2016 

201376 Monica Ferreira Paes ETP 2 III R 01/10/2016 

201642 Monica Medice Paes ETP 2 III O 01/10/2016 

207922 Myrian Costa Schuler ETLS 1 II K 16/10/2015 

207016 Natacha Goes Silva ETP 1 III N 01/10/2016 

201220 Nelice Maria Vettoraci ETLS 2 II I 01/10/2016 

203327 Nilton Gomes Junior ETLS 2 I D 01/10/2016 

203213 Noemir Gomes ETLS 2 II H 01/10/2016 

203214 Ocidete da Penha Corteletti ETLS 2 II I 01/10/2016 

203516 Olimpio Viana Moraes ETLS 2 I F 01/10/2016 

207926 Olivian Carlesso Trassi Leal ETCS 1 II K 12/11/2015 

200734 Patricia Lima Pimentel Cristo ETLS 2 II K 01/10/2016 

203328 Patricia Ripardo Tonini ETLS 2 II I 01/10/2016 

207860 Paula Pereira Ferreira Batista EACS 1 II K 04/11/2015 

201527 Paulo Jovani Burgues ETTI 2 III R 01/10/2016 

201556 Paulo Marcos Lemos ETLS 2 III R 01/10/2016 

201176 Paulo Roberto da Silva Filho ETLJ 1 III P 01/10/2016 

201941 Quintino José Nunes Loureiro ETLS 2 II I 01/10/2016 

35717 Renata Baptista Gorayeb Vargas ETLS 2 III R 01/10/2016 

201138 Rita de Cassia Lopes da Silva ETLS 2 III R 01/10/2016 

201302 Rita de Cassia Oliveira das Virgens ETLS 2 III O 01/10/2016 

207536 Roberto Coco de Vargas ETLS 1 II K 30/04/2016 

201735 Rogerio Andreatta ETLS 2 II L 01/10/2016 

201323 Ronye Berger ETTI 2 II L 01/10/2016 

201259 Roseane Cosme Mattos ETLS 2 III O 01/10/2016 

207884 Samara Jeckel Ferreira de Castro ETLS 1 II K 21/11/2015 

202570 Sandra Mara Pego ETLS 2 II H 01/10/2016 

201707 Sandra Maria Pretti Furtado ETLS 2 III R 01/10/2016 

208077 Shirlene Maria Dias ETLS 1 II K 25/10/2015 

208331 Sidney Spacini Pereira ETCS 1 II K 29/08/2016 

203341 Simone Suelo de Castro Reis ETLS 2 II I 01/10/2016 

201544 Simone Zucolotto Rodrigues ETLS 2 II H 01/10/2016 

203210 Sirlene Souza da Silva ETLS 2 II I 01/10/2016 

204905 Tania Maria Rodrigues Fraga ETLS 2 I A 01/10/2016 

203343 Tania Regina dos Santos Bermudes ETLS 2 II I 01/10/2016 

201354 Tatiana Soares de Almeida ETLS 2 II L 01/10/2016 

208085 Thiago Zambon Machado ETLS 1 II K 29/11/2015 

200727 Valéria Cypreste ETLS 2 I F 01/10/2016 

34136 Vera Lucia dos Santos Mariano ETLJ 1 III R 01/10/2016 

201571 Vera Lucia Nascimento ETLS 2 I F 01/10/2016 

200817 Viviane Barbosa Pereira ETLS 2 III R 01/10/2016 

207012 Viviane Garcia Cardoso ETP 1 III P 01/10/2016 

203212 Wagner Antonio Rangel ETLS 2 II I 01/10/2016 

208263 Wagner Magalhaes Gomes ETP 1 II I 23/04/2016 

201168 Walkyria Alves Trebes ETLJ 1 III R 01/10/2016 

200705 Wanderlanio Alves Lorete ETLS 2 III R 01/10/2016 

201447 Welington Pontes Lopes ETLS 2 II L 01/10/2016 

201439 Wesley Oliveira Mascarenhas ETLS 2 III R 01/10/2016 

208321 Zelita Viana Gonsalves EACS 1 II K 15/08/2016 
 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 01 de novembro de 2016. 
 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 
 

RESUMO ORDEM 

DE FORNECIMENTO Nº 079/2016 

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 040/2016 
 

A Subdireção Geral da Secretaria da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo, em 

atendimento ao que dispõe o artigo 61, § único, Lei 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública a 
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emissão da Ordem de Fornecimento nº 079/2016, 

conforme descrito abaixo: 
 

CONTRATADA: D SALATESKI ME. 

CNPJ: 10.316.584/0001-62. 
 

OBJETO: Aquisição de 05 (cinco) tripés 

profissionais para equipamentos de capturas de 

imagens externas e estúdio e 05 (cinco) unidades de 

cabeça para câmera de vídeo. 
 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Pregão 

Eletrônico. 

Valor: R$ 19.899,00 (dezenove mil, oitocentos e 

noventa e nove reais). 

 
PROCESSO: 161190 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

01 de novembro de 2016. 

 

INGRID DE OLIVEIRA SOARES 

Subdiretora-Geral da Secretaria 

 
 

 

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 

• QUINTA-FEIRA - 03.11.16 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h00 AUDIÊNCIA PÚBLICA  Comissão de finanças - Prestação de contas do secretário da fazenda 

03h40 SESSÃO SOLENE Dia do auditor fiscal 

05h45 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de educação 

06h30 MPF: INTERESSE PÚBLICO A Constituição Federal restringe a participação de parlamentares nas 

concessões. O MPF pediu, então, o cancelamento de contratos ligados 

a políticos no Pará e no Amapá. Mais de trinta mil pessoas aguardam 

hoje, na fila, por um transplante de órgãos. O Ministério Público 

Federal lançou uma campanha para sensibilizar servidores e 

colaboradores. Nem toda água vendida em galões de 20 litros é 

mineral. No Amazonas, um acordo com o Sindicato da Indústria de 

Bebidas vai regularizar o sistema de embalagem retornável. A terra 

indígena Tremembé da Barra do Mundaú, no Ceará, foi reconhecida 

oficialmente no ano passado. Agora, MPF e Funai adotam medidas 

para garantir a demarcação física da área. 

07h00 DIREITO MEU DIREITO 

SEU 

No Programa desta semana você vai ver que alienação parental pode 

ser punida com multas e até perda da guarda da criança. Lei prevê 

obras em universidades federais para tornar prédios acessíveis às 

pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção e quais as 

situações em que a mulher tem direito a tratamento de fertilização in 

vitro custeado pelo estado. 

07h30 FIOCRUZ - CIÊNCIA E 

LETRAS 

O programa traz: “Rosa Amanda Strauss”. 

08h00 ESPAÇO RURAL Eduardo Tigre do Nascimento, técnico do Incaper e engenheiro 

agrônomo, comenta as vantagens e dificuldades da produção do mel 

capixaba, além de explicar a importância da apicultura para o 

aumento da produção agrícola em geral. 

08h30 EM DISCUSSÃO Resumo dos principais discussões das sessões 

09h00 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de agricultura 
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10h05 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de saúde 

12h00 REPORTAGEM ESPECIAL  A reportagem especial faz uma viagem de mais de 200 anos nos fatos 

históricos e políticos que marcaram a história do Poder Legislativo 

capixaba. Dos primórdios à atualidade, a reportagem mostra a 

evolução da Ales. 

12h30 MP COM VOCÊ    O Promotor de Justiça, Cleto Vinícius Vieira Pedrolo  debate sobre o 

tema: Legislação e saúde. 

13h00 UM DEDO DE PROSA Lilian Menenguci é organizadora do livro “Memórias de 

Alfabetização - Narrativas sobre aprender a ler e a escrever”, 

resultado de um trabalho desenvolvido por Lilian em sala de aula com 

alunos da graduação de Pedagogia. Ela também é autora dos livros 

“Os medos de Lili” e “Casa de papel”, para o público infantil; e 

“Parlavras e Borboletras”, de poesia. Outra obra assinada pela autora 

é sua tese de doutorado, livro acadêmico que trata de educação 

especial e 12inclusão. 

13h30 OPINIÃO O advogado e professor universitário Claudio Colnago explica o que 

significam e qual a relação entre os conceitos de princípio 

democrático, jurisdição constitucional e reforma política. 

14h00 CONTRAPONTO O Contraponto debate o problema do colapso do trânsito nos centros 

urbanos. Esta edição do programa também aponta alternativas para 

desafogar as vias, como o uso das bicicletas. Os convidados do 

programa são a arquiteta e doutora em planejamento urbano Eliana 

Kuster e o cicloativista Rafael Darrouy.    

14h30 PANORAMA  Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

14h45 BIOGRAFIA  Doutor Tuffy, como era conhecido, foi vereador, deputado estadual e 

prefeito de Vila Velha. Uma vida de dedicação à família e à política. 

15h00 TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ES 

Trabalhos do tribunal de contas do ES 

18h00 UM DEDO DE PROSA Lilian Menenguci é organizadora do livro “Memórias de 

Alfabetização - Narrativas sobre aprender a ler e a escrever”, 

resultado de um trabalho desenvolvido por Lilian em sala de aula com 

alunos da graduação de Pedagogia. Ela também é autora dos livros 

“Os medos de Lili” e “Casa de papel”, para o público infantil; e 

“Parlavras e Borboletras”, de poesia. Outra obra assinada pela autora 

é sua tese de doutorado, livro acadêmico que trata de educação 

especial e 12inclusão. 

18h30 SOM DA TERRA O Som da Terra desta semana recebe o cantor sertanejo Silfarley 

Caetano, que mostra seu projeto autoral e músicas de outros artistas. 

19h00 SESSÃO SOLENE (v) Em comemoração aos 110 anos da fundação da CODESA 

22h00 PANORAMA  Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

22h15 EM DISCUSSÃO Resumo dos principais discussões das sessões 

22h45 OPINIÃO  O advogado e professor universitário Claudio Colnago explica o que 

significam e qual a relação entre os conceitos de princípio 

democrático, jurisdição constitucional e reforma política. 

23h15 CONTRAPONTO O Contraponto debate o problema do colapso do trânsito nos centros 

urbanos. Esta edição do programa também aponta alternativas para 

desafogar as vias, como o uso das bicicletas. Os convidados do 

programa são a arquiteta e doutora em planejamento urbano Eliana 

Kuster e o cicloativista Rafael Darrouy.  
 

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

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

 

TRIGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO 

SOLENE, DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 25 

DE OUTUBRO DE 2016.  

 

  ÀS DEZENOVE HORAS E TRINTA E 

CINCO MINUTOS, A SENHORA DEPUTADA 

JANETE DE SÁ OCUPA A CADEIRA DA 

PRESIDÊNCIA.  

 

 O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Senhoras e senhores, Senhora 

Deputada presente, público presente, autoridades 

presentes e telespectadores da TV Ales, boa-noite. 

 É com satisfação que a Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo recebe todos 

para a sessão solene em homenagem ao Dia do 

Dentista e entrega da comenda Gilton Coutinho 

Barros. 

 O Dia Nacional do Dentista é comemorado 

em 25 de outubro, data de assinatura do Decreto 

9.311, de 1841, que criou os primeiros cursos de 

graduação em Odontologia no País, nos estados do 

Rio de Janeiro e da Bahia. 

 No Espírito Santo, em 2007, a Senhora 

Deputada Janete de Sá propôs a criação da comenda 

que leva o nome do profissional e professor 

universitário Doutor Gilton Coutinho Barros, como 

uma forma de o poder público estadual reconhecer e 

valorizar o profissional de Odontologia que se 

destacou e se destaca no exercício da profissão, 

tornando melhor a saúde, o socorro, a autoestima, a 

educação e a vida de seus educandos e pacientes, a 

comenda Gilton Coutinho Barros. 

Pelos relevantes serviços prestados com amor 

e competência por mais de 40 anos à odontologia 

capixaba, Doutor Gilton Coutinho Barros, cuja 

conduta, ética e respeito ao paciente, compromisso 

com a ciência e vanguarda na qualificação do ensino, 

merece nossa eterna homenagem. 

 Neste momento já se encontra à Mesa a 

Senhora Deputada proponente e idealizadora desta 

sessão, que gostaria que todos a saudassem com uma 

salva de palmas. (Palmas) 

 A partir deste momento a deputada 

idealizadora, Senhora Deputada Janete de Sá, 

procederá à abertura dos trabalhos, conforme é 

regimental. 
 

 A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Invocando a proteção de Deus declaro aberta 

a sessão e procederei à leitura de um versículo da 

Bíblia. 
 

(A Senhora Deputada Janete de Sá 

lê João, 3:16) 

 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Dispenso a leitura da ata da sessão anterior, 

como uma forma de dar celeridade aos nossos 

trabalhos, e informo aos Senhores Deputados e 

demais presentes que esta sessão é solene, em 

homenagem ao Dia do Dentista, conforme 

requerimento, a meu pedido, de autoria do Senhor 

Deputado Cacau Lorenzoni, aprovado em Plenário, 

tendo em vista que cada deputado tem apenas o 

direito de fazer duas sessões. Em uma parceria com o 

Senhor Deputado Cacau Lorenzoni, consegui realizar 

esta sessão, em que tenho a oportunidade de 

homenagear, todos os anos, a odontologia capixaba, e 

que foi aprovado por unanimidade no Plenário desta 

Casa. 

Concedo a palavra ao cerimonialista Francis 

Tristão, para que componha a Mesa dos trabalhos de 

hoje. 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Convidamos para compor a Mesa o 

presidente da Associação Brasileira de Odontologia, 

ABO, senhor João Batista Gagno Intra; a presidente 

do Conselho Regional de Odontologia, CRO-ES, 

senhora Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro; a vice-

presidente do Sindiodonto, Sindicato da Odontologia, 

senhora Gina Duarte Vieira; o subsecretário de Saúde 

do município de Cariacica, Jocemir Joaquim da 

Silva; o dentista capixaba Adão Rosalem; Mércia 

Rita Ichmidt, representando a saúde bucal do 

município de Cariacica; Fernanda Bonard de Morais 

Trindade, representando a secretaria de Saúde do 

município de Serra; e a vereadora Creuza Paixão, do 

município de Serra, neste ato representando todos os 

vereadores do Estado do Espírito Santo. 

 

(Tomam assento à Mesa os 

referidos convidados) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Neste momento convido todos para, em 

posição de respeito, ouvirmos a execução do Hino 

Nacional e do Espírito Santo. (Pausa)  

 

(É executado o Hino Nacional e o 

do Espírito Santo)  

 

 O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Agradecemos, mais uma vez, a 

presença de todos. 

 Convido para compor a Mesa o senhor 

Broinha, vereador pelo município de Cariacica e 

também ex-servidor da Assembleia Legislativa. 

(Pausa) 
 

(Toma assento à Mesa a referida 

autoridade) 

 

 O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 
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TRISTÃO) - Neste momento, convido para fazer uso 

da palavra a Senhora Deputada Janete de Sá, co-

proponente desta sessão e presidente da Comissão de 

Agricultura desta Casa. 
 

 A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN - Sem revisão da oradora) - Boa noite, a 

todos e a todas, e aos nossos queridos homenageados 

e homenageadas desta noite.  

 Inicio cumprimentando o senhor João Batista 

Gagno Intra, o Babá, presidente da Associação 

Brasileira de Odontologia - Espírito Santo; a doutora 

Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, presidente do 

Conselho Regional de Odontologia. 

Nunca vi uma Mesa tão feminina. A 

odontologia tem contribuído com muitas 

profissionais do sexo feminino e, assim, podemos ter 

uma Mesa linda como esta, que é o meu sonho de 

consumo da Mesa Diretora da Assembleia 

Legislativa. Assim as coisas, com certeza, mudarão 

nesta Casa.  

Cumprimento também a doutora Gina 

Duarte, vice-presidente do Sindicato dos 

Odontologistas do Estado do Espírito Santo; o senhor 

Jocemir Joaquim da Silva, subsecretário de saúde, 

amigo nosso; o doutor Adão Rosalem, nosso querido 

dentista capixaba e um dos ícones desta sessão, meu 

grande amigo e um brilhante profissional de 

odontologia; a doutora Fernanda, representando a 

Secretaria Municipal de Saúde de Serra, muito 

obrigada pela presença; a doutora Mércia Rita, 

representando a Secretaria Municipal de Saúde de 

Cariacica, muito obrigada, Mércia; a senhora Cleusa 

Paixão, nossa querida vereadora eleita em Serra, está 

no primeiro mandato, recém-eleita, ainda vai tomar 

posse, e que é uma líder comunitária; e o senhor 

Broinha, o nosso Vereador eleito em Cariacica, líder 

comunitário também. 

 Obrigada pela presença de vocês todos. É 

uma alegria muito grande ter todos vocês aqui, 

contribuindo e homenageando a nossa odontologia. 

Estou muito feliz pela oportunidade de ter 

criado esta homenagem que leva o nome de um 

grande profissional da odontologia capixaba e visa 

homenagear os profissionais de odontologia de nosso 

estado reconhecidos pelos relevantes serviços 

prestados à sociedade, no que se refere à prevenção, à 

manutenção da saúde bucal, à elevação da 

autoestima, à garantia da qualidade de vida das 

pessoas. 

De 1884 para cá, quando a odontologia 

ingressou em nosso país, muita coisa mudou. No 

início, não existiam muitos estudos científicos; hoje 

os profissionais e a população dispõem de métodos 

muitos avançados, de materiais mais adequados, mais 

novos. Novas descobertas e novas tecnologias 

também foram introduzidas na odontologia e hoje 

fazem com que a odontologia do nosso estado, 

brasileira, não perca para ninguém no mundo inteiro. 

Ela tem sido um diferencial para a nossa sociedade 

porque esses profissionais, com certeza, melhoram a 

vida das pessoas em todos os aspectos. No aspecto da 

saúde, porque começa pela boca, mas também da 

autoestima, do sorriso, da pessoa se sentir bem, se 

sentir feliz, poder ter uma mastigação melhor. É a 

qualidade de vida que está em questão quando se fala 

em odontologia. Por isso a importância da profissão, 

por isso a relevância dessa singela homenagem que 

fazemos nesta noite.  

 A iniciativa de criar a comenda do Mérito 

Dentista Capixaba veio da inspiração de minha 

família. Tenho uma família com vários profissionais 

de odontologia: filho, nora, sobrinho, sobrinha, 

irmão; são vários. Eu mesma tentei ingressar na 

odontologia, mas a carga escolar da odontologia não 

me permitia continuar trabalhando na Vale, empresa 

para a qual prestei concurso e passei em 1975. Nos 

primeiros anos de odontologia - quem cursou 

odontologia na Universidade Federal do Espírito 

Santo sabe - a carga disciplinar pega basicamente o 

dia todo. Então, tive que escolher outra profissão, 

também muito querida minha, enfermagem, também 

da área da saúde, área pela qual tenho muito carinho 

e devoção, que exerci por muito anos.  

Essa iniciativa veio exatamente pela 

inspiração daquilo que o profissional de odontologia, 

doutor Gilton Coutinho Barros, significa para a 

odontologia do Espírito Santo, para os inúmeros 

profissionais que ele formou e que hoje nos 

orgulham. 

Doutor Gilton é reconhecido pelos trabalhos 

que executou, principalmente na área em que atuava, 

na rede pública de saúde, trabalhando desde a 

prevenção até a plena garantia da saúde bucal da 

nossa população. Ele também foi um brilhante e 

competente profissional da educação, onde muitos 

dos seus ensinamentos, os melhores que ele tinha na 

sua essência, foram passados aos profissionais de 

odontologia. Por isso fizemos essa comenda levando 

o nome de doutor Gilton, porque ele atuou por 

quarenta anos na odontologia capixaba e não tem 

como falar da odontologia no Espírito Santo sem 

falar em Gilton Coutinho de Barros. Por isso peço, 

em memória, uma salva de palmas para esse grande 

profissional que tanto nos orgulha.  

 O nome desse saudoso professor é referência 

na odontologia capixaba, junto a outros tantos 

brilhantes profissionais, como o doutor Romualdo 

Gianórdoli, o doutor Aprígio Freire, o doutor Antário 

Nunes Theodoro, já falecidos e que estão eternizados, 

com certeza, na nossa história, na história dos 

capixabas e na história da odontologia brasileira. Nosso 

objetivo com essa comenda é valorizar, é prestigiar, é 

jogar luz sobre os profissionais dentistas do nosso 

estado, importantes e decisivos na equipe de saúde, e 

apaixonados pela profissão.  

Ontem, estive no consultório de um deles, 

que está aqui, o doutor Wallace Loureiro, que é meu 

dentista. Tenho um filho que é dentista, mas nessa 

especialidade, que não é a especialidade do meu 

filho, quem me atende é o doutor Wallace. Falando 

de odontologia com ele, ele disse: Deputada, sou um 
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apaixonado pela odontologia e não sei fazer outra 

coisa que não odontologia, e não quero fazer outra 

coisa. Então, são uns apaixonados, sim, porque é 

preciso gostar. Hoje em dia a odontologia precisa ser 

mais prestigiada, precisa ser melhor remunerada, 

principalmente no serviço público. Precisa de maior 

atenção dos agentes públicos do nosso estado, 

especialmente do Executivo, que é quem tem a caneta 

para decidir o valor remuneratório, as condições e a 

carga horária de trabalho. Por isso fiquei muito feliz 

em ouvir doutor Wallace dizer que é um apaixonado, 

porque tem que ser apaixonado para exercer a 

odontologia, mesmo nas adversidades, mas sempre 

acreditando que estaremos juntos construindo novos 

momentos de valorização dessa profissão tão 

grandiosa e tão importante para todos nós e para a 

humanidade. 

 Esse foi o nosso objetivo, fazer essa 

homenagem a esses dedicados seres humanos que 

necessitam dos serviços de cada um de vocês, do 

apoio, do carinho, do cuidado e do amor. Muito 

obrigada por serem esses profissionais tão queridos 

por nossa sociedade. Vocês são profissionais que não 

medem esforços para melhorar a qualidade de vida 

do próximo, elevando sua autoestima, inserindo e 

reinserindo seu paciente na sociedade, fortalecendo a 

cidadania, com a grandeza de produzir um sorriso e 

multiplicar felicidade.  

 Muito obrigada. Nossos agradecimentos 

desta Casa por existirem, pelo valoroso trabalho que 

cada um de vocês desenvolve, que cada um dos 

homenageados desenvolve.  É um orgulho, com 

certeza, para o povo de nosso estado conceder essa 

honraria, essa homenagem a cada um de vocês, que é 

muito merecida por cada um dos trinta 

homenageados escolhidos nesta noite. É uma singela, 

é uma simples lembrança da Assembleia Legislativa 

do Espírito Santo, porque temos a convicção de que 

vocês merecem muito mais. 

 Muito obrigada, em nome do povo capixaba. 

(Muito bem!) 

 

 O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Neste momento, é convidada a fazer 

uso da palavra a vice-presidente do Sinodonto, 

senhora Gina Duarte Vieira. 
 

 A SR.ª GINA DUARTE VIEIRA - (Sem 

revisão da oradora) - Boa noite. É com muita 

emoção que represento aqui o Sindicato dos 

Odontologistas do Estado do Espírito Santo, uma 

entidade que é a que mais tem por obrigação fazer 

pelo cirurgião dentista. 

 De todas as palavras bonitas que ouvimos 

agora em relação à odontologia, muitas dessas coisas 

que ainda precisamos fazer cabem ao sindicato e, 

com a graça de Deus, hoje temos a colaboração do 

CRO e da ABO, que facilitam, e muito, o trabalho do 

sindicato. 

 Quero homenagear, em nome do sindicato, 

todos os colegas cirurgiões dentistas do estado, que 

são profissionais preparados, dedicados para o 

exercício da odontologia. 

 A odontologia do Brasil é uma das melhores 

do mundo. Temos, no Brasil, pesquisa científica em 

abundância; temos profissionais muito qualificados; 

temos número de profissionais mais do que suficiente 

para atender a população; usamos tecnologia de 

ponta. 

A odontologia, como um todo, é muito boa 

no Brasil. Acontece que a população não tem acesso 

a essa odontologia. Trabalhamos para poucos. Quem 

trabalha no serviço público sabe muito bem de todas 

as carências da população.  Na atenção básica, 

trabalhamos fazendo aquele trabalho básico que todo 

dentista sabe, fazendo prevenção. 

 Nossa Constituição reza que a atenção 

secundária cabe ao Estado. Aproveitando até por 

estar aqui na Assembleia Legislativa, exporei nossa 

situação no Estado. A única especialidade que o 

Estado do Espírito Santo mantém no seu corpo de 

trabalho é o cirurgião bucomaxilo, assim mesmo, em 

quantidade insuficiente para atender à demanda da 

população. As outras especialidades que existiam na 

rede estadual foram municipalizadas e, à medida que 

vão aposentando, suas cadeiras vão sendo eliminadas. 

Então, a odontologia no Estado acabou. Só existe o 

bucomaxilo, assim mesmo porque não tem como 

substituir em hospital, porque, se tivesse, também 

não estaria lá. A realidade da odontologia é outra. Ela 

cresceu muito, evoluiu muito, e cada instância de 

governo precisa fazer a sua parte.  

 A odontologia hospitalar já é uma realidade 

em vários estados brasileiros, com toda a eficácia e 

com todas as vantagens, inclusive financeiras, para o 

Estado. Aqui em nosso estado essa conversa nem 

começou a ser realizada. Não se tem, ainda, iniciativa 

alguma por parte do governo para introduzir 

odontologia hospitalar nos hospitais públicos do 

Estado. É uma política que precisa ser pensada, e que 

precisa ser pensada do início, porque não existe nem 

a vaga para o dentista assumir uma cadeira no 

Estado: tem que ser criada uma vaga, ainda, pela 

Assembleia. Também não temos uma coordenação de 

saúde bucal. É o único estado da federação que não 

tem coordenação de saúde bucal, o que diminui muito 

as nossas possibilidades de lutar pela odontologia de 

qualidade que o Estado teria a obrigação de fornecer.  

 Enquanto sindicato, há mais ou menos um 

ano solicitamos oficialmente uma reunião com o 

secretário de Saúde. Até agora não obtivemos 

resposta. Então não sabemos se é falta de tempo, se ele 

não quer receber. O que acontece? O fato é que não 

conseguimos falar com o secretário de Saúde. Sem 

conversar com o secretário de Saúde, não vamos 

conseguir caminhar, porque ele é quem tem a caneta 

na mão, é ele quem resolve a política do Estado, 

junto com toda a equipe dele e com o governador. 

Mas ainda não conseguimos uma reunião, e tentamos 

várias vezes, não foram poucas. Não nos deram essa 

oportunidade.  

Mas também tem outra coisa: somos 
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persistentes. Não vamos desistir. Vamos fazer o que 

for possível, o que conseguirmos imaginar e tivermos 

a orientação de que é possível ser feito para que a 

gente seja recebida e para que essa situação se 

reverta. Nós vamos fazer, enquanto entidade de 

classe, porque nós merecemos, como dentistas, e a 

população merece mais ainda, porque paga os 

impostos dela, tem direito à saúde bucal e não tem 

acesso. Na Grande Vitória, é melhor; no interior, 

muito precário.  

 É lógico que ficamos felizes, é o nosso dia, 

temos mesmo mais é que celebrar. Mas precisamos 

celebrar sabendo que ainda temos muito que avançar. 

É muito, não é pouco.  

De qualquer forma, em nome do Sinodonto 

também agradeço à Senhora Deputada Janete de Sá 

pelo convite, por nos homenagear, por nos dar a 

oportunidade de homenagearmos os nossos colegas. 

A odontologia é uma profissão maravilhosa. O fruto 

do trabalho do dentista é maravilhoso, e merecemos 

respeito. Merecemos ser tratados com dignidade por 

parte dos gestores.  

Boa noite. (Muito bem!)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Assistiremos à apresentação do Coral 

Mokiti-Okada, do município de Vitória, regidos pelo 

maestro Eduardo Santa Clara, entoando as canções 

Paz pela Paz, Cativar, A Banda e Berimbau. (Pausa)  

 

(O coral se apresenta)  
 

 O SR. EDUARDO SANTA CLARA - Boa 

noite, senhoras, senhores e Senhora Deputada Janete 

de Sá, que está nesta sessão honrando a classe dos 

dentistas e encerrando também a campanha Outubro 

Rosa, contra o câncer de mama.  

 Esse é o coral Mokiti-Okada da Igreja 

Messiânica do Brasil. Apresentaremos cinco canções. 

A primeira chama-se Paz pela Paz. Muita paz é o que 

desejamos a todos, a todo o Brasil e a todo o mundo. 

Obrigado.  

 

(O coral se apresenta) 

 O SR. EDUARDO SANTA CLARA - A 

segunda canção chama-se Cativar. É uma 

homenagem ao Pequeno Príncipe. 

  

(O coral se apresenta)  

 

O SR. EDUARDO SANTA CLARA - A 

próxima canção é A Banda, de Chico Buarque de 

Holanda.   
 

(O coral se apresenta)  

 

O SR. EDUARDO SANTA CLARA - 

Despedimo-nos, agradecendo a todos vocês e à 

Senhora Deputada Janete de Sá. Muito obrigado por 

mais uma vez podermos estar nesta Casa com V. Ex.ª 

neste dia, com a canção Berimbau, de Vinícius de 

Moraes.  

 

(O coral se apresenta) 

 

O SR. EDUARDO SANTA CLARA - 

Muito obrigado a todos vocês e um feliz final de ano. 

Boas festas é o que deseja o coral Mokiti-Okada, da 

Igreja Messiânica, a todos vocês. Muito obrigado. 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Agradecemos a apresentação do coral 

Mokiti-Okada, do município de Vitória, na regência 

do maestro Eduardo Santa Clara. Muito obrigado. 

Convido a senhora Luzimar Gomes de 

Oliveira Pinheiro, presidente do Conselho Regional 

de Odontologia - CRO/ES para fazer uso da palavra. 
 

A SR.ª LUZIMAR GOMES DE 

OLIVEIRA PINHEIRO - (Sem revisão da 

oradora) - Senhoras e senhores, boa-noite. 

Em nome da Senhora Deputada Janete de Sá, 

proponente desta sessão solene em homenagem ao 

Dia do Cirurgião Dentista, saúdo todos da Mesa. 

Este ano, comemoramos quarenta anos da 

criação deste dia especial pela portaria do Conselho 

Federal de Odontologia. A data, historicamente, 

celebra o Decreto n.º 9.311, de 25 de outubro de 

1884, que criou os primeiros cursos de graduação de 

Odontologia no Brasil, no Rio de Janeiro e na Bahia.  

A noite é de festa. É justa a homenagem a 

todos os profissionais da Odontologia que com amor, 

dedicação, conhecimento científico e ética, dedicam-

se diariamente a um ofício que, pela própria natureza, 

exige muito física e mentalmente de todos que a 

exercem.  

Alguns de nós, representando toda a 

categoria, receberão a Comenda Doutor Gilton 

Coutinho Barros, o que muito nos honra por se tratar 

de um profissional que, durante mais de quarenta 

anos, dignificou a Odontologia capixaba e nacional. 

Parabéns a todos!  

Quero aproveitar este momento de decisões 

políticas, já que, no próximo domingo, iremos votar 

nos candidatos que irão comandar algumas das 

principais cidades capixabas pelos próximos quatro 

anos, para falar aos representantes desta Casa e 

convidados sobre nosso projeto político denominado 

Odontologia no Parlamento. Trata-se de uma ação 

conjunta que envolve as entidades odontológicas 

CRO/ES, ABO/ES, Sinodonto/ES e profissionais da 

Odontologia capixaba e visa a aumentar a 

representatividade parlamentar do segmento 

odontológico nas esferas federal, estadual e 

municipal.  

O projeto Odontologia no Parlamento 

também tem o compromisso de debater com os 

profissionais da Odontologia sobre os assuntos de 

interesse da profissão que atingem direta ou 

indiretamente a sociedade. Dentre eles, a Lei n.º 639 

que, infelizmente, tramitou por esta Assembleia e foi 

sancionada pelo então governador. Essa lei não 



18 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 03 de novembro de 2016 

respeita a lei federal que determina a isonomia 

salarial entre médicos e cirurgiões dentistas, além de 

ter extinguido diversos cargos de cirurgião dentista 

do estado, comprometendo seriamente a atenção 

secundária de saúde bucal.  

Já passou da hora dos Senhores Deputados e 

Senhoras Deputadas retomarem a discussão em torno 

desse erro de planejamento cometido contra as 

políticas públicas de saúde do Estado. Uma grande 

oportunidade para isso é, por exemplo, fazer avançar 

os debates neste plenário para a aprovação do projeto 

de lei estadual que torna obrigatória a presença de 

profissionais da Odontologia nas unidades de terapia 

intensiva dos hospitais públicos e privados. 

Está comprovado cientificamente que o 

atendimento odontológico no ambiente hospitalar 

reduz as infecções hospitalares, principalmente as 

respiratórias. Além disso, o tratamento dentário 

preventivo em pacientes internados diminui o tempo 

de internação no hospital. Então, o que os Senhores e 

Senhoras estão esperando para levar esse benefício a 

toda a população? 

Apesar do momento de celebração e 

homenagens, fiz questão de trazer essas questões para 

conhecimento e reflexão dos representantes da nossa 

Assembleia Legislativa para que, com o secretário de 

Estado de Saúde e com o próprio governador, 

consigamos, de fato, promover melhoras na saúde e 

qualidade de vida da sociedade. Muito obrigada e boa 

noite! (Muito bem!) (Palmas) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Convido o senhor João Batista Gagno 

Intra, presidente da Associação Brasileira de 

Odontologia, ABO, para fazer uso da palavra. 
 

O SR. JOÃO BATISTA GAGNO INTRA - 

(Sem revisão do orador) - Boa noite! Em primeiro 

lugar, gostaria de saudar a Mesa e gostaria que todos 

se sentissem saudados, saudando a Senhora Deputada 

Janete de Sá, presidente da Mesa.  

Janete, digo-lhe: quando Jesus andava pelo 

mundo, de repente, passaram por Ele alguns leprosos 

que, na época, eram pessoas totalmente discriminadas 

e abandonadas ao léu da sociedade; nem igrejas, nem 

ninguém cuidava deles. Quando um leproso passava 

naquele tempo, dizia a lei que as pessoas deveriam se 

voltar para a parede, ou seja, dar-lhe as costas. 

Literalmente eles não tinham o aconchego e o apego 

de ninguém. E Jesus curou aqueles leprosos que 

passavam. Mas, apesar de serem dez os curados, só 

um voltou para agradecer ao mestre.  

Então, neste momento, gostaria de lhe 

agradecer. Agradecer porque, durante todos esses 

anos, de trinta deputados que estão nesta Casa, só V. 

Ex.ª, de verdade, tem se lembrado da nossa categoria, 

tem lembrado que a odontologia faz parte do quadro 

de saúde, tem lembrado que existimos na nossa 

sociedade, tem nos homenageado e tem nos 

permitido nos homenagear. Ou seja, V. Ex.ª tem 

contribuído com a autoestima da odontologia 

capixaba. Muito obrigado! É isso o que quero dizer 

em primeiro lugar: o agradecimento da odontologia 

capixaba a V. Ex.ª, que é proponente e que tem 

perseverado nesse trabalho durante esses anos todos.  

Além do que, sabemos que todas as lutas, 

todas as reivindicações da nossa categoria que 

levamos até V. Ex.ª, como deputada, têm sido sempre 

acolhidas. Sabemos que precisamos de empenho 

maior do Poder Executivo, mas, neste parlamento, 

temos uma voz. A Senhora Deputada Janete de Sá 

tem sido a voz da odontologia, e podemos 

testemunhar isso.   

O nosso muito-obrigado! 

Agora quero falar um pouco da história. 

Comecei a militar juntamente com a Senhora 

Deputada Janete de Sá e com os movimentos 

estudantis. Sou dessa época. A Senhora Deputada 

Janete de Sá já estava no movimento, na 

Enfermagem. A primeira vez que criaram um CA 

livre foi no momento da Ditadura Militar, e a 

Senhora Deputada Janete de Sá foi uma das 

lideranças, uma daquelas meninas, Geneci Teixeira 

de Oliveira, Fátima Gladis, entre várias outras 

pessoas, algumas que até já partiram. Foi uma luta 

ferrenha, assumida pela Senhora Deputada 

juntamente com aquelas alunas, para a construção do 

CA livre de Enfermagem, um norte para todos os 

outros movimentos estudantis, porque, a partir 

daquele momento, daquela ousadia das meninas da 

Enfermagem, outros CAs foram criados, inclusive o 

CA de Odontologia, de cuja fundação eu e outros 

colegas presentes participamos. 

Ao mesmo tempo, a Senhora Deputada 

Janete de Sá continuou sua luta no sindicato da Vale. 

Uma importante luta. V. Ex.ª mostrou à sociedade o 

seu papel, o seu valor. Lutou por aquilo que 

acreditou.  

Neste momento quero dizer isso a V. Ex.ª, 

que nos homenageia. Quero que receba, de alguma 

maneira, essa homenagem que a nossa categoria 

presta a V. Ex.ª por sua luta durante todos esses anos 

todos.  

Quero falar sobre a homenagem. Vocês 

receberão a Medalha Gilton Coutinho de Barros. O 

professor Gilton, pelo menos no meu tempo, era 

quem recebia o aluno de Odontologia, era a porta de 

entrada, era o portal. Como ele nos recebia? 

Primeiramente, com muito afeto, com muita 

austeridade e senso de responsabilidade. O respeito 

que tenho pela minha categoria, aprendi, 

inicialmente, com o professor Gilton. Convivendo 

com ele, aprendi, primeiramente, a respeitar as peças 

anatômicas, sabendo que elas, um dia, pertenceram a 

um ser humano dotado de conhecimento, como eu, de 

alma e de uma família, mas que, por alguma razão, 
estava servindo de peça anatômica. Primeiro, era 

preciso ter respeito por essa peça anatômica, pelo 

estudo, pelo mestre, pela nossa profissão.  

Hoje vejo, pelo menos, três professores da nossa 

faculdade, do tempo que cursamos: Professores Luiz 

Carlos Lessa, Luíz Carlos Bourguignon e Eduardo 
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Batituci, pessoas que contribuíram de igual maneira 

para a formação profissional, pelo menos, daquele 

grupo.  

Essa medalha simboliza, de verdade, alguém 

que construiu a Odontologia no nosso estado. Essa 

homenagem é merecida por todos que a receberão, 

mas é merecida também pela Senhora Deputada 

Janete de Sá, que deu o nome, uma homenagem ao 

Professor Gilton. Com certeza, a Senhora Deputada 

Janete de Sá acertou na veia, homenageando a 

Odontologia por meio desse grande professor que 

tivemos. 

A Senhora Deputada Janete de Sá é muito 

generosa. Permitiu-nos e à Associação Brasileira de 

Odontologia que nos homenageássemos.  

Hoje, nesta Casa, está a diretoria da ABO 

sendo homenageada por meio de alguns colegas 

presentes. Pessoas que têm dedicado, ao longo de 

suas vidas, uma participação a construir a 

Odontologia para além da construção de suas vidas 

pessoais. Essas pessoas merecem nosso respeito e a 

homenagem de todos nós, profissionais.  

Estão presentes a Graziella Bittencourt; meu 

tesoureiro Wilson de Oliveira; o vice-presidente 

Eduardo Filipe; o Zé Carlos David, representando 

esses profissionais que têm caminhado e doado de 

suas vidas, parte dos seus momentos, de seu lazer, de 

seu convívio familiar para construírem uma entidade 

que é de todos. 

 Estou presidente da ABO. Mas qualquer 

outro profissional, cirurgião-dentista, pode se tornar 

dirigente da ABO, desde que participe, desde que 

esteja lá. Estou nesta Casa hoje homenageando a mim 

mesmo porque este ano minha turma está fazendo 

trinta anos de formada. São trinta anos de dedicação 

desde que saímos das portas da faculdade e fomos 

construir as nossas vidas e a odontologia capixaba.  

Estão presentes colegas como o Márcio 

Bittencourt, a Vera Schettini, o Josué Coutinho, a 

Francisca Arlene, a Zazá, a Maria Luzia Dobrovosky 

e a Uilzeni Nogueira, pessoas que representam, de 

verdade, aqueles alunos que, cheios de anseios, 

sonhos, dúvidas e medos, assumiram o mercado em 

um momento em que tínhamos muito pouco. Está 

presente o Benício, também, que fazia parte de nossa 

turma. Essas pessoas construíram suas vidas em uma 

relação diária com seu paciente, para além das políticas 

públicas que o Estado não fez. Essas pessoas não 

ficaram trancadas dentro de casa reclamando, foram 

para dentro de seus consultórios, para seus empregos 

públicos, foram construir na boca do paciente uma 

ciência chamada Odontologia. Uma ciência que, ao 

ser construída, devolve ao paciente saúde. Devolve 

sorriso, autoestima. A Odontologia, para nós, é o 

caminho que encontramos para construir o que 

acreditamos em nosso coração, em nossa alma, para 

construir um caminho que nos dignifique nessa 

passagem pela vida.  

 Hoje fui homenageado pela Multivix, pelos 

professores Patrícia Penina e Rômulo Augusto 

Penina, professor de muitos dos presentes. Lá eu 

estava no meio dos dinossauros da odontologia, 

daqueles mais antigos, cascudos mesmo, que 

construíram essa odontologia. Estava lá o Adão 

Rosalem, junto comigo. Senti, de verdade, que podia 

estar lá porque represento esses de trinta anos de 

profissão, porque desde o CA livre de Odontologia 

estou construindo, desde o sindicato do qual pude ser 

presidente, estou construindo, desde o Conselho de 

Ética do Conselho Regional de Odontologia, estou 

construindo. E, agora, na presidência da Associação 

Brasileira de Odontologia, estou construindo minha 

profissão. Tenho orgulho porque é dessa profissão 

que sai o sustento dos filhos que tenho. É dessa 

profissão que sai o lazer que posso participar com os 

colegas. É dessa profissão que construo as minhas 

poesias no momento em que melhor de mim sou. 

Assim entendo, assim vivo.  

Essa profissão de verdade é uma construção 

de vida que nós, que estamos dentro dela e 

recebemos esta homenagem, e aqueles que não estão 

recebendo, mas estão nesta Casa, para junto com 

vocês festejar, poderem dizer: A Odontologia foi o 

caminho que fizemos para construir um mundo 

melhor. Foi onde também fizemos um caminho na 

busca de Deus. 

 Muito obrigado! (Muito bem!)  
 

 O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Ato de grande importância desta 

sessão, neste momento daremos início à entrega da 

Comenda do Mérito ao Dentista Capixaba Doutor 

Gilton Coutinho Barros aos homenageados desta 

noite. 

 Convidamos a Senhora Deputada Janete de 

Sá, proponente desta sessão, com os representantes 

da ABO, do CRO, do Sinodonto e do doutor Adão 

Rosalem para procederem às entregas. 

 Lembrando a todos os homenageados, assim 

que convidarmos para receber as homenagens, que os 

familiares e acompanhantes podem participar da 

entrega, independentemente de quantos forem. 

 Neste momento, são convidados os 

homenageados indicados pela Associação Brasileira 

de Odontologia - ABO. 

  Convido o senhor Wilson Gomes de Oliveira 

para receber a Comenda do Mérito ao Dentista 

Capixaba Doutor Gilton Coutinho Barros das mãos 

da Senhora Deputada Janete de Sá, dos 

representantes da ABO, do CRO, do Sinodonto e do 

doutor Adão Rosalem. (Pausa)  

O senhor Wilson Gomes de Oliveira é 

graduado cirurgião-dentista, com especialização em 

saúde pública; lotado no Hospital de Custódia e 

Tratamento Psiquiátrico da Secretaria da Justiça do 

Espírito Santo e cirurgião-dentista em consultório 

particular. Foi perito odontólogo da Funcef, no 

município de Vila Velha, e cirurgião-dentista do 

Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia 

Hidroelétrica do Estado do Espírito Santo. É membro 

de ética do Conselho Regional de Odontologia, 

diretor-financeiro da Associação Brasileira de 
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Odontologia, e diretor de benefícios da Associação 

Brasileira de Odontologia. 
 

(Procede-se à entrega da 

Comenda)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Convido o senhor Eduardo Filipe da 

Paz Scardua para receber a Comenda do Mérito ao 

Dentista Capixaba Doutor Gilton Coutinho Barros 

das mãos da Senhora Deputada Janete de Sá, dos 

representantes da ABO, do CRO, do Sinodonto e do 

doutor Adão Rosalem. (Pausa)  

 O senhor Eduardo Filipe da Paz Scardua é 

cirurgião-dentista formado pela Universidade Federal 

do Espírito Santo e especialista em Odontologia em 

Saúde Coletiva, em Atenção Primária à Saúde, 

Gestão de Clínica nas Regiões de Saúde. Foi 

cirurgião-dentista da Prefeitura de Serra, cirurgião-

dentista e responsável técnico do Hospital 

Universitário Cassiano Antônio de Moraes - Hucam. 

Atualmente é vice-presidente da Associação 

Brasileira de Odontologia do Espírito Santo 

 

(Procede-se à entrega da 

Comenda)  
O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Convido o senhor Gerson Braga 

Machado para receber a Comenda do Mérito ao 

Dentista Capixaba Doutor Gilton Coutinho Barros 

das mãos da Senhora Deputada Janete de Sá, dos 

representantes da ABO, do CRO, do Sinodonto e do 

doutor Adão Rosalem. (Pausa)  

 O senhor Gerson Braga Machado é graduado 

em odontologia pela Universidade de São Paulo, 

especialista em prótese pela Associação Paulista de 

Cirurgiões Dentistas. Possui curso de educação 

continuada pela University of South California. É ex-

presidente da Sociedade Brasileira de Reabilitação 

Oral. Foi diretor da ABO de 1980 a 1990 e de 2000 a 

2016, e presidente do conselho fiscal da ABO.  

 

(Procede-se à entrega da 

Comenda)  
 

 O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Convido a senhora Fernanda Carneiro 

Nunes para receber a Comenda do Mérito ao 

Dentista Capixaba Doutor Gilton Coutinho Barros e 

uma flor das mãos da Senhora Deputada Janete de 

Sá, dos representantes da ABO, do CRO, do 

Sinodonto e do doutor Adão Rosalem. (Pausa)  

A senhora Fernanda Carneiro Nunes é 

cirurgiã-dentista formada pela Ufes, especialista e 

mestranda em Endodontia; conselheira suplente do 

Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo 

e membro da diretoria da Associação Brasileira de 

Odontologia do Espírito Santo - ABO-ES. 

 

(Procede-se à entrega da Comenda 

e da flor)  

 O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Convido a senhora Graziella Silva 

Bittencourt para receber a Comenda do Mérito ao 

Dentista Capixaba Doutor Gilton Coutinho Barros e 

uma flor das mãos da Senhora Deputada Janete de 

Sá, dos representantes da ABO, do CRO, do 

Sinodonto e do doutor Adão Rosalem. (Pausa)  

A senhora Graziella Silva Bittencourt é 

cirurgiã-dentista; especialista e mestranda em 

Endodontia, professora do curso de Especialização 

em Endodontia da ABO - Espírito Santo e professora 

de Endodontia da Esfa. 

 

(Procede-se à entrega da Comenda 

e da flor)  
 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Convido o senhor José Carlos David 

Junior para receber a Comenda do Mérito ao Dentista 

Capixaba Doutor Gilton Coutinho Barros das mãos 

da Senhora Deputada Janete de Sá, dos 

representantes da ABO, do CRO, do Sinodonto e do 

doutor Adão Rosalem. (Pausa)  

O senhor José Carlos David Junior é 

graduado em Odontologia pela Universidade Federal 

do Espírito Santo, com conclusão em 2010, 

especialista em Endodontia. Fez parte da comissão 

organizadora do XIV Congresso Odontológico do 

Espírito Santo - Coes e atualmente atua como 

endodontista. É diretor da Associação Brasileira de 

Odontologia do Espírito Santo - ABO - ES. 

 

(Procede-se à entrega da 

Comenda)  
 

 O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Convido a senhora Vera Regina Vargas 

Schettini para receber a Comenda do Mérito ao 

Dentista Capixaba Doutor Gilton Coutinho Barros e 

uma flor das mãos da Senhora Deputada Janete de 

Sá, dos representantes da ABO, do CRO, do 

Sinodonto e do doutor Adão Rosalem. (Pausa)  

A senhora Vera Regina Vargas Schettini é 

graduada pela Ufes no ano de 1986, especialista em 

odontopediatria pela ABO, membro da Associação 

Capixaba de Odontopediatria. Desenvolve há vinte e 

cinco anos o programa sorriso, de promoção à saúde 

bucal, em creches particulares de Vitória e Vila 

Velha e em clínica de bebês, crianças, adultos e 

jovens, também no município de Vila Velha.  
 

(Procede-se à entrega da Comenda 

e da flor) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Convido o senhor Josué da Silva 

Coutinho para receber a Comenda do Mérito ao 

Dentista Capixaba Doutor Gilton Coutinho Barros 

das mãos da Senhora Deputada Janete de Sá, dos 

representantes da ABO, do CRO e do Sinodonto e do 

doutor Adão Rosalem. (Pausa)  
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O senhor Josué da Silva Coutinho é cirurgião 

dentista, professor da Universidade Federal do 

Espírito Santo, membro voluntário do Convivência 

Internacional de Jovens de Vitória e membro da 

ADCE - Associação dos Dirigentes Cristão de 

Empresa.  
 

(Procede-se à entrega da 

Comenda) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Convido o senhor Márcio Rodrigues 

Bittencourt para receber a Comenda do Mérito ao 

Dentista Capixaba Doutor Gilton Coutinho Barros 

das mãos da Senhora Deputada Janete de Sá, dos 

representantes da ABO, do CRO e do Sinodonto e do 

doutor Adão Rosalem. (Pausa)  

O senhor Márcio Rodrigues Bittencourt é 

graduado pela Universidade Federal do Espírito 

Santo e ex-professor do departamento de prótese da 

Ufes. Fundou e coordenou o Centro de Dor Orofacial 

e Disfunção Temporomandibular. Autor e coautor de 

vários trabalhos científicos publicados em revistas 

nacionais e internacionais. Professor convidado em 

vários programas de pós-graduação na área de 

prótese dental, implantes e dor orofacial em mais de 

sete estados brasileiros.  

 

(Procede-se à entrega da 

Comenda) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Convido a senhora Francisca Arlene 

Coelho Azevedo Solino para receber a Comenda do 

Mérito ao Dentista Capixaba Doutor Gilton 

Coutinho Barros e uma flor das mãos da Senhora 

Deputada Janete de Sá, dos representantes da ABO, 

do CRO e do Sinodonto e do doutor Adão Rosalem. 

(Pausa)  
A senhora Francisca Arlene Coelho Azevedo 

Solino é mestre em odontologia, área de 

concentração Ortodontia pela Universidade Camilo 

Castelo Branco de São Paulo. Especialista em 

Radiologia pela PUC, sócia proprietária da Clínica de 

Radiologia CORI em Cachoeiro de Itapemirim, onde 

atuou como radiologista. Há vinte anos atua como 

ortodontista e há cinco como clínica geral em seu 

consultório particular. 

 

(Procede-se à entrega da Comenda 

e da flor) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Convido a senhora Uilzeni Nogueira 

Soares para receber a Comenda do Mérito ao 

Dentista Capixaba Doutor Gilton Coutinho Barros e 

uma flor das mãos da Senhora Deputada Janete de 

Sá, dos representantes da ABO, do CRO e do 

Sinodonto e do doutor Adão Rosalem. (Pausa)  

A senhora Uilzeni Nogueira Soares é 

graduada em odontologia pela Universidade Federal 

do Espírito Santo, pós-graduada em Ortopedia 

Funcional dos Maxilares pela Universidade Camilo 

Castelo Branco, pós-graduada em Atenção Primária à 

Saúde pela Faculdade Pio XII. Há vinte anos atuando 

no serviço público, por vários anos no Pronto 

Atendimento Odontológico, e atualmente trabalha na 

Prefeitura Municipal de Vitória na Estratégia de 

Saúde da Família. 
 

(Procede-se à entrega da Comenda 

e da flor) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Convido a senhora Maria Luzia 

Dobrovosky de Oliveira para receber a Comenda do 

Mérito ao Dentista Capixaba Doutor Gilton 

Coutinho Barros e uma flor das mãos da Senhora 

Deputada Janete de Sá, dos representantes da ABO, 

do CRO e do Sinodonto e do doutor Adão Rosalem. 

(Pausa)  
A senhora Maria Luzia Dobrovosky de 

Oliveira é graduada em Odontologia pela 

Universidade Federal do Espírito Santo, com 

especialização em Odontologia Coletiva. Cursando 

pós-graduação em Vigilância Sanitária pela 

Emescam, desenvolve atividade profissional com 

dedicação exclusiva ao serviço público no Município 

de Nova Venécia. Atualmente, compõe a equipe de 

vigilância sanitária municipal e integra o programa A 

Vida Continua, coordenado pelo Sisvan - Sistema 

Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional, 

trabalhando a saúde bucal materno-infantil no âmbito 

preventivo. 

 

(Procede-se à entrega da Comenda 

e da flor) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - A partir deste momento, serão 

entregues as homenagens de indicação do Conselho 

Regional de Odontologia do Estado do Espírito 

Santo. 

Convido o senhor Luiz Carlos Lessa para 

receber a Comenda do Mérito ao Dentista Capixaba 

Doutor Gilton Coutinho Barros das mãos da Senhora 

Deputada Janete de Sá, dos representantes da ABO, 

do CRO e do Sinodonto e do doutor Adão Rosalem. 

(Pausa)  
O senhor Luiz Carlos Lessa é natural do 

Município de Afonso Cláudio; formou-se na UFRJ, 

no Rio de Janeiro; foi secretário de Saúde do Espírito 

Santo em 1963; logo após, foi indicado a ser 

professor fundador da disciplina pela Ufes. 

Aposentou-se nessa mesma profissão no de 1993, 

quando deu continuidade à profissão em consultório 

particular, onde se aposentou no ano de 2013. 

 

(Procede-se à entrega da 

Comenda)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 
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TRISTÃO) - Convido o senhor José Teixeira Ribeiro 

para receber a Comenda do Mérito ao Dentista 

Capixaba Doutor Gilton Coutinho Barros das mãos 

da Senhora Deputada Janete de Sá, dos 

representantes da ABO, do CRO e do Sinodonto e do 

doutor Adão Rosalem. (Pausa)  

O senhor José Teixeira Ribeiro formou-se 

pela Ufes no ano de 1964 e participou de vários 

cursos de atualização e aperfeiçoamento ministrados 

por professores convidados pelas entidades de classe. 

Atua em Odontologia Hospitalar, fazendo parte do 

quadro de cirurgiões-dentistas do hospital 

psiquiátrico Adalto Botelho, no município de 

Cariacica, por mais de trinta anos. Participou também 

do quadro de cirurgiões-dentistas do Serviço Social 

da Indústria - Sesi, por trinta anos. Aposentado destas 

atividades, segue atuando na Odontologia em 

consultório particular. 
 

(Procede-se à entrega da 

Comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Convido o senhor Péricles Alves 

Noronha para receber a Comenda do Mérito ao 

Dentista Capixaba Doutor Gilton Coutinho Barros 

das mãos da Senhora Deputada Janete de Sá, dos 

representantes da ABO, do CRO, do Sinodonto e do 

doutor Adão Rosalem. (Pausa)  

O senhor Péricles Alves Noronha, dentista 

clínico geral, sanitarista, é natural de Itabira. Formou-

se na Ufes, em 1974. É ex-dirigente sindical, 

fundador do Sinodonto, remido da ABO e aposentado 

pela PM de Vila Velha. Atualmente tem prestado 

seus conhecimentos ao PSF na Prefeitura de 

Marechal Floriano.  

 

(Procede-se à entrega da 

Comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Convido o senhor Ronaldo Coelho 

Vello para receber a Comenda do Mérito ao Dentista 

Capixaba Doutor Gilton Coutinho Barros das mãos 

da Senhora Deputada Janete de Sá, dos 

representantes da ABO, do CRO, do Sinodonto e do 

doutor Adão Rosalem. (Pausa)  

O senhor Ronaldo Coelho Vello é natural de 

Vitória e graduado em Odontologia pela UFMG, 

concluída em 1968. Foi professor nos colégios Eurico 

Salles, Maria Ortiz e Estadual do Espírito Santo; 

odontólogo do Sindicato da Companhia Vale do Rio 

Doce; concursado na Sesa, onde exerceu Odontologia 

em colégios da Grande Vitória e no órgão central; 

clínico com vários cursos de especialidades e perito 

odontólogo para CRVD, Petrobras e Geap. Está 

aposentado por doença profissional relacionada ao 

exercício da função. 

 

(Procede-se à entrega da 

Comenda) 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Convido o senhor Antonio Malta 

Natali para receber a Comenda do Mérito ao Dentista 

Capixaba Doutor Gilton Coutinho Barros das mãos 

da Senhora Deputada Janete de Sá, dos 

representantes da ABO, do CRO, do Sinodonto e do 

doutor Adão Rosalem. (Pausa)  

O senhor Antonio Malta Natali é graduado 

em Odontologia em 1977 pela Ufes. Fez curso de 

especialização em prótese pela Ufes. Em 1993, fez 

curso de implante Fundación Basilio Jaef, em Bueno 

Aires. Quando acadêmico, trabalhou na Companhia 

Vale do Rio Doce. 

 

(Procede-se à entrega da 

Comenda)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Convido o senhor Eduardo Batitucci 

para receber a Comenda do Mérito ao Dentista 

Capixaba Doutor Gilton Coutinho Barros das mãos 

da Senhora Deputada Janete de Sá, dos 

representantes da ABO, do CRO, do Sinodonto e do 

doutor Adão Rosalem. (Pausa)  

O senhor Eduardo Batitucci exerceu por 

trinta e três anos a função de professor do curso de 

Odontologia da Universidade Federal do Espírito 

Santo. É professor do curso de mestrado em Clínica 

Odontológica, da Universidade Federal do Espírito 

Santo. Aposentou como professor associado nível 

quatro em 2014. Implantou e coordenou o projeto 

Curso de Especialização em Prótese Dentária, da 

ABO-ES. Atualmente é sócio-gerente da empresa 

Odontologia Especializada Ltda., onde exerce 

atuação clínica na área de reabilitação oral. Doutor 

em Dentística Restauradora, mestre em Reabilitação 

Oral e especialista em Dentística pela Ufes. 

 

(Procede-se à entrega da 

Comenda)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Convido a senhora Maria Alice 

Sardenberg Moncorvo para receber a Comenda do 

Mérito ao Dentista Capixaba Doutor Gilton 

Coutinho Barros e uma flor das mãos da Senhora 

Deputada Janete de Sá, dos representantes da ABO, 

do CRO, do Sinodonto e do doutor Adão Rosalem. 

(Pausa)  
A senhora Maria Alice Sardenberg Moncorvo 

é graduada pela Ufes em 1983 - trinta e quatro anos 

de profissão -, pós-graduada pela USP em prótese 

dentária e pós-graduada pela São Leopoldo Mandic, 

Campinas, em Saúde Coletiva e Odontologia do 

Trabalho. 
 

(Procede-se à entrega da Comenda 

e da flor)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Convido o senhor Oscar Sattler para 
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receber a Comenda do Mérito ao Dentista Capixaba 

Doutor Gilton Coutinho Barros das mãos da Senhora 

Deputada Janete de Sá, dos representantes da ABO, 

do CRO, do Sinodonto e do doutor Adão Rosalem. 

(Pausa)  
O senhor Oscar Sattler é formado pela Ufes 

em 1965. Ex-professor de ensino médio da Secretaria 

de Educação do Espírito Santo. Presidente do Clube 

de Odontologia do estado do Espírito Santo. 

Atualmente continua exercendo a profissão de 

dentista. 
 

(Procede-se à entrega da 

Comenda)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Convido a senhora Simone Ferri da 

Silva Barbosa para receber a Comenda do Mérito ao 

Dentista Capixaba Doutor Gilton Coutinho Barros e 

uma flor das mãos da Senhora Deputada Janete de 

Sá, dos representantes da ABO, do CRO, do 

Sinodonto e do doutor Adão Rosalem. (Pausa) 

A senhora Simone Ferri da Silva Barbosa é 

natural de Cachoeiro de Itapemirim e formada pela 

Universidade do Vale do Rio Doce - Univale. Cursou 

pós-graduação em Gestão de Saúde pela Fundação 

Getúlio Vargas - FGV. Trabalha no Sesi desde 

fevereiro de 1995 como cirurgiã dentista. Atua 

também em consultório odontológico particular. 

 

(Procede-se à entrega da Comenda 

e da flor)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Convido a senhora Maria Aparecida 

Rodrigues Alves para receber a Comenda do Mérito 

ao Dentista Capixaba Doutor Gilton Coutinho 

Barros e uma flor das mãos da Senhora Deputada 

Janete de Sá, dos representantes da ABO, do CRO, 

do Sinodonto e do doutor Adão Rosalem. (Pausa) 

A senhora Maria Aparecida Rodrigues Alves 

se formou pela Ufes em 1977. Trabalhou pelos 

consultórios do Sindicato da Vale e da Escelsa e em 

consultório particular desde 1980, no Centro da 

cidade de Vitória. 

 

(Procede-se à entrega da Comenda 

e da flor)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Convido a senhora Rosária Maria 

Oliveira Reisen para receber a Comenda do Mérito 

ao Dentista Capixaba Doutor Gilton Coutinho 

Barros e uma flor das mãos da Senhora Deputada 

Janete de Sá, dos representantes da ABO, do CRO, 

do Sinodonto e do doutor Adão Rosalem. (Pausa) 

A senhora Rosária Maria Oliveira Reisen é 

formada pela Universidade Federal do Espírito Santo. 

É especialista em  Odontopediatria pela Unesp de 

Araraquara, São Paulo; especialista em Odontologia 

Coletiva pela Associação Brasileira de Odontologia; 

especialista em Atenção à Saúde pela Faesa. É 

servidora da Prefeitura Municipal de Vitória, 

prestando serviço na Unidade de Saúde de Jardim 

Camburi, Vigilância Sanitária e atualmente no Pronto 

Atendimento da Praia do Suá. É servidora da 

Secretaria de Saúde do município de Serra, atuando 

como odontopediatra no Projeto de Saúde Escolar. 
 

(Procede-se à entrega da Comenda 

e da flor)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Convido o senhor Danilo de Sá 

Venâncio para receber a Comenda do Mérito ao 

Dentista Capixaba Doutor Gilton Coutinho Barros 

das mãos da Senhora Deputada Janete de Sá, dos 

representantes da ABO, do CRO, do Sinodonto e do 

doutor Adão Rosalem. (Pausa)  

O senhor Danilo de Sá Venâncio graduou-se 

em Odontologia pela Faesa em 2007. É especialista 

em Implantodontia pela Funorte, Minas Gerais, e em 

Atenção Primária à Saúde pela Faesa. Atuou na 

Estratégia de Saúde da Família pelo município de 

Vila Velha. Atua como dentista em consultório 

particular e como dentista da Prefeitura Municipal de 

Vila Velha. 

 

(Procede-se à entrega da 

Comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Convido o senhor Márcio Lodi da Silva 

para receber a Comenda do Mérito ao Dentista 

Capixaba Doutor Gilton Coutinho Barros das mãos 

da Senhora Deputada Janete de Sá, dos 

representantes da ABO, do CRO, do Sinodonto e do 

doutor Adão Rosalem. (Pausa)  

Agradecemos a presença do doutor Sérgio 

Luiz da Silva, juiz de Direito e pai do homenageado 

Márcio Lodi da Silva. 

O senhor Márcio Lodi da Silva é formado em 

Nova Friburgo. Em 2002 começou a trabalhar no 

município de Serra. Atuou no atendimento básico de 

saúde na Policlínica de Jacaraípe. Fez especialização 

em Periodontia e Implantodontia e atuou também na 

Estética Dental e Harmonização Facial. 

 

(Procede-se à entrega da 

Comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Convido o senhor Eduardo Vaz de 

Melo Moreira para receber a Comenda do Mérito ao 

Dentista Capixaba Doutor Gilton Coutinho Barros 

das mãos da Senhora Deputada Janete de Sá, dos 

representantes da ABO, do CRO, do Sinodonto, do 

doutor Adão Rosalem e da vereadora Creuza Paixão. 

(Pausa)  
O senhor Eduardo Vaz de Melo Moreira 

formou-se em Odontologia pela Universidade Federal 

de Minas Gerais em 1970. Atuou em clínica 
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particular na cidade de Belo Horizonte. Há doze anos 

veio para Vitória, onde atua até a presente data nesta 

mesma profissão, em Nova Almeida, município de 

Serra. 
 

(Procede-se à entrega da 

Comenda)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Convido o senhor Wallace Loureiro 

Borlot para receber a Comenda do Mérito ao 

Dentista Capixaba Doutor Gilton Coutinho Barros 

das mãos da Senhora Deputada Janete de Sá, dos 

representantes da ABO, do CRO, do Sinodonto e do 

doutor Adão Rosalem. (Pausa)  

O senhor Wallace Loureiro Borlot foi 

graduado pela Universidade Federal do Espírito 

Santo, em 2002; é especialista em Prótese Dentária 

pela EAP.ABO-ES; mestre em Prótese Dentária pela 

Faculdade São Leopoldo Mandic, Campinas, São 

Paulo, e coordenador do curso de especialização em 

Prótese Dentária do Inovi.  

 

(Procede-se à entrega da 

Comenda) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Convido o senhor Gustavo Oliveira 

Venâncio para receber a Comenda do Mérito ao 

Dentista Capixaba Doutor Gilton Coutinho Barros 

das mãos da Senhora Deputada Janete de Sá, dos 

representantes da ABO, do CRO, do Sinodonto e do 

doutor Adão Rosalem. (Pausa)  

O senhor Gustavo Oliveira Venâncio é 

graduado pela Faculdade de Odontologia de Campos, 

em 1999; clínico-geral com atualizações em próteses, 

implantes e estética pela ABO-ES e ABO-Paraná. 

Atuante na comunidade Santa Luiza, por dezessete 

anos, no seu consultório na rua das Palmeiras.  

 

(Procede-se à entrega da 

Comenda)  
  

 O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Feitas as homenagens, solicito à 

Senhora Deputada Janete de Sá e aos representantes 

do Sinodonto, da ABO e do CRO que retornem à 

Mesa.  

 

(Retomam assento à Mesa os 

referidos convidados) 

 

 O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - É convidado a fazer uso da palavra em 

nome dos dentistas capixabas homenageados desta 

noite, o dentista Eduardo Batitucci. 

 

 O SR. EDUARDO BATITUCCI - (Sem 

revisão do orador) - Excelentíssima Senhora 

Deputada Janete de Sá, proponente desta brilhante 

solenidade, demais componentes da Mesa, senhoras e 

senhores e queridos colegas homenageados, há 

momentos na vida dos seres humanos que são de 

transcendental importância, momentos em que as 

coisas materiais se abatem e se curvam ante as 

conquistas espirituais. Vimemos este momento de 

elevação superior e nós os agradecemos, ao sermos 

convidados para receber esta nobre homenagem, 

neste dia tão importante para nossa odontologia. Não 

podemos deixar de agradecer, em nome dos colegas, 

à nobre e importante Deputada Janete de Sá pela sua 

iniciativa e de sua assessoria. O nosso muito-

obrigado e que Deus nos abençoe! (Muito bem!) 
 

 O SR. CERIMONILISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Neste momento, concedo a palavra à 

Senhora Deputada Janete de Sá, proponente desta 

sessão, que, após o seu pronunciamento, fará o 

encerramento desta sessão solene. 

 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Primeiramente, como temos um 

aniversariante hoje, o doutor Oscar Sattler, um dos 

homenageados, gostaria de cantássemos Parabéns 

pra você. (Pausa)  

 

(É entoada a cantiga) 

 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Viva o doutor Oscar! Viva a odontologia 

capixaba!  

Antes de fazer os procedimentos finais, quero 

alertar a todos com relação ao câncer de mama. 

Estamos no Outubro Rosa, há a necessidade de as 

mulheres fazerem o exame de prevenção do câncer 

de mama e continuarem fazendo e não apenas no mês 

de outubro. Mas é um alerta, porque ainda temos 

muitas mulheres perdendo a vida por conta de não 

detectar precocemente esse câncer que tem levado a 

vida de muita de nossas mulheres. Fica este alerta, no 

mês de outubro, para que as mulheres estejam se 

prevenindo efetivamente contra o câncer de mama. 

Agradeço primeiramente a Deus por ter dado 

a oportunidade de estarmos juntos; por ter dado a 

oportunidade de homenagear vocês; por ter dado a 

oportunidade de me conduzir nesta Casa pelo quarto 

mandato consecutivo de deputada estadual. Sinto-me 

muito honrada pelo voto de muitos que estão 

presentes e de muitos da sociedade capixaba. Foram 

vinte e dois mil votos. Agradeço de coração por este 

quarto mandato consecutivo. 

Também agradeço às instituições 

representativas da categoria dos profissionais de 

odontologia do nosso estado, ao meu colega Babá, o 

João Batista Gagno Intra, meu amigo, 

contemporâneo, um colega de todas as horas. Que 

todos os representantes se sintam contemplados, 

homenageados, por meio do doutor Adão Rosalem, 

que, para mim é um homem brilhante na odontologia. 

A Comenda não leva o nome do doutor Adão, 

porque, graças a Deus, ele está vivo junto de nós, se 

não levaria, porque ele merece. Da mesma forma que 
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o nosso agraciado, o Doutor Gilton Coutinho Barros, 

seria grande merecedor de levar o nome, mas está 

conosco, graças a Deus. 

Também agradeço aos profissionais que estão 

à Mesa, representantes da saúde nos municípios, 

todos que por aqui passaram, nossa equipe de 

gabinete, que foi determinante para que pudéssemos 

fazer esta sessão, ligando para todos, vendo o 

currículo, ajudando a selecionar os nomes junto com 

as instituições. Demos liberdade às instituições de 

escolherem os nomes. Escolhi alguns pouquinhos, 

selecionei, mas dei oportunidade maior às instituições 

representativas da categoria.   

Agradeço a toda nossa equipe de gabinete; ao 

cerimonial, por meio do senhor Francis Tristão, que 

foi ótimo hoje, nenhum erro. Graças a Deus, cada vez 

mais, o nosso cerimonial se aperfeiçoando, 

mostrando suas qualidades e nos ajudando nesses 

momentos; a todos os servidores da Assembleia de 

fotografia, da TV, da taquigrafia, de segurança, de 

apoio do plenário; ao coral Mokiti-Okada, que é da 

igreja Messiânica do Espírito Santo; ao maestro 

Eduardo Santa Clara e à professora Germania, muito 

obrigada! À Jaqueline, que também é da igreja 

Messiânica e engrandeceu com o coral que trouxe 

muita paz para todos nós; aos familiares que vieram 

para agraciarem os homenageados e, principalmente, 

aos nossos comendadores agraciados, nosso muito-

obrigada. 

No passado só tínhamos um comendador, que 

todos sabem quem começou, quem recebeu a 

primeira comenda neste estado. Hoje, temos mais 

trinta comendadores da Odontologia. Parabéns e 

muito obrigada! 

 Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 

presente sessão. Antes, porém, convoco os Senhores 

Deputados para a próxima, ordinária, dia 26 de 

outubro de 2016, para a qual designo  

 

EXPEDIENTE:  
O que ocorrer.  
 

ORDEM DO DIA: anunciada na centésima 

primeira sessão ordinária, realizada dia 25 de outubro 

de 2016.  

Está encerrada a sessão.   

 

Encerra-se a sessão às vinte e uma horas e 

vinte e sete minutos. 

 
 

 

CENTÉSIMA SEGUNDA SESSÃO 

ORDINÁRIA, DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 26 

DE OUTUBRO DE 2016.  

 

(De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, à hora regimental, para ensejar o 

início da sessão, registram presença os 

Senhores Deputados Da Vitória, Dary 

Pagung, Doutor Hércules, Doutor Rafael 

Favatto, Edson Magalhães, Enivaldo dos 

Anjos, Erick Musso, Euclério Sampaio, 

Hudson Leal, Padre Honório, Sandro 

Locutor, Sergio Majeski e Theodorico 

Ferraço) 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão. 

 

(Assume a 1.ª Secretaria o Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos e, a 

convite do Presidente, assume a 2.ª 

Secretaria o Senhor Deputado Doutor 

Rafael Favatto) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Há quorum para a abertura da 

sessão, de acordo com o painel eletrônico, que 

registra a presença de treze Senhores e Senhoras 

Deputadas.  

Convido o Senhor Deputado Doutor Rafael 

Favatto a proceder à leitura de um versículo da 

Bíblia. 

 

(O Senhor Deputado Doutor 

Rafael Favatto lê Salmos, 126:5) 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Convido o Senhor 2.º 

Secretário a proceder à leitura da ata da centésima 

primeira sessão ordinária, realizada em 25 de outubro 

de 2016, e da trigésima terceira sessão solene, 

realizada em 25 de outubro de 2016. (Pausa) 

 

(O Senhor 2.º Secretário procede à 

leitura das atas) 
 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Freitas, Gilsinho Lopes, 

Guerino Zanon e Janete de Sá) 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Aprovadas as atas como lidas. 

(Pausa) 

Convido o Senhor 1.º Secretário a proceder à 

leitura do Expediente. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem! 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Primeiro tem-se que proceder 

à leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Se for alguma comunicação 

urgente. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - É, 
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de certa forma, urgente, porque não sei até que horas 

esta sessão irá, considerando o que aconteceu na 

segunda, com a sessão caindo com trinta minutos, e 

ontem com dez.  

Gostaria de lembrar, segunda-feira nos 

pronunciamos aqui a respeito desse grupo de 

assessores militares, os jornais têm falado muito 

sobre isso e continuo questionando, tanto o secretário 

de Segurança Pública, quanto o comando da Polícia 

Militar, a respeito. Não adianta o secretário dizer: Ah, 

agora estou pensando em colocar na rua. Tem que se 

explicar o que estavam fazendo, qual o serviço que 

prestaram à sociedade, quem autorizou.  

Hoje, vi no jornal, não sei, os jornais falam 

demais, que a Assembleia está pensando em 

regularizar a situação desses militares. Gostaria já, de 

antemão, me pronunciar, radicalmente contra, porque 

a Assembleia já tem vinte policiais que fazem a 

segurança, com muita competência, sob o comando do 

competentíssimo coronel Giuberti, e a Segurança 

Pública está um caos. Esses policiais fazem falta nas 

ruas, fazem falta na Inteligência da Polícia, então não 

há o que se justificar essas pessoas aqui.  

Como eu disse, o secretário de Segurança e o 

Comando da Polícia Militar têm muito a explicar a 

esse respeito porque não é uma coisa que começou a 

acontecer ontem, já vem acontecendo há muito 

tempo, e a sociedade está ávida pelas informações 

concretas e corretas para entender exatamente o que 

acontece e por que aconteceu.  

Muito obrigado, Senhor Presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Informo ao Senhor Deputado 

que o secretário de Segurança hoje já se manifestou 

sobre o assunto. 

Convido o Senhor 1.º Secretário a proceder à 

leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 
 

OFÍCIO N.º 177/2016 
 

Vitória, 25 de outubro de 2016. 
 

Senhor Presidente: 
 

Solicitamos a tribuna popular do dia 07 de 

novembro, segunda feira em que o senhor Luiz 

Cláudio Scardua, Presidente em exercício da 

Associação dos Lojistas de Terminais Urbanos da 

Grande Vitória - ALOTUR, irá falar sobre ações de 

despejo que os pequenos comerciantes dos terminais 

de Vitória estão recebendo.  
 

Cordialmente,  
 

JANETE DE SÁ 

Deputada Estadual - Líder do PMN 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Defiro. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

OFÍCIO N.º 288/2016 

 

Vitória, 25 de outubro de 2016. 

 

Senhor Presidente: 

 

Solicitamos a tribuna popular do dia 07 de 

novembro, segunda feira em que o senhor Carlos 

Magno Canal, Agricultor, Ex-Secretário de Meio 

Ambiente do Município de São Gabriel da Palha, irá 

falar sobre Dívidas dos Produtores Rurais e as 

Cobranças Bancárias em face dos mesmos.  

 

Cordialmente,  

 

ENIVALDO DOS ANJOS 

Deputado Estadual - PSD 

 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Defiro. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

OFÍCIO S/N.º - 2016 

 

Vitória, 25 de outubro de 2016. 

 

Senhor Presidente: 
 

Solicito a V. Ex.ª que seja justificada minha 

ausência na Sessão Ordinária do dia 05 de outubro, 

nos termos do §6º do artigo 305 do Regimento 
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Interno. 
 

Atenciosamente, 

 

CACAU LORENZONI 

Deputado Estadual 

 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Justificada a ausência. À 

Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

OFÍCIO N.º 128/2016 

 

Vitória, 25 de outubro de 2016. 

 

Senhor Presidente: 

 

Com fulcro no Capítulo IV, artigo 305, § 6º, 

do Regimento Interno, solicito justificar a minha 

ausência na sessão ordinária realizada no dia 25-10-

2016 (terça-feira). 

 

Atenciosamente, 

 

LUIZ DURÃO 

Deputado Estadual - PDT 

 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Justificada a ausência. À 

Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 

84/2016 

Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Carmelito Souza 

Neto. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. Carmelito Souza Neto. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na da de sua publicação oficial. 

 

Palácio Domingos Martins, 05 de setembro 

de 2016. 

 

GILDEVAN FERNANDES 

Deputado Estadual - PMDB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A presente proposição tem como objetivo 

conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

Carmelito Souza Neto. Natural do Estado da Bahia, 

Carmelito Souza Neto é um dos pioneiros na criação 

da tradicional Feira Livre do bairro Vila Nova, em 

São Mateus, que existe há 42 anos e se consolidou 

como a maior feira livre do Estado, onde circulam 

cerca de 18 mil pessoas por mês. 

Nascido em Feira de Santana em 11 de março 

de 1936, Carmelito, casado, pais de dois filhos e avô 

de dois netos, está erradicado em São Mateus desde o 

início da década de 1966, onde chegou atraído pelo 

crescimento da cidade. Em 10 de março de 1974 

iniciou as atividades de venda de rua no bairro onde 

morava, o Vila Nova, na época conhecido como Pé 

Sujo, ao lado dos também pioneiros João Costa 

Palmeira e Belmiro Sena, ambos já falecidos. Em sua 

primeira barraquinha, Carmelito vendia carne de 

porco, doces caseiros e biscoitos.  

Hoje, 42 anos depois, a Feira de Vila Nova 

conta com 870 feirantes e é referência não só em São 

Mateus, mas em toda a região Norte do Estado. 

Todos os domingos circulam no local, em média, 5 

mil pessoas. 

Dado a importância da proposição que 

submetemos à apreciação desta Casa, contamos com 

o apoio dos nobres pares. 

 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Publique-se.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
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REQUERIMENTO N.º 162/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

O deputado infra-assinado, no uso de suas 

prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a 

Vossa Excelência a RETIRADA do Projeto de Lei nº 

281/2016, de sua autoria, que  “Dispõe sobre a 

proibição de os organizadores de eventos artísticos 

culturais e desportivos, no âmbito do Estado do 

Espírito Santo, efetuarem a venda de bebidas em 

garrafas e copos de vidro”. 
 

Palácio Domingos Martins, 25 de outubro 

de 2016.  

 

LUIZ DURÃO 

Deputado Estadual - PDT 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Defiro. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA MESA DIRETORA 

 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 100/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

A Mesa Diretora abaixo assinada, no uso de 

suas prerrogativas regimentais, requerer a V. Exª, 

depois de ouvido o Plenário, REGIME DE 

URGÊNCIA para o Projeto de Lei Complementar 

n.
o
 019/2016, oriundo do Tribunal de Contas do 

estado, que acrescenta dispositivo ao artigo 1º da Lei 

Complementar nº621 - Lei Orgânica, instituindo o 

termo de ajustamento de gestão e dá outras 

providências. 

 

Palácio Domingos Martins, 25 de outubro 

de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1.º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2.º Secretário 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Em votação o Requerimento 

de Urgência n.º 100/2016. 

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa) 

Aprovado, contra um voto do Senhor 

Deputado Sergio Majeski.  

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB - Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, esse projeto em 

regime de urgência é, a meu ver, bastante polêmico e 

não deveria passar em regime de urgência para que se 

entendesse claramente. Tenho questionado sempre os 

regimes de urgência. Semana passada, por exemplo, 

quando votamos aqui, e nem tinha sido, se não me 

engano, em regime de urgência, passou um projeto de 

resolução que a maioria de nós não havia entendido 

qual era o endereço daquilo. Assim, imaginem 

quantos projetos são votados em regime de urgência, 

que não dá tempo de os deputados entenderem 

claramente item por item, por que, qual motivo e 

endereçado a quem.  

Esse projeto, que agora começa a tramitar, 

em grande parte beneficiará o Tribunal de Justiça, 

que já foi beneficiado pela participação da 

Assembleia Legislativa no ano passado, quando se 

tirou o direito de promoção dos funcionários do 

Judiciário. O Tribunal de Justiça vem sendo alertado 

desde 2013 a respeito de descumprimento da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade 

Fiscal já determina claramente o que cada instituição 

tem que fazer para cumpri-la. E é alertada antes, não 

é alertada depois. Assim, esse projeto deveria 

tramitar regularmente. Esta semana os jornais 

estampam o quanto o Tribunal de Justiça tem mais de 

trezentos ou quatrocentos juízes e desembargadores 

que recebem acima do teto, e não se viu até agora 

cortes das regalias desse poder. Já existe a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, que já determina claramente 

o que cada poder e cada instituição têm que fazer, e 

não deveria esse projeto tramitar em regime de 

urgência.  

Muito obrigado, Senhor Presidente. (Muito 

bem!) 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Luiz Durão e Eliana 

Dadalto) 

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª 

verificação de quorum para efeito de votação.  

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - É regimental.  

Solicito aos Senhores Deputados que 

registrem presença nos terminais eletrônicos. (Pausa)  

 

(Procede-se ao registro das 

presenças) 

 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Enquanto é feita a 

recomposição de quorum, agradeço ao Senhor 

Deputado Guerino Zanon que já havia cedido seu 

tempo para que eu pudesse fazer esse apelo, essa 

preocupação: Milhares de peixes aparecem mortos 

na foz do Rio Jucu. Nossa preocupação é que tem 
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gente apanhando esses peixes e comendo. Esses 

peixes estão envenenados por agrotóxicos, por 

esgoto. Quero lembrar aqui também, a Comissão de 

Saúde está oficiando à Polícia Ambiental, ao 

Ministério Público, à Secretaria de Saúde e à 

Secretaria de Meio Ambiente para tomar providência 

com relação a isso, porque, na verdade, isso é uma 

ameaça à população, porque tem gente apanhando 

esses peixes mortos, envenenados e se alimentando 

deles. 

 Então, faço esse apelo às autoridades para 

tomarem providências com relação ao rio Jucu. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Encerrarei o registro de 

presenças. 

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, não responderam à 

chamada os Senhores Deputados Da 

Vitória, Dary Pagung, Doutor Rafael 

Favatto, Eliana Dadalto, Erick Musso 

e Luiz Durão) 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Bruno Lamas, Doutor 

Hércules, Edson Magalhães, 

Enivaldo dos Anjos, Euclério 

Sampaio, Freitas, Gildevan 

Fernandes, Gilsinho Lopes, Guerino 

Zanon, Hudson Leal, Janete de Sá, 

Padre Honório, Raquel Lessa, Sandro 

Locutor, Sergio Majeski e 

Theodorico Ferraço) 

 

Solicito ao Senhor 1.º Secretário que 

continue a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO ESPECIAL DOS SERVIDORES 

COMISSIONADOS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS 

 

REQUERIMENTO N.º 163/2016 

 

Senhor Presidente: 
 

A Comissão Especial, criada pela Resolução 

n.º 4.350/16, para analisar e apurar a real localização 

e a quantidade de servidores comissionados por 

órgãos dos Poderes e órgãos públicos do Estado do 

Espírito Santo e verificar o cumprimento do disposto 

no inciso V do artigo 37 da Constituição Federal, por 

deliberação de seus membros, em reunião 

extraordinária realizada no dia 25 de outubro de 

2016, com fulcro no artigo 63 da Resolução nº 2.700, 

de 15/07/2009 (Regimento Interno) desta Casa de 

Leis, vem requerer a Vossa Excelência, prorrogação 

do prazo desta Comissão por mais 120 (centro e 

vinte) dias. 

 

Vitória, 25 de outubro de 2016.  

 

ENIVALDO DOS ANJOS 

Deputado Estadual 

Presidente da Comissão 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Em discussão o Requerimento 

n.º 163/2016. (Pausa)  

Não havendo oradores que queiram discuti-

lo, declaro encerrada a discussão. 

 Em votação. 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa)  

 Aprovado. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

CE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 

DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS 

 

REQUERIMENTO N.º 164/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

A Comissão Especial, criada pela Resolução 

n.º 4.350/16, para analisar e apurar a real localização 

e a quantidade de servidores comissionados por 

órgãos dos Poderes e órgãos públicos do Estado do 

Espírito Santo e verificar o cumprimento do disposto 

no inciso V do artigo 37 da Constituição Federal, em 

reunião extraordinária realizada no dia 25 de outubro 

de 2016, com fulcro no artigo 59, § 12 da Resolução 

n.º 2.700/09 (Regimento Interno) desta Casa de Leis, 

vem requerer a Vossa Excelência, a transposição 

desta Comissão, com o respectivo prazo, para a 

próxima Sessão Legislativa. 

 

Vitória, 25 de outubro de 2016. 

 

ENIVALDO DOS ANJOS 

Presidente da Comissão 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Em votação o Requerimento 

n.º 164/2016. (Pausa)  

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa)  

 Aprovado. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
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REQUERIMENTO N.º 133/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

DOUTOR HÉRCULES, Deputado 

Estadual, no uso de suas prerrogativas regimentais, 

requer a Vossa Excelência o cancelamento da 

SESSÃO ESPECIAL, para promoção de debates e 

palestras sobre ‘’POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

PROTEÇÃO AOS ANIMAIS’’, que seria realizada 

no dia 01 de novembro, terça-feira, às 19h, no 

Plenário Dirceu Cardoso da ALES.  

 

Sala das Sessões, 24 de outubro de 2016.  

 

DOUTOR HÉRCULES 

Deputado Estadual 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Luiz Durão) 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Em discussão o Requerimento 

n.º 133/2016. (Pausa)  

Não havendo oradores que queiram discuti-

lo, declaro encerrada a discussão. 

 Em votação. 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa)  

 Aprovado. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA MESA DIRETORA 
 

REQUERIMENTO N.º 134/2016 
 

Senhor Presidente: 
 

Os Deputados abaixo-assinados, 

componentes da Mesa Diretora da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo, requerem 

com base no art. 165, IV do Regimento Interno, 

requer que seja transferida a Sessão Solene em 

Comemoração aos 110 Anos de Fundação da 

Codesa - Companhia Docas do Espírito Santo, que 

seria realizada  no dia 19 de outubro de 2016 às 

19horas,no Plenário desta Casa, para o dia 04 de 

novembro, no mesmo local e horário.  
 

Palácio Domingos Martins, 18 de outubro de 

2016. 
 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1.º Secretário 

CACAU LORENZONI - PP 

2.º Secretário 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Em votação o Requerimento 

n.º 134/2016. (Pausa)  

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa)  

 Aprovado. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 997/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO no 

uso de suas atribuições regimentais contidas nos 

Artigos 141 e 174, aprovada pela Resolução nº 2.700 

de 15/07/2009, requer que seja encaminhada ao 

Exmo. Governador do Estado do Espírito Santo, Dr. 

Paulo Cesar Hartung Gomes, a seguinte. 

 

INDICAÇÃO 
 

A Deputada signatária vem, respeitosamente, 

indicar a V.Exa. que O Governo do Estado determine 

a Secretaria Estadual de Agricultura, Abastecimento, 

Aquicultura e Pesca, a implantação de antena de 

retransmissão de sinal de telefonia móvel e Internet 

3G, na comunidade de Carangolas, localizada no 

município de Ibatiba. 

Justifica-se tal solicitação devido ao 

crescimento econômico oriundo da agricultura 

familiar através da cultura do café e outros.  

A referida falta de sinal de celular prejudica 

os negócios das famílias ali instaladas, e das 

empresas que tem propiciado o desenvolvimento 

econômico e geração de renda, não permitindo o 

acesso a bancos, comunicação e tecnologias 

modernas, oferecidas pela internet.  

O Serviço de telefonia móvel é necessário e 

de fundamental importância para o homem no 

campo, melhorando o desenvolvimento às 

comunidades rurais acima citadas, incentivando a 

venda de seus produtos e vai incentivar a geração de 

novas oportunidades de rendas para as famílias que 

ali habitam e produzem. 

Hoje um dos fatores que mais atravancam o 

desenvolvimento do homem do campo é a falta de 

telefonia móvel no meio rural. Uma significativa fatia 

da população ainda não tem acesso à telefonia móvel. 

No futuro o acesso aos meios avançados de 

comunicação e seus diferentes suportes tecnológicos, 

serão ainda mais relevantes. 

A presente indicação é uma reivindicação do 

seiscentos habitantes, produtores rurais, do vereador 

eleito Roberto Luiz Chaves (Robertinho Magnético) 

e desta deputada. 
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Palácio Domingos Martins, 24 de outubro 

de 2016. 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual - PMDB 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 998/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 

uso de suas atribuições regimentais contidas nos 

Artigos 141 e 174, da Resolução nº 2.700, de 

15.07.2009, requer que seja encaminhada ao Exmo. 

Governador do Estado do Espírito Santo, Dr. Paulo 

Cesar Hartung Gomes, a seguinte 

 

INDICAÇÃO 

 

A Deputada signatária vem, respeitosamente, 

indicar a V.Exa. que o Governo do Estado através da 

Secretaria de Estado De Esporte e Lazer viabilize a 

construção de uma Quadra Poliesportiva na 

comunidade de Perdido, em Ibatiba. 

 

Senhor Governador: 
 

Diante de um país em que os problemas 

sociais são a principal preocupação dos governantes, 

tem o dever de exercer a responsabilidade social, 

principalmente no que tange à democratização do 

acesso ao esporte e ao lazer para a infância e a 

adolescência. Tais conceitos estão presentes no artigo 

227 da Constituição Federal, no artigo 4º do Estatuto 

da Criança e do Adolescente e na Carta dos Direitos 

da Criança no Esporte - Avignone. Fazer e produzir 

esporte é gerar mais saúde, mais equilíbrio. E é, 

principalmente, um importante instrumento para 

capacitar pessoas a ingressarem, construtivamente, na 

sociedade. 

A construção de uma quadra poliesportiva 

vai ser de fundamental importância para a 

comunidade de Perdido, pois ela vai atender os 

anseios dos alunos, tirando os jovens das ruas e das 

drogas, proporcionando aos alunos, professores e 

comunidade escolar um ambiente para práticas de 

recreação e atividades esportivas.  

A criança, o adolescente e o jovem são partes 

fundamentais do processo de desenvolvimento de 

qualquer nação ou comunidade. Em nossos dias, o 

complexo quadro oriundo do modo de vida moderno 

e das graves fraturas sociais com as quais estamos 

convivendo afeta diretamente à vida e o 

desenvolvimento dessas gerações de crianças, 

adolescentes e jovens.  

No enfrentamento dessa realidade, o esporte, 

o lazer, a educação e as manifestações culturais se 

apresentam como um contraponto capaz de interferir 

na dura realidade de exclusão social e de falta de 

oportunidades, apontando alternativas para a 

expressão e liberação de emoções negativas, 

proporcionando uma ocupação positiva e estimulando 

hábitos de vida mais saudáveis. Dessa forma, o 

esporte e o lazer constituem as principais estratégias 

deste projeto, utilizadas como ferramentas para criar 

situações favoráveis no trabalho com crianças, 

adolescentes e jovens, por seus elevados significados 

sociais capazes de desenvolver socialização, 

cooperação, saúde e consciência cidadã.  

Com ênfase no lúdico, o esporte e o lazer 

tornam-se um poderoso fator de coesão social, 

proporcionando a esses jovens o sentimento de 

pertencer a um grupo. A visão de esporte e de lazer 

que permeia a Quadra Poliesportiva traz a prática de 

atividade física, esporte e do lazer conjugados com o 

desenvolvimento das crianças, dos adolescentes e dos 

jovens no intuito de ensinar técnicas esportivas, 

hábitos de vida saudáveis, agregados à transmissão 

de valores, boa utilização do tempo livre e prevenção 

contra influências nocivas da vida moderna, tais 

como o sedentarismo, o uso de drogas, o abuso no 

uso de medicamentos, a marginalização, a 

prostituição infantil, o alcoolismo e a violência. 

A quadra poliesportiva amplia as 

possibilidades do trabalho pedagógico desenvolvido 

na unidade de ensino. Esse espaço poderá ser palco 

de apresentações artísticas e culturais, pois ela é uma 

extensão da escola.  

É uma alternativa de esporte e lazer para os 

que residem no bairro. Dessa forma, a relação da 

escola com pais de alunos e moradores será mais 

interativa e as pessoas perceberão que esse espaço 

também é deles e, como tal, precisa ser cuidado.  

A Associação Comunitária dos Agricultores 

Familiares da Comunidade de Perdido informa que 

eles já possuem uma legalizada, doada para a 

construção da quadra poliesportiva pelo Sr. Braulino 

Dionízio da Silveira, (falecido), pois era um sonho 

dele. 

Após o encaminhamento da Indicação à 

Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, gostaríamos 

da manifestação quanto à nossa indicação. 

Pelo exposto, vem à presença de Vossa 

Excelência solicitar apoio no sentido de atender a 

reivindicação contida nesta Indicação, que é uma 

solicitação do Vereador eleito Roberto Luiz Chaves 

(Robertinho Magnético), da Associação Comunitária 

dos agricultores Familiares da Comunidade de 

Perdido, Ibatiba e desta deputada.  

 

Palácio Domingos Martins, 17 de outubro 

de 2016. 
 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual - PMDB 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
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GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 999/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 

uso de suas atribuições regimentais contidas nos 

Artigos 141 e 174, aprovada pela Resolução nº 2.700, 

de 15.07.2009, requer que seja encaminhada ao 

Exmo. Governador do Estado do Espírito Santo, Dr. 

Paulo Cesar Hartung Gomes, a seguinte 

 

INDICAÇÃO 

 

A Deputada signatária vem, respeitosamente, 

reiterar a V.Exa. que o Governo do Estado determine 

à Secretaria de Estado de Agricultura, 

Abastecimento, Aquicultura, a implantação de 

Antena de Telefonia Móvel e Internet 3G na 

comunidade de Rodrigues, localizada no município 

de Ibatiba.  

 

Senhor Governador: 

 

A indicação que ora apresentamos é um apelo 

dos 800 habitantes da Comunidade de Rodrigues, 

localizada no município de Ibatiba. 

O Serviço de telefonia móvel é necessário e 

de fundamental importância para ao homem do 

campo, melhorando o desenvolvimento às  

comunidades rurais acima citadas, incentivando a 

venda de seus produtos e vai incentivar a geração de 

novas oportunidades de rendas para as famílias que 

ali habitam e produzem. 

Hoje um dos fatores que mais atravancam o 

desenvolvimento do homem do campo é a falta de 

telefonia móvel no meio rural. Uma significativa fatia 

da população ainda não tem acesso à telefonia móvel. 

No futuro o acesso aos meios avançados de 

comunicação e seus diferentes suportes tecnológicos, 

será inda mais relevante. 

Esta indicação nos foi solicitada pelos 

moradores da comunidade de Rodrigues, do Vereador 

eleito Roberto  Luiz Chaves (Robertinho Magnético) 

e desta deputada. 
 

Palácio Domingos Martins, 17 de outubro 

de 2016. 
 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual - PMDB 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 
 

INDICAÇÃO N.º 1000/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 

uso de suas atribuições regimentais contidas nos 

Artigos 141 e 174, aprovada pela Resolução nº 2.700, 

de 15.07.2009, requer que seja encaminhada ao 

Exmo. Governador do Estado do Espírito Santo, Dr. 

Paulo Cesar Hartung Gomes, a seguinte 

 

INDICAÇÃO 

 

A Deputada signatária vem, respeitosamente, 

reiterar a V.Exa. que o Governo do Estado determine 

à Secretaria de Estado de Agricultura, 

Abastecimento, Aquicultura, assinatura de um 

Convênio com a Prefeitura Municipal de Ibatiba, para 

a implantação de Telefonia Móvel e Internet 3G na 

comunidade de Santa Maria de Cima, localizada no 

município de Ibatiba.  

 

Senhor Governador: 

 

A indicação que ora apresentamos é um apelo 

dos oitocentos moradores e dos produtores rurais da 

Comunidade de Santa Maria de Cima, localizada no 

município de Ibatiba. 

O serviço é necessário e de fundamental 

importância para ao homem do campo, melhorando o 

desenvolvimento às comunidades rurais acima 

citadas, incentivando a venda de seus produtos e vai 

incentivar a geração de novas oportunidades de 

rendas para as famílias que ali residem e trabalham. 

Hoje um dos fatores que mais atravancam o 

desenvolvimento do homem do campo é a falta de 

telefonia móvel e internet 3G no meio rural. Uma 

significativa fatia da população ainda não tem acesso 

à telefonia móvel. No futuro o acesso aos meios 

avançados de comunicação e seus diferentes suportes 

tecnológicos, será inda mais relevante. 

Esta comunidade todos vivem  da agricultura 

familiar. O agronegócio vem se desenvolvendo e 

crescendo a cada dia, necessitando da internet 3G e 

da torre de telefonia móvel, que facilitará a 

comercialização dos produtos e a comunicação dos 

moradores com o resto do mundo. 

Pelo exposto, vem à presença de Vossa 

Excelência solicitar apoio no sentido de atender a 

reivindicação contida nesta Indicação, é uma 

reinvindicação dos oitocentos moradores da região, 

dos produtores rurais, do vereador eleito Roberto  

Luiz Chaves (Robertinho Magnético) e desta 

deputada. 

 

Palácio Domingos Martins, 17 de outubro 

de 2016. 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual - PMDB 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 1001/2016 
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Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, requer a Vossa 

Excelência, com fundamento nos artigos 141, inciso 

VIII e 174 do Regimento, que seja encaminhada ao 

Exmo. Senhor Paulo César Hartung Gomes, 

Governador do Estado do Espírito Santo a 

INDICAÇÃO para instalação de uma torre de 

telefonia móvel e internet 3G no distrito de 

Itauninhas, no município de São Mateus. 

 

Senhor Governador: 

 

A presente indicação tem por objetivo 

atender a população do distrito de Itauninhas, em São 

Mateus, ofertando-lhes sinal de telefonia de 

qualidade, bem como de acesso a Internet 3G, 

proporcionando principalmente aos estudantes da 

região, maior acesso a informação e interação com a 

comunidade escolar, o que muito contribuirá na 

formação daqueles jovens cidadãos. 

Este, portanto, é o fundamento de nossa 

indicação para que o Governo do Estado, por meio da 

Secretaria de Estado da Educação, realize as 

melhorias que os capixabas tanto almejam. 

 

Palácio Domingos Martins, 17 de outubro 

de 2016. 

 

GILDEVAN FERNANDES 

Deputado estadual - PMDB 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 1002/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, requer a Vossa 

Excelência, com fundamento nos artigos 141, inciso 

VIII e 174 do Regimento, que seja encaminhada ao 

Exmo. Senhor Paulo César Hartung Gomes, 

Governador do Estado do Espírito Santo a 

INDICAÇÃO para instalação de uma torre de 

telefonia móvel e internet 3G no distrito de Nova 

Lima, no município de São Mateus. 

 

Senhor Governador: 
 

A presente indicação tem por objetivo 

atender a população do distrito de Nova Lima, em 

São Mateus, ofertando-lhes sinal de telefonia de 

qualidade, bem como de acesso a Internet 3G, 

proporcionando principalmente aos estudantes da 

região, maior acesso a informação e interação com a 

comunidade escolar, o que muito contribuirá na 

formação daqueles jovens cidadãos. 

Este, portanto, é o fundamento de nossa 

indicação para que o Governo do Estado, por meio da 

Secretaria de Estado da Educação, realize as 

melhorias que os capixabas tanto almejam. 

 

Palácio Domingos Martins, 17 de outubro 

de 2016. 

 

GILDEVAN FERNANDES 

Deputado estadual - PMDB 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Erick Musso) 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Em votação as Indicações n.
os

 

997/2016, 998/2016, 999/2016, 1000/2016, 

1001/2016 e 1002/2016. (Pausa)  

 Os Senhores Deputados que as aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa)  

 Aprovadas. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Senhor Presidente, informo a 

V. Ex.ª que não há mais Expediente a ser lido. 

 

* EXPEDIENTE PUBLICADO 

CONFORME ARQUIVO 

ENVIADO PELOS 

RESPECTIVOS SETORES DE 

ORIGEM VIA REDE. 
 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Nunes e Luzia Toledo) 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Informa-nos a Senhora 

Deputada Eliana Dadalto que se encontra presente na 

Casa Dom Décio Zandonade, uma das melhores 

figuras da Igreja Católica. Nós autorizamos, se assim 

o quiser, a permanecer no plenário, que terá livre 

acesso. A Senhora Deputada Eliana Dadalto poderá, 

inclusive, fazê-lo adentrar ao plenário. 

Passa-se à fase das Comunicações. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Freitas. (Pausa) 

Declina. Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Gildevan Fernandes. (Pausa) 

Declina. Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes. (Pausa) 

Declina. Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Guerino Zanon. (Pausa) 

Declina. Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Hudson Leal. (Pausa) 

Concedo a palavra à Senhora Deputada 

Janete de Sá. (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado Luiz 

Durão. (Pausa) 

Declina. Concedo a palavra à Senhora 

Deputada Luzia Toledo. (Pausa) 



34 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 03 de novembro de 2016 

Declina. Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Marcelo Santos. (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Marcos Bruno. (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Nunes. (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Padre Honório.  
 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT - Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, nossos servidores, 

aqueles que nos acompanham pela TV Ales, um 

bom-dia a todos. 

Nós temos aqui hoje a honra de receber em 

nossa Casa o bispo emérito de Colatina Dom Décio 

Sossai Zandonade. Obrigado bispo, pela presença. 

Um homem que passou a vida fazendo o bem e com 

um trabalho missionário, profético na diocese de 

Colatina, em favor, principalmente, daqueles que 

mais precisam. Então é uma honra para nós 

recebermos em nossa Casa uma pessoa tão 

importante e com uma vida tão pautada dentro dos 

princípios éticos, morais e, principalmente, na defesa 

da justiça e do bem comum.  

Obrigado pela presença, Dom Décio. 

Nós estamos caminhando em algumas ações, 

Senhor Deputado Sergio Majeski, e hoje queremos 

refletir um  

pouquinho sobre essa questão da educação. Nesta 

semana, o assunto dos jornais, da televisão, foi um 

assunto positivo de um servidor estadual, professor 

de Boa Esperança, que recebeu um prêmio nacional 

como um educador nota dez e, ao mesmo tempo, traz 

uma experiência importante lá da Barragem.  

Agora, com o que mais fiquei satisfeito é que 

todo o trabalho do professor só foi possível porque 

uma aluna, chamada Eduarda, fez a ele um 

questionamento sobre a tabela periódica e propôs 

uma ação. E o professor teve a sabedoria de escutar 

aquela aluna, colocar em prática sua sugestão e foi 

consagrado com o prêmio.  

Ao mesmo tempo, fico imaginando esses 

milhares de alunos que no estado estão apenas 

querendo ser ouvidos, e muitas vezes não são 

ouvidos. Precisam ir para as ruas, precisam ocupar as 

escolas, precisam às vezes até dar a própria vida 

querendo ser escutados e querendo também participar 

de uma reflexão sobre a importante decisão que o 

Congresso Nacional, que vai passar agora para o 

Senado, sobre uma lei que vai ter uma influência 

direta na vida de milhões e milhões de brasileiros. 

Por que não ouvir os alunos se se fala tanto 

que é importante a juventude na vida pública, se é 

importante a juventude na vida política, se é 

importante a juventude nas decisões? Quando 

existem alguns interesses pessoais, convoca-se a 

juventude, mas quando a juventude vai para as ruas 

livremente, essa juventude não tem o mesmo espaço. 

Eu gostaria de registrar a nossa indignação quando 

esses jovens procuram um espaço para serem 

escutados e não o são. Ah! Nós nos sentamos com 

eles. Mas para convencê-los, não para dialogar.  

Então, como a Eduarda foi ouvida pelo 

professor Wemerson, e o professor Wemerson pode 

receber uma premiação nacional, assim também eu 

gostaria de pedir ao Estado, às autoridades, que 

tivessem a sabedoria de escutar esses meninos e essas 

meninas que têm muita coisa boa para apresentar à 

sociedade. 

No mais, gostaria de externar nossa 

solidariedade à luta de tantos jovens pelo Brasil que 

lutam por um país mais democrático, por uma 

sociedade mais justa e uma educação mais solidária. 

Obrigado e um bom dia a todos. (Muito bem!)  
 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Almir Vieira, Amaro 

Neto, Dary Pagung, Eliana Dadalto e 

Pastor Marcos Mansur) 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Pastor Marcos Mansur. 

 

O SR. PASTOR MARCOS MANSUR - 

(PSDB - Sem revisão do orador) - Senhor 

Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, caros colaboradores dos nossos trabalhos, 

da nossa Casa, quero cumprimentar também os 

nossos amigos que estão na galeria da Casa, 

cumprimentar os profissionais da imprensa, quero 

cumprimentar também os nossos telespectadores da 

TV Ales e cumprimentar os nossos internautas. 

Novamente, nesta minha fala, quero trazer 

aqui um assunto que temos falado nos últimos dias, 

que muito tem nos preocupado, em relação à 

estrutura da saúde no sul do estado do Espírito Santo, 

mais precisamente a situação da saúde financeira da 

Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de 

Itapemirim. 

O interessante é que o que temos falado aqui 

não é apenas a questão a saúde financeira da nossa 

Santa Casa, mas também do Hospital Evangélico e do 

Hospital Infantil, porque são entidades que têm feito 

um trabalho muito importante no sul do Estado do 

Espírito Santo e cuidam de uma população de mais 

de quinhentas mil pessoas no sul do Estado. Prestam 

um serviço de excelência, de muita qualidade e de 

muito valor. Nesta semana tivemos acesso, 

especificamente, aos números da Santa Casa e 

realmente confirma aquilo que já vínhamos falando. 

Há dois anos a Santa Casa já trabalhava no 

seu limite, perto do ponto de estrangulamento 

financeiro no seu custo mensal para manutenção dos 

trabalhos. O governo, infelizmente, por conta da crise 

e etc., cortou vinte por cento dos repasses para a 

saúde em todo o Estado do Espírito Santo, trazendo 

um agravamento na realidade financeira da nossa 

entidade. Agora, novamente a cena, com mais um 

corte de no mínimo dez por cento.  

Falamos de maneira pública nesta tribuna, 



Vitória-ES, quinta-feira, 03 de novembro de 2016 Diário do Poder Legislativo - 35 

porque já são dados que passaram à imprensa e já 

foram publicados. A Santa Casa de Misericórdia de 

Cachoeiro trabalha hoje com um déficit mensal de 

seiscentos mil reais. É essa a razão da dívida 

acumulada, nesse período, de trinta e cinco milhões.  

A Senhora Deputada Luzia Toledo também é 

do sul do Estado, de Mimoso do Sul, e a Santa Casa 

de Misericórdia também atende Mimoso. Atendemos 

toda aquela população do sul do Estado do Espírito 

Santo. 

Hoje, estamos falando porque, infelizmente, 

dentro de um prazo pequeno, se não forem tomadas 

medidas para pelos menos minimizar esse déficit 

mensal, não tem condição de a Santa Casa continuar 

operando. Já estamos em situação de colapso, a saúde 

de Cachoeiro está em situação de colapso. A urgência 

e a emergência do setor de saúde de Cachoeiro de 

Itapemirim estão em situação de colapso.  

Os médicos estão falando sobre isso, já há 

um plano de demissão em massa na Santa Casa, 

Senhor Deputado Hudson Leal, V. Ex.ª que é médico 

e sabe dessas questões. Os médicos estão 

mobilizados, os enfermeiros e é uma pena por conta 

dos trabalhos de qualidade e excelência prestados ali, 

principalmente na área de urgência, emergência e 

traumatologia. Não há mais condições de segurar 

essa onda, não há mais condições de segurar essa 

situação. 

 Estamos fazendo um apelo ao Governo. Não 

estamos denunciando nem fazendo nenhuma palavra 

de rebeldia. Não! O governo tem pago, tem chegado 

participação, a prefeitura também tem chegado, mas a 

grande questão que colocamos é a seguinte: não é 

suficiente. Os recursos não estão sendo suficientes 

para fazer custeio e a manutenção. E a Santa Casa 

não tem mais condições de continuar operando na 

situação em que está.  

Fica o nosso alerta, a nossa palavra e nosso 

pedido de socorro para a saúde no sul do Estado do 

Espírito Santo. (Muito bem!) 
  

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Concedo a palavra à Senhora 

Deputada Raquel Lessa. (Pausa) 

A Senhora Deputada Raquel Lessa, parece 

que declinou. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Sandro Locutor. 

Temos muito prazer em receber Dom Décio 

Sossai Zandonade. Sabemos que o senhor já está 

recuperado. A Mesa, honrosamente, o convida a fazer 

parte dela com suas bênçãos. 

  

(Toma assento à Mesa o referido 

convidado)  

 

O SR. SANDRO LOCUTOR - (PROS - 

Sem revisão do orador) - Senhor Presidente, 

Senhores Deputados e Senhoras Deputadas, Mesa 

Diretora, lideranças que nos acompanham nas 

galerias da Assembleia, pela TV Ales, pela TV 

Educativa e demais veículos de comunicação que nos 

levam aos mais variados distritos e logradouros do 

Espírito Santo, saúdo Dom Décio Sossai Zandonade, 

representante da Igreja Católica. Seja muito bem-

vindo, assim como sua comitiva.  

Senhor Presidente e colegas deputados, mais 

uma vez assomo a esta tribuna para fazer uma 

cobrança em relação ao secretário de Segurança, 

André Garcia, ao delegado que preside o inquérito da 

possível tentativa de assalto ao Senhor Deputado 

Marcelo Santos em Cariacica.  

É importante que esses fatos sejam 

esclarecidos antes das eleições, porque vários 

asseclas, vários assessores, vários partícipes da 

campanha do Senhor Deputado Marcelo Santos, em 

Cariacica, estão utilizando esse ato como um crime 

eleitoral, o que desde o princípio ficou descartado por 

parte até do Ciodes, que atendeu a referida 

ocorrência.   

É só acompanhar a internet, é só acompanhar 

as lideranças que estão utilizando isso, fazendo como 

se fora um crime eleitoral, o que não é verdade em 

Cariacica. Ato contínuo a tentativa de assalto que 

deve ser esclarecido pela Polícia Civil, pela 

Secretaria de Segurança. 

 É importante que as coisas fiquem claras 

para a população de Cariacica, numa época de 

período eleitoral. O município de Cariacica não pode 

retroceder, não pode voltar ao passado com práticas 

angustiantes e é importante que a Secretaria de 

Segurança, que o delegado que preside o inquérito 

apresente, o mais rápido possível, o laudo pericial da 

ocorrência que envolveu o nobre deputado.  

Visualizamos, hoje, nos jornais da Grande 

Vitória que a segurança pública tem várias 

deficiências, mas, mesmo assim, entendemos que 

Assembleia Legislativa precisa, mais uma vez, dar 

sua parcela de contribuição.  

Perguntaram-me sobre os militares da 

Comissão de Segurança. Não soube responder porque 

não tinha essa informação, apesar de ser membro da 

Comissão de Segurança desta Casa. É lamentável que 

algumas coisas ocorram e que algumas pessoas 

estejam à disposição de deputados, pois é a 

população que precisa ter segurança.  

É importante salientar que o secretário 

ofereceu segurança particular à disposição do prefeito 

Juninho, em Cariacica, que a rejeitou. É importante 

que isso seja feito e falado, pois não se pode dar 

conotação de crime eleitoral, Senhor Presidente 

Theodorico Ferraço, de crime político, sendo que o 

laudo pericial ainda não foi apresentado e sequer, 

desde o atendimento à ocorrência, o Ciodes 

manifestou essa possibilidade. Foi uma tentativa de 

assalto.  

Concedo um aparte à Senhora Deputada 

Janete de Sá. 
 

A Sr.ª Janete de Sá - (PMN) - Obrigada, 

Senhor Deputado Sandro Locutor.  

Solicitei um aparte só para insistir com a 
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Mesa, com o Senhor Presidente Theodorico Ferraço e 

com o secretário de Segurança para ouvir o policial 

que está na assessoria militar - do meu ponto de vista 

irregularmente - fazendo segurança à noite, porque 

ele viu os fatos e ajudará na elucidação do problema.  

É importante que a Mesa ou o coronel Pimenta, que 

está presente, ouça o depoimento desse policial, 

porque ele pode ajudar.  

Precisamos de celeridade na investigação, 

pois está sendo usado esse fato como se fosse um 

crime político e não acreditamos nisso, uma vez que 

Cariacica não é uma terra de bandidos. Somos de lá. 

Não é uma terra de bandidos. No nosso entendimento 

isso pode ter sido outra coisa que não seja crime 

político. Não entendo direito, mas que seja 

verificado, imediatamente, antes que ocorram as 

eleições, para não ser utilizado. 
 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Marcos Bruno) 

 

 O SR. SANDRO LOCUTOR - (PROS) - 

Agradeço o aparte de V. Ex.ª. 

Em relação ao policial Ecyr, não sou contra 

ele estar fazendo a segurança, até porque é um 

membro da família do Senhor Deputado Marcelo 

Santos e já acompanha a família há muito tempo. 

Mas, à noite, se estivesse na sua vida particular seria 

normal; o que não pode é a secretaria de Segurança 

não informar sobre esse problema justamente em uma 

semana eleitoral.  

 É importante para Cariacica que as coisas 

sejam esclarecidas. Que não possa se fazer de vítima 

de um crime eleitoral, sendo que não tem sequer 

conotação com isso. Muito obrigado, Senhor 

Presidente. (Muito bem!) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Sergio Majeski. 

 

 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB - Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, meus 

cumprimentos também aos que nos visitam nesta 

Assembleia hoje e àqueles que nos assistem pela TV 

Ales, reforço aqui o discurso do Senhor Deputado 

Sandro Locutor e as colocações da Senhora Deputada 

Janete de Sá. 

 Essas coisas precisam ser muito bem 

esclarecidas, aliás, podia ser esclarecida também a 

questão de que o referido policial que estava 

acompanhando o Senhor Deputado Marcelo Santos é 

um dos seis militares que estão na Assembleia. E 

nesta Casa há quem diga que esse policial presta 

serviço para o Senhor Deputado Marcelo Santos sem 

estar lotado no gabinete dele oficialmente. Essas 

coisas precisam ser muito bem esclarecidas. 

 Voltarei justamente a essa questão dos 

militares. Não adianta, agora, uma série de pessoas 

tentar colocar panos quentes com conversas 

desviadas para confundir a opinião pública. Existe 

um problema que tem que ser esclarecido à 

sociedade.  Requeremos, ontem, oficialmente, 

explicações ao Comando da Polícia Militar e à 

secretaria de Segurança. Agora eles têm sessenta 

dias, porque foi aprovada nesta Casa uma lei que 

autoriza o governo ter sessenta dias. Então, nos 

próximos sessenta dias, falarei todos os dias aqui 

sobre isso porque essa questão da presença desses 

militares na Assembleia Legislativa sem autorização, 

sem convênio, sem nada, não vem ocorrendo agora. 

Conversando com vários funcionários de carreira da 

Assembleia Legislativa, verifiquei que isso vem 

ocorrendo há pelo menos dez, quinze anos. E como a 

Polícia Militar não sabia disso? O Comando da 

Polícia Militar pode dizer que não sabia que 

disponibilizou seis militares para ficarem aqui na 

Assembleia, sabe Deus fazendo o quê, porque até 

agora ninguém explicou o que eles estão fazendo 

aqui, e fica por isso mesmo? E o secretário de 

Segurança dizer que está pensando em convocá-los 

para colocá-los na rua. Não é só essa explicação. Tem 

que explicar quem autorizava; por que autorizava; e 

qual serviço eles prestavam à segurança pública em 

benefício da sociedade. 

Os jornais publicaram essa semana que o 

custo aproximado com esses policiais é de seiscentos 

mil. Isso não é pouca coisa no momento que se corta 

até a gasolina das viaturas dos policiais. Isso é muita 

coisa. E há quem diga que dentro da Assembleia esse 

número já foi maior que seis. 

 Então, o secretário de Segurança Pública e o 

Comando da Polícia Militar têm que explicar, 

literalmente, o que essas pessoas estavam fazendo e o 

benefício. Não adianta vir com essa historia que é 

uma assessoria de interesse daquilo que interessa... 

Isso pouco me interessa! O regulamento autoriza no 

máximo um, o que já acho demais. Isso não é 

necessário. Então, teria que ter um representante, se é 

para negociar ou estar atento aos projetos que 

interessam à Polícia Militar, então o estado deveria 

disponibilizar um da educação, um da agricultura, um 

da saúde, um da ciência e tecnologia, um da cultura; 

para tudo isso. E não existe.  

 Então, não tem nem como pensar em 

regulamentar ou regularizar um absurdo desse. Não 

tem como! Estamos vendo o problema que é a 

segurança pública. Como, a essa altura do 

campeonato, alguém vai querer justificar uma 

situação como essa? Quando os policiais que estão 

nas ruas trabalhando efetivamente passam o diabo 

nas ruas, às vezes com viaturas sucateadas, sem 

gasolina, e com salários relativamente baixos. Então, 

não vamos sossegar enquanto o Comando da Polícia 

Militar e a Secretaria de Segurança não explicarem 
literalmente e justificarem o alto custo desses militares 

para os cofres públicos sem nenhuma utilidade para a 

sociedade. Isso eu quero ver muito bem explicado. 

Inclusive, estamos remetendo uma denúncia ao 

Ministério Público para que investigue porque, 

segundo informações que obtivemos, isso ocorre há 
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pelo menos quinze anos, e com o agravante de que 

existem alguns desses militares que prestam serviço 

particular para determinados deputados, embora não 

estejam oficialmente lotados em seus gabinetes.  

 Se agora o secretário de Segurança e o 

Comando da Polícia Militar têm sessenta dias para 

responder, durante os próximos sessenta dias, falarei 

disso todos os dias aqui, até que me seja muito bem 

respondido. Aliás, só para complementar, Senhor 

Presidente, liguei para o Comando da Polícia Militar, 

na segunda-feira, questionando, assim como falei 

com o secretário de Segurança, e obtive como 

resposta que me retornariam e tal para me dar algum 

posicionamento no dia seguinte ou naquele dia à 

tarde, e estou esperando até agora. Requeri, agora, 

oficialmente; nos próximos sessenta dias, falarei 

disso todos os dias. Muito obrigado, Senhor 

Presidente. (Muito bem!) 
 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Doutor Rafael Favatto) 

 

 O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PEN) - Senhor Presidente, pela ordem! Gostaria de 

pedir verificação de quorum. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - É regimental. 

 Solicito aos Senhores Deputados que 

registrem presença nos terminais eletrônicos para 

efeito de manutenção da sessão. (Pausa)  

 

(Procede-se ao registro das 

presenças) 
 

 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Segundo consta no 

Regimento Interno, não pode requerer recomposição 

de quorum na fase das Comunicações. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Verificação de quorum pode; 

não pode durante a leitura da ata. 

  

 A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Enquanto os nossos 

colegas registram suas presenças, gostaria de 

comunicar a V. Ex.ª, à Mesa Diretora e aos demais 

deputados e deputadas que, amanhã, às 18h, esta 

Casa será representada por mim e pelos demais 

deputados e deputadas que quiserem, em Irupi, no 

lançamento do selo nacional de Natal.  

Será um momento extremamente importante, 

Senhor Deputado Freitas, porque o município de 

Irupi foi escolhido por nós para receber o Selo de 

Natal, e a cidade está toda enfeitada. Quero dizer aos 

prefeitos e prefeitas daqui que é possível, Senhor 

Deputado Euclério Sampaio, enfeitar as cidades com 

a própria sociedade de maneira que não gaste 

absolutamente nada, mas que use a sociedade, as 

crianças, os jovens, os adultos e a melhor idade, 

assim como Araguaia faz. Araguaia fica no estado do 

Espírito Santo e é, sem dúvida, o distrito que melhor 

acolhe quem vai lá na época de Natal.  

Amanhã, teremos o selo nacional de Natal 

que será lançado no Brasil inteiro e que aqui, no 

Espírito Santo, será lançado em Irupi. Estou 

convidando todos e todas para amanhã, às 18h, na 

Praça Central de Irupi. Muito obrigada, Senhor 

Presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Encerrada a verificação de 

quorum. 

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, não responderam à 

chamada os Senhores Deputados 

Gildevan Fernandes, Eliana Dadalto, 

Erick Musso, Hudson Leal e Luiz 

Durão) 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Almir Vieira, Amaro 

Neto, Bruno Lamas, Dary Pagung, 

Doutor Hércules, Doutor Rafael 

Favatto, Edson Magalhães, Enivaldo 

dos Anjos, Euclério Sampaio, Freitas, 

Gilsinho Lopes, Guerino Zanon, 

Janete de Sá, Luzia Toledo, Marcos 

Bruno, Nunes, Padre Honório, Pastor 

Marcos Mansur, Raquel Lessa, 

Sandro Locutor, Sergio Majeski e 

Theodorico Ferraço)  

 

Registraram presença vinte e dois Senhores 

Deputados.  

Há quorum para manutenção da sessão.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Doutor Hércules. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB - 

Sem revisão do orador) - Senhor Presidente, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, quero 

agradecer a gentileza de V. Ex.ª, Senhor Presidente 

Theodorico Ferraço, em ceder o seu tempo para que 

eu pudesse falar.  

Antes de mostrar no painel uma matéria, 

quero, mais uma vez, registrar a nossa preocupação 

com o perigo que estamos correndo em Vila Velha, 

na Barra do Jucu. 

Saiu no jornal A Tribuna mostrando quantos 

peixes estão morrendo devido à poluição do rio Jucu. 

A Boca da Barra fechou, mais uma vez. O rio não 

tem força para chegar até o mar e toneladas de peixes 

estão morrendo devido à poluição do rio Jucu. Esses 

peixes que estão morrendo estão envenenados. O que 

acontece? As pessoas estão recolhendo esses peixes, 

tem ali uma senhora na beira do rio limpando esses 

peixes, e vão comê-los. Esse peixe poderá matar 

alguma pessoa. A Comissão de Saúde já está 

oficiando a Polícia Ambiental, o secretário de Meio 
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Ambiente e o secretário de Saúde, para fazer alguma 

coisa. E o Ministério Público também neste sentido. 

 O que eu queria mostrar mesmo, e peço ao 

Alan para mostrar no painel, é o movimento da 

Afecc, muito importante, sobre o Outubro Rosa. Ali 

temos com a nossa participação que foi no domingo 

passado. Desde segunda-feira estou tentando falar 

aqui para mostrar, mas não tem condição, pois todos 

os dias estão derrubando a sessão. É lamentável.  

Mas quero mostrar a importância. Isso virou 

um projeto mundial, o projeto da Afecc, e nós 

ajudamos. Este lacinho de fita que vocês estão vendo 

aqui é a nossa participação, e também na caminhada 

no domingo. 

Aí estou com a minha amiga Fátima Mota, 

também na caminha. Neste também estamos com 

várias pessoas do nosso grupo. O pessoal dos amigos, 

o pessoal do gabinete. Enfim, vários participantes 

neste movimento importante de prevenção do câncer 

de mama. 

Novamente, mais este grupo. Aí têm vários 

colaboradores. Quero agradecer ao pessoal do meu 

gabinete, à Comissão de Saúde e às pessoas que têm 

participado, têm alertado a população para este 

movimento tão importante que é o Outubro Rosa. 

Quero dar os parabéns à Afecc, 

especialmente à dona Telma, porque ela sempre foi 

um baluarte nesta movimentação. Mais importante 

que o tratamento, é preciso que a população esteja 

bastante atenta à prevenção. 

As moças e a mulheres façam o seu 

autoexame, porque é importante, mas também têm de 

ir ao seu ginecologista pelo menos uma vez por ano 

para fazer não só a prevenção do câncer de mama, 

mas também do câncer de colo de útero. 

O brasileiro não tem cultura preventiva. 

Infelizmente, no Brasil, só colocamos tranca na porta 

depois que o ladrão arrombou a nossa casa. Então, é 

preciso trabalhar com a prevenção. A nossa luta tem 

sido neste sentido de ajudar, de educar e fazer a 

prevenção. 

Lembrar também aos homens. O homem 

também tem câncer de mama. É preciso... O Senhor 

Deputado Doutor Rafael Favatto deu o sinal de 

positivo, e o Senhor Deputado Hudson Leal e a 

Senhora Deputada Janete de Sá também, que é 

enfermeira e sabe disso. O homem também tem 

câncer de mama, então é preciso que estejam atentos. 

Algum homem em que surgir algum caroço na mama, 

corra logo. Inicialmente pode ir ao andrologista, pode 

ser também o ginecologista, que naturalmente cuida 

desta questão, ou o mastologista, que é o especialista 

mais indicado para esses casos, para não deixar 

agravar e tratar ainda com bastante antecedência e 

fazer a medicina preventiva, evitando uma 

complicação maior. 

Agradeço, mais uma vez, ao Presidente 

Theodorico Ferraço, por ter cedido o seu tempo para 

que eu pudesse fazer esses registros, porque estou 

tentando fazer desde segunda-feira e não consigo, 

porque infelizmente a sessão tem acabado muito 

cedo, têm derrubado a sessão e ela cai, mas não cai 

com a minha aquiescência. Na verdade, não gostaria 

que a sessão terminasse, e fico aqui até o meio dia. 

(Muito bem!)  
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - O Senhor Deputado Almir 

Vieira cedeu para o Senhor Deputado Euclério 

Sampaio e depois é V. Ex.ª, Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes. O Senhor Deputado Amaro Neto 

cedeu para o Senhor Deputado Gilsinho Lopes. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Euclério Sampaio.  

 

(Registra presença o Senhor Deputado 

Gildevan Fernandes) 

 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT - 

Sem revisão do orador) - Senhor Presidente, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 

servidores da Casa, profissionais de imprensa e todos 

que nos assistem, um bom dia.  

 Primeiramente, farei um registro como 

presidente da Comissão de Segurança, Senhor 

Presidente Theodorico Ferraço, porque foi citado e de 

fato o Senhor Deputado Sandro Locutor tem razão. S. 

Ex.ª, não sabia, porque o Senhor Deputado Sandro 

Locutor entrou há pouco tempo na Comissão de 

Segurança. Os membros primitivos da comissão, 

quando houve a eleição, são o Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes, o Senhor Deputado Da Vitória e este 

deputado, que são os mais atuantes, os titulares. Mas, 

realmente, Senhor Deputado Gilsinho Lopes, dois 

dos policiais prestam serviço à Comissão de 

Segurança mesmo. Agora, eu não entendo por que 

uma celeuma tão grande se no Estado tem mais de 

seiscentos policiais à disposição. Que se volte com 

todos para as ruas. Esta Casa, Senhor Presidente 

Theodorico Ferraço, não pode ser a Geni sempre. Ela 

se apequena quando se sujeita a isso. Mas, de fato, do 

restante dos militares eu não tenho conhecimento. 

Tenho conhecimento de dois que assessoram a 

Comissão de Segurança.  

 Volto a falar sobre a proteção a Terceira bem 

paga Ponte. Chamo a atenção de V. Ex.
as

, porque 

estamos lidando com a vida. No final de semana 

passado, Senhor Deputado Freitas, mais uma pessoa 

perdeu a vida, e foi filmado. Passo esse vídeo e me 

contraponho à fala do Rodosol, a empresa que 

mantém monopólio ilegal sob a proteção estatal. É 

expolir o cidadão do nosso estado.  

 Passaremos o vídeo agora e queria que os 

Senhores prestassem atenção. Mais uma família 

destruída neste estado. (Pausa) 

 

(É exibido o vídeo) 

 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Digo a V. Ex.
as

 que a Rodosol divulgou uma nota 
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afirmando que foram só seis suicídios este ano. Uma 

inverdade muito grande, com dados oficiais, pois 

nem todas as mortes são registradas. Chamo atenção 

de você que está em casa nos assistindo.   

Agora o arcebispo está aqui e isso é muito 

importante, a Igreja Católica faz um dos trabalhos 

sociais mais lindos deste país. Onde a mão do Estado 

não alcança o trabalho social da Igreja Católica faz.  

Mas digo a V. Ex.
as

 que se a proteção fosse 

salvar uma vida já se justificaria a implantação, 

Senhor Presidente Theodorico Ferraço. Mas não é. 

Tenho ciência que de registro são em torno de 

quarenta suicídios neste ano na 3.ª Ponte. Então a 

Rodosol não fala a verdade. Fala a verdade com os 

números que eles registram, que são poucos.  

Digo aos Senhores Deputados e ao 

governador: foi dito que o problema é que o projeto é 

meu. Foi dito por um representante de V. Ex.ª nesta 

Casa. Se for preciso, se V. Ex.ª se comprometer a 

colocar a proteção, retiramos o projeto, Senhor 

Deputado Freitas. Não quero ter paternidade de 

projeto nenhum. Mas pergunto ao governador, aos 

Senhores Deputados que são contra a proteção, 

Senhora Deputada Luzia Toledo, quantas famílias 

precisarão ser destruídas no Espírito Santo, quantas 

vidas precisarão ser ceifadas para a ponte ter 

proteção, Senhor Deputado Doutor Rafael Favatto? 

Quantas vidas? Quantas famílias precisarão ser 

destruídas ainda para que o governo enxergue a 

necessidade dessa proteção, Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos? Sei que muita gente nesta Casa 

não está dando importância ao assunto, mas no dia 

em que tiver um familiar dará importância, Senhor 

Deputado Freitas.  

 Até quando o Estado assistirá às famílias 

inteiras destruídas, pessoas tirando a própria vida em 

um momento de desespero, porque o Estado não tem 

saúde eficaz, não respeita a Constituição, Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes? Até quando tantas vidas 

serão ceifadas e tantas famílias destruídas? 

 Quero que os senhores pensem! Mais uma 

semana esse projeto está nesta Casa, mais vítimas 

estão morrendo no dia a dia. Peço a V. Ex.
as

 que 

repensem essa fala, tentem pelo menos mensurar, 

porque é imensurável a dor de uma família, Senhora 

Deputada Raquel Lessa. O projeto já passou pela 

Comissão de Justiça, contra dois votos, mas passou; 

passou pelas Comissões de Segurança e de 

Infraestrutura. Então, peço a V. Ex.
as

 que olhem com 

muito carinho a proteção na ponte. E, para encerrar, 

Senhor Presidente, deixo essa pergunta ao 

governador: Quantas pessoas precisarão perder a vida 

e quantas famílias mais precisarão ser destruídas para 

que o Governo do Estado encampe essa luta em prol 

do cidadão, que colocou trinta deputados nesta Casa, 

dez deputados federais, três senadores e o governador 

do Estado? 

  Muito obrigado, Senhor Presidente. (Muito 

bem!) 
 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Cacau Lorenzoni) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes, que fez a permuta com o 

ilustre Senhor Deputado Amaro Neto. 

 

 O SR. GILSINHO LOPES - (PR - Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, ontem, na reunião 

do Colégio de Líderes, verificamos que houve 

polêmica em relação aos policiais militares, mas em 

especial, àqueles que estão diretamente ligados à 

Comissão de Segurança. O Silair Pedra e Ecyr estão 

devidamente regularizados e podem analisar, Senhor 

Deputado Sergio Majeski, que estão devidamente 

regularizados, devidamente registrados, tudo certo. 

 Ouvi atentamente a fala do querido colega, 

Senhor Deputado Sandro Locutor, querendo do 

secretário uma resposta imediata. Inúmeros crimes 

aconteceram neste estado e, desta tribuna, cobrei uma 

elucidação célere, rápida, inclusive, no município de 

São Mateus com o nosso querido Senhor Deputado 

Freitas; em Linhares, com o Senhor Deputado 

Guerino Zanon, de várias famílias tradicionais nos 

idos de 1988, quando por lá fui, desde o Silvio, em 

19 de fevereiro de 1986, na vidraçaria. Em 1988, 

quando começava a apurar, eles nos tiravam das 

apurações porque estavam chegando aos figurões. 

 Quero deixar bem claro ao Senhor Deputado 

Sandro Locutor que também sou favorável que as 

apurações sejam registradas e cheguem à sociedade, 

mas não podemos acelerar nem exigir do presidente 

do inquérito, porque ele tem o prazo de trinta dias, 

que é o prazo legal para conclusão do inquérito que 

não tem réu preso ainda. E o laudo pericial é 

apresentado e acostado com o relatório conclusivo 

para a autoridade judiciária. 

 A colega Senhora Deputada Janete de Sá, 

sem conhecimento de causa, falou em latrocínio. 

Latrocínio é roubo seguido de morte. É roubo 

seguido de morte, senão teríamos que estar aqui 

pedindo um minuto de silêncio para o colega Senhor 

Deputado Marcelo Santos, porque teria morrido e 

estaríamos apurando um roubo seguido de morte, um 

latrocínio.  
 

O Sr. Euclério Sampaio - (PDT) - 

Parabenizo V. Ex.ª e faço coro. Qualquer deputado, 

qualquer pessoa que queira ter informação da 

Comissão de Segurança, é só chegar lá. Eu passo a 

informação, V. Ex.ª, qualquer membro, o Senhor 

Deputado Sandro Locutor. Mas já pensou se todo 

mundo, se tudo o que fizermos na comissão, até as 

reuniões sigilosas, tivermos que dar ciência aos trinta 

deputados? Eu não vou à Comissão de Saúde pedir 

satisfação. Se tiver que fazer alguma coisa, eu faço. 

Não vou à Mesa Diretora pedir satisfação de cada 

ato. Então, esta história: Ah, eu não sei, eu não sei, a 

comissão sabe. A comissão responsável sabe, Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes. V. Ex.ª está de parabéns.    
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O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - O 

Senhor Deputado Sandro Locutor tem estreita relação 

com o subsecretário e com o secretário de Estado de 

Segurança Pública. S. Ex.ª sabe que as informações 

que necessitar lhe serão oferecidas a tempo e hora. E 

tenho certeza de que não serão furtadas essas 

informações.  

Mas, também quero as informações. Se foi 

uma tentativa de assalto, se foi uma tentativa de 

homicídio, se foi um atentado, precisamos saber, a 

sociedade precisa saber. O que não podemos deixar 

que aconteça são as ilações que estão no campo da 

internet, tanto de um lado quanto de outro. O Senhor 

Deputado Sandro Locutor falou que, de um lado 

estão tentando dizer que é crime eleitoral; mas do 

outro estão tentando enlamear o nome do candidato 

Marcelo Santos, estão dizendo que foi uma invenção 

dele. Isso não pode ocorrer.  

E clamo também por uma elucidação célere, 

para que a sociedade saiba o que realmente 

aconteceu, e a resposta virá. E temos um pleito. 

Pedirei mais uma vez ao TRE, à Polícia Militar, que 

consiga mandar para lá policiais para os locais com 

maior índice de boca-de-urna, com maior índice de 

violência, para evitar que no dia 30 de outubro o 

trator passe por cima. Rodei por todos os bairros de 

periferia e vi o que ocorre lá: o tráfico imperando, 

determinando as bocas-de-urna nos bairros de Flexal, 

Castelo Branco, Mucuri. Isso é o que se precisa, 

porque as denúncias que fiz em Ponto Belo e em 

outros municípios do estado, só agora chegaram as 

respostas, depois das eleições. Depois das eleições 

não tem sentido. O sentido é antes das eleições, pois 

elas mudam o resultado do pleito eleitoral.  

Pois não, Senhor Deputado Gildevan 

Fernandes?  

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - O tempo já se esgotou, Senhor 

Deputado.  

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Então 

muito obrigado, Senhor Presidente. (Muito bem!)  

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - O Senhor Deputado Bruno 

Lamas cedeu para a Senhora Deputada Janete de Sá 

os últimos três minutos restantes.  
 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN - Sem 

revisão da oradora) - Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, também venho a 

esta tribuna para pedir celeridade nas investigações 

do episódio que aconteceu no município de 

Cariacica.  

Agradeço ao Senhor Deputado Gilsinho 

Lopes, porque não sou da área de polícia, não sei 

realmente o significado real. Mandei até tirar da 

Taquigrafia a palavra que incorretamente usei.  

Mas é preciso ter celeridade nas 

investigações. Estamos em um período eleitoral, está 

se usando esse episódio em Cariacica para dar 

conotação política. Só que nós somos de Cariacica, 

conhecemos a cidade. É preciso que seja investigado, 

porque temos sérias dúvidas de que isso tenha 

conotação política, o que em nosso entendimento não 

existe.  

Então, estou aqui para reafirmar o que o 

Senhor Deputado Sandro Locutor falou, e dizer que, 

em meu entendimento, precisa dar celeridade o 

secretário de Justiça. E o coronel Pimenta, que está 

na Assembleia, e o comando da Polícia Militar tem 

que ouvir, sim, o policial Ecyr, que estava fora de seu 

horário de trabalho, tudo bem. Ele pode exercer a 

atividade que quiser fora do horário de trabalho. Mas 

ele estava acompanhando o deputado, que alega que 

seu carro foi alvejado. Ele tem que ser ouvido, 

porque ajudará nas investigações. É por isso que eu 

quero.  

E, lamentavelmente, por conta disso e por 

conta de um ticket que quis se passar para policiais 

que estão na Assembleia e que não são do convênio, 

é que nós, os trinta deputados, descobrimos que há 

seis policiais aqui que ninguém sabe o que fazem. 

Estão dizendo que atendem à Comissão de 

Segurança. Eu respeito os colegas. Respeito muito o 

Senhor Deputado Euclério Sampaio, que é um colega 

pessoal; respeito muito os Senhores Deputados 

Gilsinho Lopes e Da Vitória, que são da Comissão de 

Segurança. Mas só S. Ex.
as

 sabem disso. Todas as 

comissões têm direito a apenas um assessor. Por que 

a de Segurança tem seis? O que estão fazendo aqui? 

Por que esse mistério? E se estão fazendo 

espionagem na Assembleia Legislativa? A Polícia 

Federal pegou a polícia parlamentar da Câmara 

Federal fazendo espionagem dentro dos gabinetes dos 

parlamentares. E se tiverem fazendo espionagem aqui 

dentro? Não sei. Não conheço o seu trabalho, toda 

desconfiança pode acontecer. A população precisa de 

segurança na rua. Um motorista foi morto dentro de 

um ônibus por falta de segurança nos terminais e nos 

ônibus. Não é admissível que fique policial aqui 

dentro sem ter o que fazer. Só isso que questiono. 

Não vale a pena os deputados levarem quatro dias de 

jornais contra esta Casa por conta dessa situação. 

(Muito bem!) 
 

 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Gostaria de comunicar que, 

por entendimento com a comissão, foi definido que 

hoje não haverá reunião da CPI dos Empenhos. A 

próxima ficou marcada para o dia 09. 

 Passamos à fase da Ordem do Dia. 

 Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.º 250/2016, do Senhor Deputado 

Euclério Sampaio, que dispõe sobre a obrigação da 

instalação de grades ou telas de contenção/proteção 

em toda extensão da Ponte Deputado Darcy Castello 

de Mendonça (3.ª Ponte). Publicado no DPL do dia 

16/08/2016. Pareceres orais da Comissão de Justiça, 

pela constitucionalidade; da Comissão de 

Infraestrutura e da Comissão de Segurança, ambos 
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pela aprovação, com a adoção da emenda apresentada 

na Comissão de Infraestrutura. Na Comissão de 

Finanças o Deputado Dary Pagung se prevaleceu do 

prazo regimental para relatar a matéria na Sessão 

Ordinária do dia 18/10/2016. (Prazo até o dia 

25/10/2016). 

 Antes de convocar a Comissão de Finanças, 

devo dizer que sobre esse assunto dos militares, a 

Assembleia Legislativa está com precaução 

resolvendo da melhor forma possível. Os militares 

também prestam seus serviços, não pode haver um 

prejulgamento. Por isso, a Mesa Diretora deixou a 

critério da 1.ª Secretaria, responsável pela 

administração, encontrar uma solução adequada para 

legalização exatamente da presença desses ilustres 

militares nesta Casa. 
 

 O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Só quero informar à Senhora 

Deputada Janete de Sá que mais uma vez S. Ex.ª está 

equivocada porque não houve crime militar. O 

policial estava fora do seu horário de trabalho e não 

tem que ser ouvido por coronel. Ele já foi ouvido 

pelo delegado, presidente do inquérito, já prestou as 

suas informações e o inquérito está se desenrolando. 

O delegado já fez as diligências necessárias, já está 

fazendo as diligências e cabe a ele e ao secretário de 

Estado da Segurança Pública dar resposta à 

sociedade. Não há crime militar nesta questão, 

portanto S. Ex.ª está equivocada. 

 Agora, com relação a S. Ex.ª dizer que tem 

seis à disposição da Comissão de Segurança, disse 

aqui ao Senhor Deputado Sergio Majeski que anotou. 

Falei: Ecyr e Silair Pedra. São dois. Sobre fazer 

investigação, grampo ou coisa parecida, V. Ex.ª pode 

ficar despreocupada. A sua vida é livre. Talvez 

daremos mais proteção à vida de V. Ex.ª do que V. 

Ex.ª pensa, porque se quiséssemos ao contrário, seria 

pior.  

 

 O SR. CACAU LORENZONI - (PP) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª 

verificação de quorum para efeito de votação.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - É regimental.  

Solicito aos Senhores Deputados que 

registrem presença nos terminais eletrônicos. (Pausa)  

 

(Procede-se ao registro das 

presenças)  

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, não responderam à 

chamada os Senhores Deputados 

Almir Vieira, Bruno Lamas, Dary 

Pagung, Doutor Rafael Favatto, 

Edson Magalhães, Enivaldo dos 

Anjos, Gildevan Fernandes, Gilsinho 

Lopes, Janete de Sá, Luzia Toledo, 

Nunes, Pastor Marcos Mansur, 

Raquel Lessa e Sandro Locutor) 
 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Amaro Neto, Cacau 

Lorenzoni, Doutor Hércules, Euclério 

Sampaio, Freitas, Guerino Zanon, 

Hudson Leal, Marcos Bruno, Padre 

Honório, Sergio Majeski e 

Theodorico Ferraço)  

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Há quorum para manutenção 

da sessão. 

Concedo a palavra à Comissão de Finanças, 

para que esta ofereça parecer oral ao projeto. 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Dary Pagung, Doutor 

Rafael Favatto, Edson Magalhães, 

Erick Musso, Gildevan Fernandes, 

Luiz Durão, Luzia Toledo, Nunes, 

Pastor Marcos Mansur, Raquel Lessa 

e Sandro Locutor) 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DARY PAGUNG - PRP) - Convoco a Comissão de 

Finanças. (Pausa) 

Há quorum.  

Avoco para relatar o Projeto de Lei n.º 

250/2016, que dispõe sobre a obrigação da instalação 

de grades ou telas de contenção/proteção em toda 

extensão da ponte Deputado Darcy Castello de 

Mendonça, nossa famosa Terceira Ponte. 

O projeto de lei de autoria do Senhor 

Deputado Euclério Sampaio, em seu art. 1.º diz o 

seguinte:  

 

Art.1° - Torna obrigatória a 

instalação de grades, telas ou redes 

de proteção em toda extensão da 

ponte deputado Darcy Castello de 

Mendonça (3ª ponte). 

§1º - As grades ou telas terão altura 

mínima de 3 metros. 

§2º - O modelo da grade, rede ou 

tela a serem utilizadas deverão ser 

de difícil escalada e devidamente 

aprovada pelo CREA e Corpo de 

Bombeiros Militar.  

Art.2° - Fica estabelecido o prazo de 

180 (cento e oitenta) dias para que a 

concessionária se adeque a lei. 

Art.3° - Fica estabelecida multa 

diária de 10.000 (dez mil) VRTE’s 

para quem descumprir a lei.  

Art.4º Esta lei entra em vigor na data 

de sua publicação. 

Palácio Domingos Martins, Sala das 

Sessões, em 08 de Agosto de 2016. 

 

No projeto de lei, consta também uma 
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emenda da Senhora Deputada Eliana Dadalto, 

Emenda n.º 1/2016, apresentada na Comissão de 

Infraestrutura, que diz: 

 

Fixação de frases de valorização da 

vida para reflexão dos usuários da 

ponte.  

Exemplos: 

1. Sua família te aguarda em casa; 

2. Sua presença, nosso orgulho.  

 

Essa é a emenda da Senhora Deputada Eliana 

Dadalto.  

Senhor Presidente, respeitamos os pareceres 

da Comissão de Justiça, mas, como advogado, 

entendo que este projeto é inconstitucional e está 

desobedecendo totalmente o art. 63 da Constituição 

Estadual, que diz que projeto de autoria do deputado 

não pode dar em todas as secretarias, não pode 

desobedecer. Assim, respeitosamente, não atendendo 

à Comissão de Justiça, meu parecer é pela rejeição do 

projeto e das emendas, em cima do art. 63 da 

Constituição Estadual. (Muito bem!) 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Quero discutir. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DARY PAGUNG - PRP) - Concedo a palavra ao 

Senhor Deputado Euclério Sampaio para discutir o 

projeto. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT - 

Sem revisão do orador) - Senhor Presidente e 

senhores membros da Comissão de Finanças, prestem 

bem atenção porque o projeto está em discussão na 

Comissão de Finanças. A questão da Comissão de 

Justiça foi ultrapassada, mesmo porque há até parecer 

de procuradores desta Casa. 

Senhor Deputado Dary Pagung, a Comissão 

de Finanças é de mérito e o argumento de V. Ex.ª, 

além de não ser o correto, essa fase da Comissão de 

Justiça já foi ultrapassada. 

Peço aos Senhores Deputados da Comissão 

de Finanças que votem contra o parecer do nobre 

relator, porque, como apresentei hoje aqui, mais 

pessoas estão se suicidando no dia a dia, toda 

semana, Senhor Deputado Guerino Zanon. A vida 

tem que ser prioridade em qualquer Governo, Senhor 

Presidente. A vida não pode ficar em segundo plano, 

ela tem que ser prioridade de qualquer Governo e 

nesta Casa de Leis também.  

Peço aos deputados da Comissão de Finanças 

que votem contra o parecer do relator, ou seja, 

aprovando a matéria, com a emenda da Senhora 

Deputada Eliana Dadalto. (Muito bem!) 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Bruno Lamas) 
 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DARY PAGUNG - PRP) - Continua em discussão. 

(Pausa) 

 Senhor Presidente, só para justificar para a 

população em casa entender, art. 63: 

 

Art. 63. A iniciativa das leis cabe a 

qualquer membro ou comissão da 

Assembleia Legislativa, ao 

Governador do Estado, ao Tribunal 

de Justiça, ao Tribunal de Contas, 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:  

I - criação de cargos, funções ou 

empregos públicos na administração 

direta, autárquica e fundacional do 

Poder Executivo ou aumento de sua 

remuneração;  

II - fixação ou modificação do 

efetivo da Polícia Militar e do Corpo 

de Bombeiros Militar;  

III - organização administrativa e 

pessoal da administração do Poder 

Executivo;  

IV - servidores públicos do Poder 

Executivo, seu regime jurídico, 

provimento de cargos, estabilidade e 

aposentadoria de civis, reforma e 

transferência de militares para a 

inatividade;  

V - organização do Ministério 

Público, da Procuradoria-Geral do 

Estado e da Defensoria Pública;  

VI - criação, estruturação e 

atribuições das Secretarias de 

Estado e órgãos do Poder Executivo. 

 

A nossa Constituição é clara quando fala que 

criação, estruturação e atribuições das Secretarias de 

Estado e órgãos do Poder Executivo são atribuições 

de iniciativa privativa do Governador do Estado. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes para discutir o parecer. 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Enivaldo dos Anjos e 

Gilsinho Lopes) 
 

 O SR. GILSINHO LOPES - (PR - Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, acho que V. Ex.ª, 

como presidente da Comissão de Finanças, está 

retroagindo para prejudicar o projeto.  

V. Ex.ª está na Comissão de Finanças, a 

Comissão de Justiça já deu favorável e já esgotou, já 

exauriu a questão do art. 63. Ou se rejeita, ou não. 

Não tem o que se falar em art. 63. Não tem que se 

falar nessa argumentação. V. Ex.ª tem que entender 

que é outra argumentação. Votarei, após V. Ex.ª 
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colocar em votação, votarei, mas entendo que esse 

argumento do art. 63 já foi discutido e exaurido na 

Comissão de Constituição e Justiça. E isso tinha que 

ser discutido, inclusive, na Comissão de Defesa do 

Consumidor e nem foi discutido, mas, já foi, passado, 

e entendo dessa forma. (Muito bem!) 
 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DARY PAGUNG - PRP) - Não havendo mais 

quem queira discutir. 

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados? 

Senhor Deputado Euclério Sampaio, nosso 

vice-presidente. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Respeitosamente, contra o parecer do nobre relator e 

a favor da vida. 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - Com 

o relator. 

 

O SR. EDSON MAGALHÃES - (PSD) - 

Com o relator. 

 

O SR. FREITAS - (PSB) - Contra o relator. 

 

O SR. ERICK MUSSO - (PMDB) - Com o 

relator. 

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Contra 

o relatório do relator.  

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Antes de devolver, 

tenho direito à justificação de voto. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DARY PAGUNG - PRP) - Concedo a palavra ao 

Senhor Deputado Euclério Sampaio. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT - 

Sem revisão do orador) - Senhor Presidente, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, quem 

votou contra a vida foi V. Ex.ª e os Senhores 

Deputados Luzia Toledo, Erick Musso e Edson 

Magalhães. Então foram quatro votos contra a vida: 

Edson Magalhães, Erick Musso, Dary Pagung e 

Luzia Toledo.  

Obrigado, Senhor Presidente. (Muito bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DARY PAGUNG - PRP) - Não concordo com V. 

Ex.ª, Senhor Deputado Euclério Sampaio. 

Senhor Presidente, o parecer foi aprovado 

pela rejeição, por quatro votos a três, na Comissão de 

Finanças. 

Devolvo o projeto à Mesa. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Concedo a palavra à 

Comissão de Defesa da Cidadania, para que esta 

ofereça parecer oral ao projeto e à emenda.  
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(NUNES - PT) - Convoco os membros da Comissão 

de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos. 

(Pausa) 

Há quorum, Senhor Presidente. 

Avoco o projeto para relatar e me prevaleço 

do prazo regimental para oferecer parecer.  

Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Discussão única, em regime 

de urgência, do Projeto de Lei n.º 221/2015, do 

Senhor Deputado Marcos Bruno, que proíbe o 

abandono de animais domésticos ou domesticados 

em logradouros públicos ou áreas particulares e dá 

outras providências. Publicado no DPL do dia 

02/06/2015. Pareceres n.
os

 132/2016, da Comissão de 

Justiça, pela constitucionalidade/legalidade e 

104/2016, da Comissão de Defesa da Cidadania, pela 

aprovação. Na Comissão de Meio Ambiente, o 

Senhor Deputado Doutor Rafael Favatto se 

prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria 

na sessão ordinária do dia 05/10/2016. (Prazo até o 

dia 17/10/2016). 

Concedo a palavra à Comissão de Proteção 

ao Meio Ambiente, para que esta ofereça parecer oral 

ao projeto. 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - 

(PMDB) - Senhor Presidente, pela ordem! Requeiro 

a V. Ex.ª verificação de quorum. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - É regimental.  

Solicito aos Senhores Deputados que 

registrem presença nos terminais eletrônicos. (Pausa)  

 

(Procede-se ao registro das 

presenças) 

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, não responderam à 

chamada os Senhores Deputados 

Bruno Lamas, Cacau Lorenzoni, 

Dary Pagung, Doutor Rafael Favatto, 

Edson Magalhães, Enivaldo dos 

Anjos, Erick Musso, Gilsinho Lopes, 

Guerino Zanon, Hudson Leal, Luiz 

Durão, Luzia Toledo, Nunes, Pastor 

Marcos Mansur, Raquel Lessa e 

Sandro Locutor) 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Amaro Neto, Doutor 

Hércules, Euclério Sampaio, Freitas, 

Gildevan Fernandes, Marcos Bruno, 

Padre Honório, Sergio Majeski e 
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Theodorico Ferraço) 
 

 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Registraram presença nove 

Senhores Deputados.  

Não havendo quorum para manutenção da 

sessão, vou encerrá-la. Antes, porém, convoco os 

Senhores Deputados para a próxima, solene, hoje, às 

19h, conforme requerimento do Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos, aprovado em Plenário, em 

homenagem aos servidores ativos e inativos da 

Assembleia Legislativa, e comunico que haverá 

sessão ordinária, dia 31 de outubro de 2016, para a 

qual designo  

 

EXPEDIENTE:  
O que ocorrer.  

 

ORDEM DO DIA: discussão única, em 

regime de urgência, dos Projetos de Lei n.
os

 250/2016 

e 221/2015; discussão única, em regime de urgência, 

do Projeto de Resolução n.º 18/2016; discussão 

única, em regime de urgência, do Projeto de Lei 

Complementar n.º
 

01/2015; discussão única, em 

regime de urgência, do Projeto de Lei n.º 310/2016; 

discussão única, em regime de urgência, do Projeto 

de Lei Complementar n.º 19/2016; votação adiada, 

com discussão encerrada em 1.º turno, da Proposta de 

Emenda Constitucional n.º
 
17/2015; discussão, nos 

termos artigo 81, § 3.º do Regimento Interno, das 

Propostas de Emenda Constitucional n.
os

 01/2016 e 

11/2015; votação adiada, com discussão única 

encerrada, dos Projetos de Lei n.
os 

87/2014, 42/2015, 

59/2015, 212/2015, 226/2015, 332/2015, 343/2015 e 

420/2015; votação adiada, com discussão única 

encerrada, do Projeto de Resolução n.º
 

18/2015; 

votação adiada, com discussão prévia encerrada, da 

Proposta de Emenda Constitucional n.º 22/2015; 

votação adiada, com discussão prévia encerrada, do 

Projeto de Resolução n.º
 
57/2015; votação adiada, 

com discussão prévia encerrada, dos Projetos de Lei 

n.
os 

480/2015, 02/2016, 60/2016, 95/2016, 109/2016, 

114/2016 e 129/2016; discussão especial, em 3.ª 

sessão, do Projeto de Lei n.º 297/2016; e discussão 

especial, em 1.ª sessão, do Projeto de Lei n.º 

306/2016. 

Está encerrada a sessão. 

 

Encerra-se a sessão às dez horas e dezoito 

minutos. 

 

*De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, não registra presença o Senhor Deputado 

Marcelo Santos. 

 
 

TRIGÉSIMA QUARTA SESSÃO 

SOLENE, DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 26 

DE OUTUBRO DE 2016.  

 

ÀS DEZENOVE HORAS E SETE 

MINUTOS, O SENHOR DEPUTADO 

ENIVALDO DOS ANJOS OCUPA A CADEIRA 

DA PRESIDÊNCIA.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Invocando a proteção de Deus, 

declaro aberta a sessão e procederei à leitura de um 

versículo da Bíblia.  

 

(O Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos lê Mateus, 6:3) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Concedo a palavra ao 

cerimonialista para dar início aos trabalhos. 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - É convidado para compor a Mesa o 

senhor José Maria Pimenta, homenageado desta noite 

e presidente da Arsal - Associação Representativa 

dos Servidores da Assembleia Legislativa; o senhor 

Paulo Marcos Lemos, diretor-geral da Secretaria; e o 

senhor Leandro Pereira Machado, presidente do 

Sindilegis. 

 

(Tomam assento à Mesa os 

referidos convidados) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Convido todos para, de pé, ouvirmos a 

execução do Hino Nacional e o do Espírito Santo. 

(Pausa)  

 

(É executado o Hino Nacional e o 

do Espírito Santo) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - É com satisfação que a Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo recebe todos 

para a sessão solene em homenagem aos servidores 

ativos e inativos, com destaque na prestação de 

relevantes serviços à Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo, que por meio do projeto do 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos receberão a 

Comenda José Maria Pimenta. 

Neste momento, passo a palavra ao deputado 

proponente desta sessão, 1.º Secretário da Mesa 

Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo, Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Senhores e Senhoras servidores, 

hoje a Assembleia Legislativa está tendo a 

oportunidade de se redimir durante muitos anos e 

poder fazer uma sessão para homenagear seus 

servidores, fazendo justiça a exatamente quem 

conduz e mantém a estrutura humana deste Poder. 

Durante este mandato da Mesa Diretora, 
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autorizado e recebendo a recomendação do 

Presidente Senhor Deputado Theodorico Ferraço de 

atuar na 1.ª Secretaria tentando dinamizar e resolver 

os problemas que são feitos e demandados pelos 

servidores, junto ao 2.º Secretário, o Senhor 

Deputado Cacau Lorenzoni, resolvemos atuar 

fortemente no sentido de que pudéssemos amenizar 

vários problemas que a Assembleia Legislativa tinha 

com os servidores - demandas sem resposta, 

demandas que não tinham nunca uma solução - e, 

felizmente, pudemos contar com vários servidores no 

sentido de dinamizar essa atuação. Daí, surgiram 

ideias que foram aproveitadas e que transformaram 

esse trabalho na formação do Fórum dos Servidores, 

na aliança que fizemos com a Arsal e com o 

sindicato. Com essa união de forças, com essa 

demonstração de responsabilidade do Poder com os 

servidores e no interesse da Mesa de caminhar nessa 

direção, conseguimos obter alguns resultados 

positivos. Um dos resultados pelos quais mais 

lutamos, que era uma demanda que de certa forma 

envergonhava a Casa, era a demanda dos servidores 

com relação aos 11,98. E pudemos, com esforços de 

todos, chegar num patamar de decisão que, se Deus 

permitir, neste ano de 2016 poderemos ter o passo 

final para a conclusão de uma demanda de mais de 

quinze anos feita por esta Casa. 

Do resultado de tudo isso, sentimos que - e 

no final do ano faremos um relatório das nossas 

atividades como Mesa Diretora - de tudo aquilo que 

pode ser feito, uma das coisas mais importantes foi 

resgatar e conseguir recuperar um pouco a união dos 

servidores do Poder Legislativo. 

Convido a Senhora Deputada Luzia Toledo 

para fazer parte da Mesa, com muita honra, e também 

o vereador Mazinho dos Anjos. 

Tem mais algum vereador presente para fazer 

parte da Mesa? 

Convido o Secretário-Geral da Mesa, Carlos 

Eduardo Casa Grande, e Fabiano Burock Freicho 

para fazer parte da Mesa, assim como os demais 

diretores presentes que ainda não consegui ver. 

(Pausa) 
 

(Tomam assento à Mesa os 

referidos convidados) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Desse trabalho todo que foi feito 

nesses dois anos, conseguimos resgatar a confiança e 

a união dos servidores. Isso tem sido muito bom para 

mantermos esse trabalho de organização dos 

servidores e para ter uma continuidade para que, em 

vez de lamúrias, de reclamações, possamos, juntos, 

resolver os problemas pertinentes à categoria. 

Resultado também desse trabalho que fomos 

desenvolvendo com os servidores, surgiu a ideia de 

que deveríamos criar uma comenda para que os 

servidores pudessem ser homenageados também pela 

Assembleia Legislativa e termos aqui um dia não só 

para valorizar os servidores da Assembleia 

Legislativa, como também fazer justiça a quem, ao 

longo da história, tem construído o desempenho e a 

respeitabilidade desta Casa. E nós acolhemos a 

decisão de quase a maioria dos servidores, de que 

essa comenda levasse o nome do Pimenta, servidor 

que, tanto quanto vocês, dignifica a Casa e representa 

muito bem todos os servidores, não só pela dedicação 

ao trabalho, mas por ser também uma pessoa 

humilde, uma pessoa de bom trato, uma pessoa que 

todos gostam. 

Gostaria que essa comenda tivesse o nome de 

vários servidores. Mas, tendo em vista que só 

poderemos escolher um nome, quase que 

consensualmente esta Casa resolveu prestar essa 

homenagem ao Pimenta - simbolizando que todos 

vocês estão sendo representados nessa homenagem - 

e realizar esta sessão, na semana do Dia do Servidor, 

fazendo justiça e reconhecendo o trabalho de vocês. 

Gostaria que incluísse o nome da Senhora 

Deputada Luzia para falar também. 

Considero encerrada as minhas palavras 

dizendo que foi bom para mim esse período em que 

atuamos aqui, podendo trabalhar junto, podendo fazer 

muito esforço. Agradeço a força que também tem 

sido dada pelo Presidente da Casa, pelo Senhor 

Deputado Cacau Lorenzoni, 2.º secretário, e todos os 

membros da Mesa. Na verdade, esta Assembleia, 

todos os senhores deputados, com relação aos 

servidores têm sido justos; temos tido a oportunidade 

de fazer justiça a vários servidores. Nenhuma das 

proposições de resolução com relação a servidor 

houve resistência e deixou de ser atendida, mas 

passou a ser bandeira de todos os senhores deputados. 

Na verdade, todos os deputados 

homenageiam vocês, reconhecem a importância de 

vocês nesta Casa. E tivemos a honra de estar nesta 

Mesa Diretora, junto a nossa vice-presidente, fazendo 

acontecer este momento que, daqui para frente, 

acontecerá todo ano: a entrega desta comenda aos 

servidores que merecem.  

Peço desculpas e perdão porque muitos 

ficaram de fora, porque temos um limite. Mas, ano 

que vem repetiremos e poderemos homenagear 

outros servidores que também merecem essa 

medalha, merece esse respeito dos Deputados da 

Casa. (Palmas) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Neste momento é convidada a fazer 

uso da palavra a Senhora Deputada Luzia Toledo, 

vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado 

do Espírito Santo. 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB - Sem 

revisão da oradora) - Parabenizo o Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos por ter, primeiro, 

lembrado junto a vocês do nome do Pimenta. Pimenta 

é das pessoas que fazem parte do arquivo vivo da 

Assembleia Legislativa. É uma figura extraordinária, 

está sempre sorrindo, sempre atencioso. Não poderia 

ter escolhido um melhor funcionário nesta Casa. 
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Aposentado, mas que voltou pela forma de tratar a 

todos, pelo trabalho, pela história de vida que tem 

com esta Casa. De modo que fiquei extremamente 

feliz. 

Gostaria de abraçar todos que estão na Mesa, 

mas para andar de pressa, porque o Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos parece não gostar que 

demoremos muito, abraço o Lelê, abraçando, assim, 

toda a diretoria do sindicato. 

Peço uma salva de palmas para Mazinho - 

Edmar Lorencini dos Anjos - que acaba de ganhar a 

eleição. (Palmas) 

Não é fácil ganhar eleição para vereador; é 

muito difícil. Fui vereadora por dois mandatos e sei 

disso. Portanto, meus parabéns! 

Tem o Paulo Marcos, nosso diretor-geral... 

Como não poderia homenagear todos, tinha 

que escolher um para ser homenageado ou 

homenageada, e o que mais amolo nesta Assembleia 

é o Casa Grande, então, ele é o meu homenageado. 

Tem Fabiano, nosso querido amigo, que está 

compondo a Mesa, uma Mesa altamente... É uma 

sessão especial, diferente. É solene, mas é diferente. 

Por que é diferente? É diferente porque o Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos, em boa hora, cria essa 

comenda, aprovada por todos nós, claro, mas faz 

homenagem a quem nos ajuda. 

Sempre, desta tribuna, falo corriqueiramente, 

rotineiramente, que se não fossem os técnicos desta 

Casa, não teríamos o resultado que temos. Devemos 

esse resultado a vocês, portanto esta homenagem é 

justíssima. Gostaria de falar o nome de todos e de 

todas, mas o tempo me impede. Porém, falo com meu 

coração, com minha alma.  

Fui funcionária pública por muito tempo. Fui 

professora, diretora, advogada, sempre cumprindo à 

risca meu trabalho, Serginho. Serginho, não consegui 

ficar sem falar seu nome.  

 Quero dizer a vocês que este momento é um 

momento muito singular, de confraternização entre 

vocês e de valorização de cada um que está aqui e de 

quem não pôde vir também. Este momento é 

extremamente importante porque estamos dando 

importância a quem realmente nos ajuda, a quem 

realmente está na nossa retaguarda, e vocês são muito 

competentes.  

Já disse aqui que fiquei impressionada com o 

nível técnico que encontrei no Senado, mas quando 

cheguei aqui fiquei surpresa com o trabalho, com o 

resultado dos técnicos desta Casa, portanto 

parabenizo todos.   

O Dia do Funcionário Público é um dia muito 

importante, pois se os funcionários pararem o Estado 

para, o Estado brasileiro e todos os estados da 

federação. Então vocês são muito importantes. Neste 

dia, neste momento, estamos aqui para abraçá-los e 

abraçá-las de forma muito especial. Tenham certeza 

de que temos muito respeito pelo corpo técnico desta 

Casa. Desejo que na hora que acabar esta sessão 

vocês vão embora em paz e com a certeza de que foi 

feita com muito amor.   

 Quero dizer uma coisa ao Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos: V. Ex.ª é esse brigão que tem na 

Assembleia, mas tem um coração de ouro. Ter se 

lembrado de nossos funcionários foi uma coisa 

extraordinária. Estou muito feliz. Eu e V. Ex.ª 

estamos falando aqui em nome de todos os 

deputados, das quatro deputadas e dos vinte e seis 

deputados.  

Um beijo no coração de todos. Parabéns ao 

nosso corpo técnico da Assembleia Legislativa. 

Muito obrigada. (Muito bem!)  
 

 O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Neste momento fará uso da palavra o 

senhor Leandro Pereira Machado, presidente do 

Sindilegis.      

 

 O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 

- (Sem revisão do orador) - Boa noite a todos os 

presentes, ao Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos e 

à Senhora Deputada Luzia Toledo. Cumprimento o 

nosso José Maria Pimenta, protagonista da comenda, 

merecedor, estamos orgulhosos; o Mazinho dos 

Anjos, nosso vereador eleito; a diretoria da Casa, 

Paulo Marcos Lemos, Carlos Eduardo Casa Grande e 

Fabiano Burock Freicho; os diretores do Sindicato 

presentes; os servidores, aposentados, pensionistas e 

familiares.  

Hoje é um dia diferente. Como disse a 

Senhora Deputada Luzia Toledo, é um dia histórico. 

Para chegarmos até este momento, Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos, como muito bem V. Ex.ª falou, 

foi feita justiça. Essa justiça se iniciou na época em 

que o Senhor Deputado Theodorico Ferraço, atual 

presidente desta Casa, foi eleito presidente da 

Assembleia Legislativa. A partir dali a relação entre 

servidores e deputados passou a ter uma nova forma, 

uma forma mais humana, em que as portas da 

Presidência passaram a ser abertas para os servidores.  

Registro a presença da minha mãe, dona 

Dalva Sylvia Pereira Machado, para quem peço uma 

salva de palmas. (Palmas)  

Em nome da minha mãe cumprimento todas 

as mulheres presentes.  

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, isso 

foi a partir da eleição do nosso Presidente Theodorico 

Ferraço.  

É bom lembrarmos que ali na porta da 

Assembleia houve enfrentamento de trios elétricos. 

Somos ligados aos outros sindicatos e os outros 

sindicatos vieram para a porta da Assembleia 

Legislativa para contestarem a eleição de Ferraço à 

época, e nós prontamente, sem sombra de dúvida 

entre todos os servidores, lotamos a galeria e não 

deixamos entrar nenhum outro servidor que não fosse 

de interesse da eleição de Ferraço. Colocamos o trio 

elétrico na porta da Assembleia e enfrentamos um 

debate de trio contra trio. A partir dali Theodorico 

Ferraço foi eleito presidente, as relações mudaram e 

tivemos esses avanços. 

É importante registrarmos neste dia de hoje, 
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Dia do Servidor, que tivemos a questão do auxílio-

saúde. Tivemos melhoria no auxílio-alimentação, 

equiparando ao Tribunal de Justiça. Tivemos o 

advento do plano de carreira em 2013. Não foi 

perfeito, mas avançamos muito.  

E tivemos a sorte de Deus ter nos colocado 

em um caminho com um deputado que tem Anjos no 

nome dele, Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, 

que chegou a esta Casa somando com a Senhora 

Deputada Luzia Toledo, que já tinha feito uma 

Comissão dos 11,98% que já tinha dado resultados 

fundamentais, que foi descobrir a equação exata dos 

11,98%. Se tem um 11,98% correto neste estado do 

Espírito Santo é o da Assembleia Legislativa. O 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos reabre uma 

nova Comissão dos 11,98%, e com sua mão firme 

conduz os servidores a passos largos e rápidos para 

esse momento que se avizinha até o final deste ano, 

que é a realidade dos 11,98%.  

Muitos não acreditavam, e aqui coloco a 

nossa homenagem ao vice-presidente que está lá 

olhando por nós e nos ajudando, companheiro Zé 

Precão. Tombou na caminhada, mas a sua luta não foi 

em vão. Estamos aqui para protagonizar a vitória. 

 O Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, não 

satisfeito apenas com a Comissão dos 11,98%, lança, 

de forma pioneira no Brasil, o fórum, que nos levou a 

ser chamados pela Federação Nacional dos 

Servidores das Assembleias Legislativas do Brasil 

para fazermos uma palestra que foi brilhante, e 

cobram uma nova ida do Senhor Deputado Enivaldo 

dos Anjos ao próximo encontro. Senhor Deputado, 

será em Paraíba e V. Ex.ª já está convidado. 

 Enfim, hoje é um dia festivo, mas temos que 

falar das dificuldades para chegar até aqui e também 

da nossa atualidade. Estamos aqui celebrando, é um 

dia de festa, mas não podemos fechar os olhos para o 

que está acontecendo em Brasília, que de cima para 

baixo poderá atingir os servidores da Assembleia 

Legislativa. Temos que ficar atentos. Desde já 

pedimos o apoio, que sem sombra de dúvida teremos, 

do Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos e da 

Senhora Deputada Luzia Toledo. Temos a PEC 241 e 

o PLP 257. São duas legislações que colocam, de 

forma mentirosa, que os servidores públicos são os 

responsáveis pela incompetência e roubalheira que 

está acontecendo em Brasília. Não vamos pagar essa 

conta e não aceitamos essa carga injusta nos ombros 

dos servidores. 

 Mas, enfim, hoje é um dia de alegria. Sempre 

agradeço muito a Deus por cada passo que 

avançamos e cada conquista. Às vezes, as pessoas 

não dimensionam o que é este momento aqui hoje. 

Temos que agradecer muito a Deus por termos a 

oportunidade de termos uma comenda valorizando os 

servidores. As portas abertas do plenário para toda 

categoria é o novo momento. Só temos a celebrar. 

Apesar dos momentos difíceis que se avizinham, 

temos que celebrar esses momentos para que isso 

sirva de inspiração para seguirmos em frente na luta, 

porque quando você celebra, você revigora e fica 

pronto para outras batalhas. 

 Deputado Enivaldo dos Anjos, não tenho 

palavras para agradecer tudo que V. Ex.ª fez por nós 

em apenas um ano e meio. V. Ex.ª abriu este plenário 

para a categoria, trouxe os servidores para debater ao 

vivo, tête-à-tête, suas demandas represadas de anos e 

anos. Quantas coisas conquistamos aqui em uma 

conversa, em um diálogo e, como se diz, no branco 

do olho. Darei um exemplo dos novos servidores que 

conseguiram um avanço na carreira de dez 

interstícios e outros avanços de outras categorias em 

questões pendentes que ainda estão, mas que, sem 

sombra de dúvidas, não serão colocadas para debaixo 

do tapete, serão expostas e buscaremos a solução. 

 Agradeço a presença de Paulo Renato da 

Cunha Pereira, do IPAJM, tão atencioso na questão 

dos 11,98% e em outras demandas apresentadas dos 

pensionistas. Somos muito gratos. 

Enfim, concluo, apesar de uma fala 

reivindicatória, mas, sem dúvidas, hoje é um dia de 

alegria, é um dia de confraternização, é dia de 

estarmos com nossas famílias. É um dia marcante 

com minha mãe dentro do plenário junto com meu 

irmão e minhas tias, que vieram nos prestigiar. É dia 

de estar compondo essa Mesa com alto nível da 

Assembleia Legislativa.  

 Acaba de chegar Maria Amália, viúva do Zé 

Precão, servidor símbolo da luta dos 11,98%. Enfim, 

agradeço a todos, agradeço a Deus. Muito obrigado, 

Deputado Enivaldo dos Anjos e Deputada Luzia 

Toledo. Não tenho palavras para agradecê-los. Muito 

obrigado. (Muito bem!) 

 

 O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Neste momento, é convidado a fazer 

uso da palavra José Maria Pimenta, homenageado 

desta noite que dá nome à comenda em homenagem 

aos servidores públicos, em especial, aos servidores 

da Assembleia Legislativa. 
 

 O SR. JOSÉ MARIA PIMENTA - (Sem 

revisão do orador) - Meus colegas, vocês não sabem 

como estou me sentindo. Vocês não queiram 

imaginar, depois de quarenta e quatro anos de 

Assembleia!  

Prezado Deputado Enivaldo dos Anjos, 

prezada Deputada Luzia Toledo, prezados 

companheiros e colegas da Assembleia, hoje, para 

mim é um sonho realizado, me realizei. Só não estou 

mais contente porque quem gostaria que estivesse ao 

meu lado não está. Está em casa, mas tenho certeza 

de que ela está vendo a televisão e está vendo o preto 

dela falar.  

Minhas queridas filhas Fernanda e Flávia 

Pimenta, minha querida neta Ana Clara, o vovô está 

aqui falando com vocês.  

Gente, é um prazer muito grande. Jamais 

pensei em minha vida ter uma medalha com o nome 

de Pimenta. Graças a esta Mesa, ao Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos, à Senhora Deputada Luzia 

Toledo, aos quais rendo as minhas homenagens. Esta 
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Mesa foi maravilhosa e está sendo para todos nós 

funcionários.  

Colegas, sucesso, enfrentem, lutem, façam 

aquilo que vocês gostam, porque o que eu mais gosto 

é estar na Assembleia Legislativa. Aposentei-me. 

Completei os meus anozinhos de idade agora, em 

novembro, e estava preocupado. O Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos falou: Não precisa se preocupar 

não, porque você vai continuar. O presidente falou: 

Você vai continuar aqui. A Senhora Deputada Luzia 

Toledo falou: Não deixo você sair daqui, você vai 

continuar. E estou aqui com vocês. 

Só tenho a agradecer, primeiro a Deus, não 

é? Porque se não fosse Ele, nenhum de nós estaria 

aqui falando. Depois, a vocês que são meus amigos, 

meus colegas e meus irmãos. Não tenho palavra para 

agradecer. Vocês não sabem o que é viver e saber que 

em vida tem uma medalha em meu nome.  

Todos sabem que para ter uma medalha, para 

ter uma honra dessas, a pessoa tem que morrer, e me 

deram em vida. Não quero morrer. Eu dizia para eles: 

Olha, eu não quero morrer agora. Se querem me 

agradar, se querem me prestigiar, prestigiem-me 

vivo. Foi o que fizeram. 

Sou grato a esta Mesa, sou grato ao Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos e jamais vou esquecer 

este momento que estou passando agora. Muito 

obrigado, colegas! Continuem assim, continuem 

firmes e acreditando no amanhã, que vocês vão ser 

muito felizes. 

Muito obrigado, pessoal! Um abraço a todos 

vocês! Um abraço para as minhas queridas irmãs. Um 

beijo no coração da minha querida esposa que está lá, 

tenho certeza, olhando a televisão e sorrindo para 

mim. Obrigado meu Deus, obrigado por tudo que me 

deste nesta vida. Obrigado, pessoal! (Muito bem!) 

(Palmas) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Ato de grande importância desta 

sessão, neste momento, o proponente, Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos, junto com a Senhora 

Deputada Luzia Toledo, vice-presidente da Casa, o 

Leandro e o José Maria Pimenta, darão início à 

entrega das homenagens. 

Informando a todos os presentes e aos 

homenageados que podem convidar os familiares 

presentes para participarem das fotos e o recebimento 

da homenagem. Todos os homenageados podem 

trazer os convidados aqui até à frente. 

A Comenda José Maria Pimenta será 

concedida aos servidores ativos, aposentados e 

inativos que se destacaram na prestação de relevantes 

serviços na Assembleia Legislativa do estado do 

Espírito Santo e em todo o âmbito do estado do 

Espírito Santo. 

Como de praxe, a primeira medalha é sempre 

entregue à família do homenageado. Neste caso, o 

homenageado está vivo, o Pimenta. Convido todos os 

familiares presentes, porque a primeira medalha é 

sempre entregue à família do homenageado, como 

recordação. 

Convido o senhor José Maria Pimenta e seus 

familiares, para receber a Comenda José Maria 

Pimenta das mãos do Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos, da Senhora Deputada Luzia Toledo e do 

senhor Leandro Pereira Machado. (Pausa) 

O senhor José Maria Pimenta é natural de 

Sobreiro, Laranja da Terra, Espírito Santo. Graduado 

em Administração de Empresas e pós-graduado em 

Recursos Humanos; servidor desta Casa de Leis 

desde o ano de 1972, quando a Assembleia 

Legislativa ainda funcionava na Cidade Alta, ao lado 

do Palácio Anchieta. Atuou como auxiliar dos 

deputados, exerceu vários cargos até chegar ao cargo 

de subdiretor-geral da Assembleia, após foi 

designado para trabalhar no plenário da Casa, onde 

ficou conhecido como o homem do tempo, ou seja, o 

responsável pela marcação do tempo de discurso de 

cada deputado. Com a instalação do painel eletrônico, 

continuou no plenário, onde auxilia os parlamentares 

nos procedimentos legislativos e também a manter a 

ordem na sessão. Funcionário mais antigo da Casa, 

atualmente preside a Associação Representativa dos 

Servidores da Assembleia Legislativa, Arsal. 
 

(Procede-se à entrega da 

Comenda)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - As primeiras homenagens são de 

indicação dos deputados estaduais. 

Convido o senhor Carlos Eduardo Casa 

Grande, homenageado da Senhora Deputada Luzia 

Toledo, para receber a Comenda José Maria Pimenta 

das mãos do Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, 

da Senhora Deputada Luzia Toledo e dos senhores 

José Maria Pimenta e Leandro Pereira Machado. 

(Pausa) 

O senhor Carlos Eduardo Casa Grande é 

servidor da Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo desde novembro de 1986. Ocupante do 

cargo efetivo de consultor parlamentar, foi diretor 

legislativo da Mesa Diretora de março de 1995 a 

fevereiro de 2005 e exerce o cargo de secretário-geral 

da Mesa da Assembleia Legislativa desde fevereiro 

de 2005. Participou das equipes técnicas que 

assessoraram a Constituinte Estadual de 1989 e as 

reformas regimentais da Assembleia Legislativa de 

1991 e 2009. Graduado em Ciências Contábeis pela 

Universidade de Vila Velha - ES, professor e 

palestrante de diversos temas relacionados ao Poder 

Legislativo, comissões parlamentares de inquérito, 

reforma do Regimento Interno, tramitação de 

matérias orçamentárias, redação e fundamentação de 

documentos legislativos, criação, incorporação, fusão 

e desmembramento de municípios.  

  

(Procede-se à entrega da 

Comenda)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 
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TRISTÃO) - Convido o senhor Valentim Perozini 

Netto, homenageado do Senhor Deputado Almir 

Vieira, para receber a Comenda José Maria Pimenta 

das mãos do Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, 

da senhora Priscila Huapaya e dos senhores José 

Maria Pimenta e Leandro Pereira Machado. (Pausa) 

 O senhor Valentim Perozini Netto foi 

servidor público do Governo do Estado do Espírito 

Santo de 1.º de fevereiro de 1973 a 16 de abril de 

1994. Atualmente, é efetivo como motorista da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
 

(Procede-se à entrega da 

Comenda)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Convido o senhor Leandro Pereira 

Machado, homenageado da Senhora Deputada Janete 

de Sá, para receber a Comenda José Maria Pimenta 

das mãos do Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, 

da senhora Nety Façanha da Costa e do senhor José 

Maria Pimenta. (Pausa) 

 O senhor Leandro Pereira Machado é 

formado em Administração com especialização em 

Controle da Administração Pública pela Fundação 

Ceciliano Abel de Almeida - Ufes. Servidor da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

desde 1991, servidor efetivo da carreira de Técnico 

Legislativo Sênior, presidente do Sindilegis desde 

2007 até a presente data, vice-presidente da Fenale, 

Federação Nacional dos Servidores dos Poderes 

Legislativos Federais, Estaduais e do Distrito 

Federal. 

 

(Procede-se à entrega da 

Comenda)  

 

 O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Convido a senhora Dázila Maria 

Monteiro Bonatto, homenageada da Senhora 

Deputada Raquel Lessa, para receber a Comenda 

José Maria Pimenta das mãos do Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos, dos senhores José Maria 

Pimenta e Leandro Pereira Machado. (Pausa) 

 A senhora Dázila Maria Monteiro Bonatto 

graduou-se em Direito, especializou-se em Direito 

Público e Processual Público, Direito Civil e 

Processual, Gestão Pública municipal pela UAB - 

Cead/ Ifes. Cursou ainda Metodologia do Ensino 

Superior, foi professora pelo Estado do Espírito 

Santo. Atuou vinte e oito anos como servidora da 

Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, deu 

continuidade à sua vida profissional no cargo de 

assessora parlamentar desta Casa de Leis no período 

de 1999 a 2002. Atuando como advogada no ramo do 

Direito Administrativo, Civil e Processual Civil, em 

2005, assumiu o cargo de procuradora-geral do 

município de Pancas-ES, lá permanecendo até janeiro 

de 2010, quando assumiu o cargo de Secretária de 

Planejamento do município de São Gabriel da Palha, 

em fevereiro deste ano assumiu o cargo de assessora 

parlamentar nesta Casa de Leis onde permanece até 

os dias atuais. 
 

(Procede-se à entrega da 

Comenda)  

 

 O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Convido o senhor João Rodrigues do 

Carmo, homenageado do Senhor Deputado Padre 

Honório, para receber a Comenda José Maria 

Pimenta das mãos do Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos, da senhora Clébia Costalonga e dos senhores 

José Maria Pimenta e Leandro Pereira Machado. 

(Pausa)  

 O senhor João Rodrigues do Carmo, 

conhecido como João da Manutenção, tem sessenta e 

três anos e é natural de Barra de São Francisco/ES. 

Servidor no setor de manutenção desta Casa de Leis 

há vinte e oito anos. Sempre solícito e pronto para 

nos ajudar nas demandas básicas de nossos setores. 

Traz sempre um sorriso no rosto, marca que leva por 

onde anda. Deixa sempre as coisas em ordem por 

onde passa. 

 

(Procede-se à entrega da 

Comenda)  

 

 O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - As próximas homenagens são 

indicação do Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos.  

 Convido o senhor Ademir Pazolini para 

receber a Comenda José Maria Pimenta das mãos de 

S. Ex.ª e dos senhores José Maria Pimenta e Leandro 

Pereira Machado. (Pausa) 

 O senhor Ademir Pazolini veio trabalhar na 

Assembleia Legislativa em 1995. Começou a 

trabalhar na Assembleia Legislativa no setor de 

Patrimônio. Posteriormente, atuou como coordenador 

de sonorização do plenário e no setor de Cerimonial, 

como mestre de cerimônias. Atualmente, está na 

Diretoria de Segurança Legislativa e é gestor de 

convênio entre a Assembleia Legislativa e a Polícia 

Militar.  

 

(Procede-se à entrega da 

Comenda) 
 

 O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Convido a senhora Adriana dos Santos 

Ferreira Franco Ribeiro para receber a Comenda José 

Maria Pimenta das mãos de S. Ex.ª e dos senhores 

José Maria Pimenta e Leandro Pereira Machado. 

(Pausa)  

 A senhora Adriana dos Santos Ferreira 

Franco Ribeiro entrou na Assembleia Legislativa em 

1.º de junho de 1988 como estagiária no nível de 

segundo grau. Posteriormente, foi nomeada para os 

cargos em comissão de adjunto de gabinete, agente 

de apoio e efetivo de segundo grau e agente de apoio 

II. Hoje, é técnico legislativo sênior. Desde 2011, 

ocupa o cargo de diretora de documentação e 
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informação, onde está até hoje. 

 

(Procede-se à entrega da Comenda)  
 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Convido a senhora Dilma Nunes Pimenta 

Layber para receber a Comenda José Maria Pimenta 

das mãos do Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos e 

dos senhores José Maria Pimenta e Leandro Pereira 

Machado. (Pausa) 

A senhora Dilma Nunes Pimenta Layber tem 

57 anos. Entrou na Assembleia Legislativa em 18 de 

fevereiro de 2005 e, desde então, trabalha na 

Presidência. Atualmente, é coordenadora especial da 

Presidência.  

 

(Procede-se à entrega da Comenda)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 
TRISTÃO) - Convido o senhor Dilmo Cesar Malafaia 

Castro para receber a Comenda José Maria Pimenta das 

mãos do Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos e dos 

senhores José Maria Pimenta e Leandro Pereira 

Machado. (Pausa) 

O senhor Dilmo Cesar Malafaia Castro tem 34 

anos. Começou a trabalhar na Assembleia Legislativa 

em 08 de maio de 2012. Desde que ingressou na Ales, 

está lotado na Escola do Legislativo, onde atua também 

como instrutor em um dos cursos oferecidos pela 

escola. Desde agosto de 2015, atua também como 

coordenador do coral da Assembleia Legislativa - 

Corales.  

 

(Procede-se à entrega da Comenda)  
 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Convido a senhora Ernesta Almonfrey 

para receber a Comenda José Maria Pimenta das mãos 

do Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos e dos senhores 

José Maria Pimenta e Leandro Pereira Machado. 

(Pausa) 

A senhora Ernesta Almonfrey tem 50 anos. 

Ingressou na Assembleia Legislativa em 14 de fevereiro 

de 1991, no gabinete do ex-deputado Ruzerte de Paula 

Gaigher, onde ficou por quatro anos. Posteriormente, foi 

para a Direção-Geral da Secretaria e, desde março 

de 2004, está na Diretoria de Redação.  

 

(Procede-se à entrega da Comenda)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Convido o senhor Fabiano Burock 

Freicho para receber a Comenda José Maria Pimenta 

das mãos do Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos e 

dos senhores José Maria Pimenta e Leandro Pereira 

Machado. (Pausa) 

O senhor Fabiano Burock Freicho entrou para a 

Assembleia Legislativa em 13 de outubro de 1993, no 
gabinete da Presidência. Posteriormente, passou pela 

Taquigrafia - registro dos anais do Poder -, pela 

Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e 

Redação, e pela Coordenação das Comissões 

Permanentes. Atualmente, está na Secretaria de Gestão 

de Pessoas, no cargo de secretário de Gestão de 

Pessoas.  

 

(Procede-se à entrega da Comenda)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 
TRISTÃO) - Anunciamos a presença do Senhor 

Deputado Doutor Rafael Favatto. (Palmas)  

Convido o senhor Gildo Gomes para receber a 

Comenda José Maria Pimenta das mãos do Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos e dos senhores José 

Maria Pimenta e Leandro Pereira Machado. (Pausa)  

O senhor Gildo Gomes entrou na Assembleia 

Legislativa em 1994, como assessor parlamentar. Em 

1995, fez concurso público, passou e ingressou na Ales 

como técnico legislativo sênior. É formado em 

Administração de Empresas, pós-graduado em Direito 

Político e doutor em Psicanálise. Atualmente, está 

lotado na Diretora de Documentação e Informação. 

 

(Procede-se à entrega da Comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 
TRISTÃO) - Convido o senhor Jonston Antônio 

Caldeira de Souza Júnior para receber a Comenda José 
Maria Pimenta das mãos do Senhor Deputado Enivaldo 

dos Anjos e dos senhores José Maria Pimenta e Leandro 

Pereira Machado. (Pausa) 

O senhor Jonston Antônio Caldeira de Souza 

Júnior tem trinta e cinco anos. Desde 6 de setembro de 

2007 trabalha na Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo, na Diretoria de Tecnologia da Informação, onde 

atua até hoje. 

 

(Procede-se à entrega da Comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Convido o senhor José Albino da Costa 

para receber a Comenda José Maria Pimenta das mãos 

do Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos e dos senhores 

José Maria Pimenta e Leandro Pereira Machado. 

(Pausa) 
O senhor José Albino da Costa começou a 

trabalhar na Assembleia Legislativa em 15 de setembro 

de 1967, como jardineiro. Posteriormente, exerceu as 

funções de servente, contínuo e almoxarife. Seu último 

cargo foi de administrador de serviços gerais. Em 1994, 

se aposentou. 

 

(Procede-se à entrega da Comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 
TRISTÃO) - Convido a senhora Laureny Santos de 

Oliveira para receber a Comenda José Maria Pimenta 

das mãos dos Senhores Deputados Enivaldo dos Anjos e 

Doutor Rafael Favatto e dos senhores José Maria 

Pimenta, Leandro Pereira Machado, Carlos Eduardo 

Casa Grande, Paulo Marcos Lemos e Fabiano Burock 
Freicho. (Pausa) 

 A senhora Laureny Santos de Oliveira tem 

sessenta e um anos. Começou a trabalhar na Assembleia 

Legislativa em junho de 1994. Já passou pela Diretoria 

de Informação, pela Comissão de Finanças e, 
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atualmente, está lotada na Consultoria Temática 

Parlamentar.  
 

(Procede-se à entrega da Comenda)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 
TRISTÃO) - Convido a senhora Maria Borges dos 

Santos para receber a Comenda José Maria Pimenta das 

mãos dos Senhores Deputados Enivaldo dos Anjos e 

Doutor Rafael Favatto, e dos senhores José Maria 

Pimenta e Leandro Pereira Machado. (Pausa)  

A senhora Maria Borges dos Santos tem setenta 

anos e dois cursos superiores: Pedagogia e Serviço 

Social. Entrou na Assembleia Legislativa em 1989 

como servente. Foi também contínua e exerceu o cargo 

de agente legislativo, entre outros. Antes de se 

aposentar, em 2016, exerceu o cargo de técnico 

legislativo júnior. 

 

(Procede-se à entrega da Comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Convido o senhor Cláudio Cardoso 

Huguinim para receber a Comenda José Maria Pimenta 

das mãos dos Senhores Deputados Enivaldo dos Anjos e 

Doutor Rafael Favatto, e dos senhores José Maria 

Pimenta e Leandro Pereira Machado. (Pausa)  

O senhor Cláudio Cardoso Huguinim começou 

a trabalhar na Assembleia Legislativa em 1.º de março 

de 2000 como técnico legislativo. Além disso, ocupou 

outros cargos. Depois, foi chefe da 1.ª Secretaria da 

Mesa Diretora e, atualmente, é técnico legislativo 

sênior, lotado na 1.ª Secretaria.  

 

(Procede-se à entrega da Comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 
TRISTÃO) - Convido o senhor Paulo Marcos Lemos 

para receber a Comenda José Maria Pimenta das mãos 

dos Senhores Deputados Enivaldo dos Anjos e Doutor 

Rafael Favatto, e dos senhores José Maria Pimenta e 

Leandro Pereira Machado. (Pausa)  

O senhor Paulo Marcos Lemos ingressou na 

Assembleia Legislativa em julho de 1994. Iniciou seus 

trabalhos na antiga DLPL - Diretoria de Processos 

Legislativos, realizando a correção de Diários Oficiais. 

Depois, foi lotado na antiga DLMD - Diretoria da Mesa 

Diretora, onde realizou diversas atribuições, tais como 

acompanhamento das falas parlamentares para efeito de 

confecção de ata; assessoramento das comissões 

permanentes durante as votações em plenário; 

preparação, de acordo com o Regimento Interno, da 

Ordem do Dia e do Expediente das sessões ordinárias e 

extraordinárias. Em 2005, foi nomeado para o cargo 
de diretor da Diretoria de Redação, permanecendo 

durante quatro anos na referida função. No ano de 2009, 

passou a exercer o cargo de diretor legislativo da Mesa 

Diretora, até fevereiro de 2011, data em que foi 

nomeado diretor-geral da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo, função que exerce 

atualmente. 
 

(Procede-se à entrega da 

Comenda) 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 
TRISTÃO) - Convido o senhor Pedro Paulo de Souza 

para receber a Comenda José Maria Pimenta das mãos 

dos Senhores Deputados Enivaldo dos Anjos e Doutor 

Rafael Favatto, e dos senhores José Maria Pimenta e 

Leandro Pereira Machado. (Pausa)  

O senhor Pedro Paulo de Souza, conhecido 

como Seu Pedro, entrou para a Assembleia Legislativa 

em novembro de 1983, e está há trinta e quatro anos 

servindo à Casa do Povo. Entrou como recepcionista e 

hoje está lotado na coordenação de segurança.  

 

(Procede-se à entrega da Comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 
TRISTÃO) - Convido a senhora Renata Baptista 

Gorayeb Vargas para receber a Comenda José Maria 

Pimenta das mãos dos Senhores Deputados Enivaldo 

dos Anjos e Doutor Rafael Favatto, e dos senhores José 

Maria Pimenta e Leandro Pereira Machado. (Pausa)  

A senhora Renata Baptista Gorayeb Vargas tem 

quarenta e oito anos, entrou na Assembleia Legislativa 

em janeiro de 1989, passou pelos setores: grupo de 

atividades administrativas, setor de recursos humanos, 

centro de processamento de dados e Escola do 

Legislativo, onde está atualmente. 

 

(Procede-se à entrega da Comenda)  
 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Convido a senhora Rosângela Ribeiro 

Barcellos para receber a Comenda José Maria Pimenta 

das mãos dos Senhores Deputados Enivaldo dos Anjos e 

Doutor Rafael Favatto, e dos senhores José Maria 

Pimenta e Leandro Pereira Machado. (Pausa)  

A senhora Rosângela Ribeiro Barcellos entrou 

na Assembleia Legislativa em maio de 1979, como 

Assistente Legislativa Substituta. Posteriormente, fez 

concurso em 1981, e passou para o cargo Técnico 

Júnior, onde está até hoje. 

 
(Procede-se à entrega da Comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Convido o senhor Ruy de Oliveira Mattos 

para receber a Comenda José Maria Pimenta das mãos 

dos Senhores Deputados Enivaldo dos Anjos e Doutor 

Rafael Favatto, e dos senhores José Maria Pimenta e 

Leandro Pereira Machado. (Pausa)  

O senhor Ruy de Oliveira Mattos entrou na 

Assembleia Legislativa no ano de 1960 como estafeta. 

Foi também escriturário, datilógrafo, oficial legislativo, 

assistente legislativo, procurador e diretor legislativo. 

Hoje está aposentado. 

 
(Procede-se à entrega da Comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Convido o senhor Sérgio Figueira Sarkis 

Filho para receber a Comenda José Maria Pimenta das 

mãos dos Senhores Deputados Enivaldo dos Anjos e 

Doutor Rafael Favatto, e dos senhores José Maria 

Pimenta e Leandro Pereira Machado. (Pausa)  
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O senhor Sérgio Figueira Sarkis Filho é 

graduado em administração de empresa, radialista, 

mestre de cerimônias e cerimonialista. Ingressou na 

Assembleia Legislativa em julho de 2007 como assessor 

legislativo. Desde o ano de 2011, atua como 

coordenador especial de cerimonial e é responsável 

junto a outros setores pelas sessões solenes, posse do 

governador, vice-governador e deputados. Nesse 

período atuou em cerca de quatrocentas sessões e 

solenidades nesta Casa de Leis. 

 
(Procede-se à entrega da Comenda)  

 
O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Convido a senhora Tatiana Soares de 

Almeida para receber a Comenda José Maria Pimenta 

das mãos dos Senhores Deputados Enivaldo dos Anjos e 

Doutor Rafael Favatto, e dos senhores José Maria 

Pimenta e Leandro Pereira Machado. (Pausa)  

 A senhora Tatiana Soares de Almeida tem 

quarenta e dois anos e entrou na Assembleia Legislativa 

em julho de 1993 como comissionada na Procuradoria 

Geral. Em 2000, foi reintegrada ao cargo efetivo de 

assistente legislativo, sendo lotada na Subdireção-Geral 

da Secretaria. Em 2003, passou a exercer funções na 

Diretoria Legislativa de Redação, onde foi 

coordenadora na área de técnica legislativa até 2011. 

Posteriormente, foi lotada na Direção-Geral da 

Secretaria, onde exerce as funções até a presente data. 

 

(Procede-se à entrega da Comenda)  

 

 O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 
TRISTÃO) - Convido o senhor Valmir Castro Alves 

para receber a Comenda José Maria Pimenta das mãos 

dos Senhores Deputados Enivaldo dos Anjos e Doutor 

Rafael Favatto e dos senhores José Maria Pimenta e 

Leandro Pereira Machado. (Pausa) 

 O senhor Valmir Castro Alves está na 

Assembleia Legislativa desde janeiro de 1995. 

Atualmente, exerce o cargo de procurador adjunto, 

desempenhando também os cargos de diretor jurídico 

do Sindilegis e da Fenale, e de conselheiro 

administrativo do Instituto de Previdência dos 

Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), 

representando o Poder Legislativo estadual. 

 

(Procede-se à entrega da Comenda) 

 

 O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Convido o senhor Edson Ferreira para 

receber a Comenda José Maria Pimenta das mãos dos 

Senhores Deputados Enivaldo dos Anjos e Doutor 

Rafael Favatto e dos senhores José Maria Pimenta e 

Leandro Pereira Machado. (Pausa) 

 O senhor Edson Ferreira é formado em 

Odontologia pela Ufes. Ingressou no serviço público em 

março de 1993 no cargo de supervisor legislativo. Em 

1995, foi habilitado no concurso público para o cargo 

efetivo de técnico de apoio legislativo. É autor do 

projeto Ales - Cuidando da Saúde do Servidor. Foi 

gestor de contratos no serviço médico-odontológico e 

membro da diretoria do Sindilegis. É membro atual da 

diretoria da Arsal, membro da Comissão de Avaliação 

dos Direitos dos Servidores da Assembleia Legislativa, 

membro do Programa de Qualidade de Vida, 

Qualidales, e exerce, desde 2011, a função gratificada 

de coordenador do Centro de Saúde e Assistência 

Social. 

 
(Procede-se à entrega da Comenda)  

 
 O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 
TRISTÃO) - A próxima homenagem é indicação do 

Senhor Deputado Doutor Rafael Favatto. 

 Convido a senhora Luciene Louredo de 

Oliveira para receber a Comenda José Maria Pimenta 

das mãos dos Senhores Deputados Enivaldo dos Anjos e 

Doutor Rafael Favatto e dos senhores José Maria 

Pimenta e Leandro Pereira Machado. (Pausa) 

 A senhora Luciene Louredo de Oliveira é 

formada em Teologia. Há quatorze anos atua na área 

social. Trabalhou no gabinete do Senhor Deputado 

Doutor Rafael Favatto de 2007 a 2010, na Assembleia 

Legislativa. Trabalhou, na Assembleia Legislativa, no 

gabinete do ex-deputado Glauber Coelho por seis 

meses. Atuou na Secretaria de Assistência Social da 

Prefeitura Municipal de Vila Velha por dois anos. Está 

na Assembleia Legislativa de fevereiro de 2015 até a 

presente data. 

 

(Procede-se à entrega da Comenda)  

 

 O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 
TRISTÃO) - Solicito aos Senhores Deputados 

Enivaldo dos Anjos e Doutor Rafael Favatto que 

permaneçam com os senhores Leandro Pereira Machado 

e José Maria Pimenta porque, neste momento, faremos 

uma homenagem especial da diretoria do Sindilegis ao 

saudoso servidor José Marques Cosme, Zé Precão.  

Convido a Senhora Maria Amália, esposa do 

homenageado, e seu filho Arthur, para receber, in 
memoriam do Senhor José Marques Cosme, Zé Precão, 

uma placa das mãos dos Senhores Deputados Enivaldo 

dos Anjos e Doutor Rafael Favatto e dos senhores José 

Maria Pimenta e Leandro Pereira Machado. (Pausa)  

 

(Os convidados recebem a placa in 

memoriam) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Neste momento, o Sindilegis e José Maria 

Pimenta farão uma homenagem ao Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos. 

 

(O homenageado recebe a placa) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 
TRISTÃO) - Neste momento, é convidado a fazer uso 

da palavra, representando todos os servidores 
homenageados nesta noite com a Comenda José Maria 

Pimenta, o servidor Gildo Gomes. 

 

O SR. GILDO GOMES - (Sem revisão do 

orador) - Começo a minha fala saudando a Mesa, em 

nome de todos os homenageados; o Senhor Deputado 
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Enivaldo dos Anjos, Presidente desta sessão; e o 

Senhor Deputado Doutor Rafael Favatto.  

Quero registrar minha saudação à Senhora 

Deputada Luzia Toledo, que não está presente, uma 

guerreira, que foi muito importante em várias lutas 

nossas; ao nosso presidente comendador Leandro 

Machado; ao José Maria Pimenta, servidor 

importantíssimo desta Casa de Leis, que serve de 

exemplo para muitas pessoas; aos nossos diretores e 

aos servidores efetivos desta Casa.  

Parabenizo a Mesa Diretora nas pessoas do 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, do Senhor 

Presidente Theodorico Ferraço e do Senhor Deputado 

Cacau Lorenzoni, que tiveram sabedoria em valorizar 

o servidor efetivo em cargo de decisão e direção. 

Parabenizo também nosso diretor geral, Paulo 

Marcos, agora comendador; comendador Carlos 

Eduardo Casa Grande; e o nosso comendador 

Fabiano Burock, Secretário de Gestão de Pessoas.  

 Quero saudar todos os homenageados; os 

nossos servidores presentes; familiares; minha esposa 

e minhas duas filhas, Clara e Alice, que estão 

presentes.  
 Revelo para vocês que o patrimônio, 

normalmente, de um servidor é a sua família. O servidor 

público raramente adquire posses e poucas pessoas 

sabem disso. Ser servidor é uma dedicação muito 

grande na vida. São muitos problemas e sempre tem que 

investir em conhecimento para exercer sua função, 

principalmente no Poder Legislativo, da atualidade e do 

Brasil, onde esta Casa de Leis é referência em 

economia, em transparência; e podemos exportar 

exemplos de gestão, respeitando, rigorosamente, a Lei 

de Responsabilidade Fiscal, bem como os parâmetros de 

todas as outras leis, principalmente da Constituição, que 

limita o nosso orçamento.  

 Não poderia deixar, Senhor Deputado, de 

aproveitar para alertar, mais uma vez, que é o que venho 

fazendo há mais ou menos cinco anos, incansavelmente, 

em relação ao orçamento. Gastamos em torno de 1% do 

orçamento do Estado, 1.20 e alguma coisa. Bem pouco. 

Podíamos gastar mais, 1.7. Então, gastamos bem 

abaixo, porque temos capacidade de administrar com 

pouco. Alerto, agora: Não deixe empurrar goela abaixo 

a incapacidade dos outros Poderes para cima de nós. 

Eles estão com problema: o Poder Executivo, tanto 

nacional, quanto estadual; o Poder Judiciário, que se 

perdeu. Mas nós, não. E grande fruto disso é a grande 

capacidade técnica dessas pessoas que vocês 

homenagearam hoje, nós servidores, que com muito 

orgulho dizemos: somos servidores públicos do Poder 

Legislativo do Estado do Espírito Santo. Tenho orgulho 

de ser servidor desta Casa de Leis. 

 Não tenho cargo em comissão, nunca ocupei 

um nesta Casa de Leis, desde 1995. Mas, chego aqui às 

7:00 horas e, normalmente, saio às 19h. Dedico seis 

horas às questões desta Casa de Leis, da minha função 

pública. E outras seis horas dedico-me às questões dos 

servidores, pelo Sindilegis, porque são muitas as 

injustiças. 

 Agradeço, em nome dos servidores, a 

oportunidade que esta Mesa nos dá, do diálogo franco, 

da capacidade de dialogar com seus servidores, 

principalmente no Fórum dos Servidores, que é mais 

um trabalho do Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos. 

Desde 1985, não sei antes, é a primeira vez 

que vejo os servidores desta Casa de Leis serem 

respeitados pela Mesa Diretora e pelo seu corpo de 

diretoria que administra esta Casa de Leis. Esta 

homenagem de hoje é o reconhecimento do Poder ao 

que o servidor tem feito.  

 Quero também dizer, Senhor Deputado, que 

nunca fui tão cobrado por ter recebido esta 

homenagem e ter ficado tanta gente de fora. Muita 

gente queria receber esta homenagem. Incrível. 

Incrível. Quantos servidores me perguntaram: Qual 

foi o critério? Respondi: Gente... Fiquei feliz em 

saber e receber.  

 Pimenta, imagino sua felicidade de ser a 

pessoa que está nos cedendo nome, porque a alegria 

de receber esta Comenda é imensa em nosso coração, 

em meu coração. É imensa, Senhor Deputado! 

Gostaria que V. Ex.ª e o Senhor Deputado 

Doutor Rafael Favatto relatassem aos demais 

Senhores Deputados essa alegria de ser reconhecido 

por este Poder. É um gesto simples, mas temos 

orgulho em ser servidor desta Casa.  

 Temos orgulho de pegar parte da nossa renda e 

investir em conhecimento para ajudar vocês na gestão 

do mandato, que é muito complexo. É pressão de 

tudo quanto é lado: do Executivo, da base aliada, da 

sociedade, da opinião pública. É a Casa mais vigiada 

e a que menos gasta. Então, nós nos preparamos. Esta 

Casa de Leis tem os verdadeiros quadros técnicos. Só 

para lembrá-los, do último concurso público vários 

foram embora porque passaram em outros concursos, 

por exemplo, para juiz federal e outros cargos. Nesta 

Casa estão as melhores mentes. Nós nos permitimos e 

temos a alegria de servir a este Poder.  

 Hoje, mais uma vez, em nome de todos os 

homenageados, digo que estou muito feliz por 

receber esta Comenda. Meu muito obrigado. (Muito 

bem!) 

 

 O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Registro que a Comenda ao senhor 

João Rodrigues do Carmo, da manutenção, é 

indicação dos Senhores Deputados Padre Honório e 

Luiz Durão. 

Neste momento, chegando à parte final desta 

sessão, passo a palavra ao Senhor Deputado Enivaldo 

dos Anjos, proponente desta sessão, que fará as 

considerações finais e, posteriormente, o 

encerramento desta sessão solene. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Neste momento tão importante, 

agradeço à Senhora Deputada Luzia Toledo, que nos 

prestigiou, mas teve que se retirar por ter um 

compromisso.  

 Agradeço ao Senhor Deputado Doutor Rafael 

Favatto, que também nos prestigiou e que faz parte 
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da história do Poder Legislativo. S. Ex.ª tem 

demonstrado, em todos os momentos em que a Mesa 

Diretora precisa de qualquer assunto relacionado aos 

servidores, inclusive de restabelecer direitos, 

reconhecer os direitos dos servidores, e tem nos 

prestigiado e nos apoiado nessa missão.  

 Agradeço a todos os Senhores Deputados que 

têm nos ajudado a administrar esta Casa. 

Agradeço especialmente ao Senhor 

Presidente Theodorico Ferraço, que tem dado toda 

autonomia para a 1.ª Secretaria se reunir 

permanentemente com os servidores, buscando 

encontrar alternativas e soluções, mesmo neste 

momento difícil. A crise está muito grande, temos 

sentido isso de maneira permanente. Os Poderes 

agora discutem o orçamento, e vemos que a receita 

esta caindo e ano que vem cairá mais ainda.  

 É neste momento de dificuldades que temos 

que nos unir, cada vez mais, para encontrar 

alternativas. Se Deus nos proteger, ano que vem o 

país poderá melhorar na sua economia, no seu futuro. 

Mas vemos que os dados, os números, são muito 

ruins. Estamos prevendo e devemos passar por um 

ano de muita turbulência em 2017. Precisaremos, 

cada vez mais, dialogar, porque estamos 

experimentando no Brasil, em todos os estados, o 

momento de ter que fazer opção. Não dá mais para o 

Estado Brasileiro fazer tudo que precisa fazer. 

Infelizmente, com o quadro que está aí, não 

poderemos fazer tudo, teremos que escolher o que 

vamos fazer.  

 Esta semana tivemos uma reunião com o 

pessoal do Judiciário. Eles estão em pânico porque a 

receita caiu e não está permitindo que eles se 

adequem à Lei de Responsabilidade Fiscal. É 

evidente que você faz um planejamento de pessoal, 

de custeio e de todas as atividades. Mas, quando a 

receita cai, você não tem alternativa a não ser 

diminuir a prestação de serviço. O grande drama para 

quem está administrando, gerindo a administração, é 

saber onde cortar e o que cortar. O certo é que 

teremos que cortar.  

 Os servidores precisam manter o nosso 

fórum, o nosso diálogo, a relação com o sindicato e 

com a Arsal, porque precisaremos muito de vocês 

para passar por essas dificuldades. A nossa sorte - e 

Gildo falou bem - é que a Assembleia Legislativa do 

Espírito Santo está abaixo dos parâmetros 

necessários. Parece que estávamos prevendo que essa 

crise ia ser tão forte. Então, não teremos que passar 

pelo que muita gente vai ter que passar em outros 

lugares. Os servidores da Assembleia Legislativa, 

com certeza, diante do quadro e da administração 

responsável que tem sido feita, não vai passar, por 

exemplo, pelo mesmo problema que os servidores do 

Judiciário e talvez do Ministério Público e de outros 

Poderes. 

 Sabemos que existe muita coisa que poderia 

ter sido feita, mas o fato de não termos tomado 

atitudes fora do limite da lei hoje está nos dando 

tranquilidade para passar por essa crise sem 

prejudicar ninguém e dentro da normalidade. Não sei 

se outros Poderes vão passar por isso. Vão ter 

dificuldade porque o prazo da Lei de 

Responsabilidade Fiscal se encerra agora e ninguém 

pode mais praticar qualquer desnível diante dessa 

legislação.  

Está, inclusive, na Casa, e vamos apreciar 

semana que vem, uma lei em que o próprio Tribunal 

de Contas propõe um TAG para socorrer os Poderes 

do Espírito Santo - principalmente o Judiciário, 

porque estamos tranquilos com relação a isso - e para 

tentar socorrer prefeituras, porque muitas vão ser 

recebidas sem a menor condição de serem 

administradas. Os atuais prefeitos terão que entregar 

sem a menor condição de fechar suas contas se não 

houver a aprovação dessa lei que vamos apreciar. 

Alguns têm culpa porque exageraram? Pode ser que 

tenham, mas o fato principal é que a arrecadação caiu 

e ninguém foi capaz de imaginar que fosse cair tanto. 

Estamos vivendo este momento de 

dificuldade. A Assembleia Legislativa, graças a 

Deus, está livre disso, mas queremos agradecer toda a 

compreensão dos servidores, toda a participação e 

comemorar esses dois anos de mandato. Esta sessão 

de hoje foi a que mais me emocionou e mais me deu 

prazer de ser deputado. Acho que todo Poder tem que 

cuidar de seus servidores e valorizá-los porque esse é 

o patrimônio que cada Poder tem. Graças a Deus, 

estamos dando exemplo, não só de administração e 

prestação de serviço, mas também de poder 

comparecer perante a sociedade e dizer que estamos 

gastando muito menos do que poderíamos. A 

Assembleia Legislativa do Espírito Santo presta 

contas para a sociedade com todo o orgulho de estar 

bem abaixo das metas de despesas que poderia ter. 

Comunico aos senhores funcionários que o 

Sindicato vai oferecer um coquetel, juntamente com a 

Arsal - é uma briga danada, se falar da Arsal tem que 

falar do Sindilegis e vice-versa. O Sindilegis e a 

Arsal vão oferecer um coquetel para os servidores. 

Os servidores homenageados, se quiserem, venham 

fazer uma foto oficial, todos os servidores, comigo e 

com o Senhor Deputado Doutor Rafael Favatto, para 

guardarmos de lembrança. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 

presente sessão. Antes, porém, convoco os Senhores 

Deputados para a próxima, ordinária, dia 31 de 

outubro de 2016, para a qual designo  

 

EXPEDIENTE:  
O que ocorrer.  

 

ORDEM DO DIA: anunciada na centésima 

segunda sessão ordinária, realizada dia 26 de outubro 

de 2016.  

Está encerrada a sessão.   

 

Encerra-se a sessão às vinte horas e 

quarenta minutos. 



HORÁRIO E LOCAL DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS 

DAS COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 

REDAÇÃO 

Dia: terça-feira 

Horário: 13h30min 

Local: Plenário “Rui Barbosa” 

 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 

ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 

CONTROLE E TOMADA DE CONTAS 

Dia: segunda-feira 

Horário: 13h30min 

Local: Plenário “Rui Barbosa” 

 

COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E 

REGIONAL, DE MOBILIDADE URBANA 

E DE LOGÍSTICA 

Dia: segunda-feira 

Horário: 10h 

Local: Plenário “Rui Barbosa” 

 

COMISSÃO DE SEGURANÇA E 

COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

Dia: segunda-feira 

Horário: 11h 

Local: Plenário “Dirceu Cardoso” 

 
COMISSÃO DE CULTURA E 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Dia: terça-feira 

Horário: 9h 

Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 

Ribeiro” 

 
COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

Dia: segunda-feira 

Horário: 9h30min 

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: 13h30min 

Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castelo 

Ribeiro” 

COMISSÃO DE POLÍTICA SOBRE 

DROGAS 

Dia: terça-feira 

Horário: 10h 

Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castelo 

Ribeiro” 

 
COMISSÃO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE 

Dia: terça-feira 

Horário: 11h 

Local: Plenário “Rui Barbosa” 

 

 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO 

AMBIENTE E AOS ANIMAIS 

Dia: segunda-feira 

Horário: 12h30min 

Local:  Plenário “Rui Barbosa” 
 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

Dia: terça-feira 

Horário: 12h30min 

Local: Plenário “Rui Barbosa” 

 

 

COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, 

INOVAÇÃO, INCLUSÃO DIGITAL, 

BIOSSEGURANÇA, QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL, ENERGIA, GÁS 

NATURAL, PETRÓLEO E SEUS 

DERIVADOS 

Dia: terça-feira 

Horário: 12h30min 

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: 10h 

Local: Plenário “Rui Barbosa” 

 
COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

SOCIOEDUCACÃO, SEGURANÇA 

ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

Dia: segunda-feira 

Horário: 13h 

Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 

Ribeiro” 
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