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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

 

RESOLUÇÕES 
 

 

RESOLUÇÃO Nº 4.465 

 

Prorroga prazo da Comissão Especial, criada 

pela Resolução nº 3.989, de 13 de maio de 2015, 

para apreciar, analisar, investigar, acompanhar, 

monitorar e propor políticas públicas para os 

Impactos Causados no Mundo do Trabalho do 

Homem/Mulher do Campo devido a Seca e a 

Crise Hídrica. 

 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO, usando das atribuições que 

lhe são conferidas pelos artigos 30, inciso II, 57 

e 58 do Regimento Interno, aprovado pela 

Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, de 

acordo com a aprovação do Requerimento nº 

145/2016, na Sessão Ordinária do dia 26 de 

setembro de 2016 promulga a seguinte 

Resolução: 

 

 

Art. 1º Fica prorrogado o prazo dos trabalhos 

desta Comissão Especial, criada pela Resolução 

nº 3.989, de 13.5.2015, para apreciar, analisar, 

investigar, acompanhar, monitorar e propor 

políticas públicas para os Impactos Causados no 

Mundo do Trabalho do Homem/Mulher do 

Campo devido a Seca e a Crise Hídrica, até o 

final da Segunda Sessão Legislativa da Décima 

Oitava Legislatura. 

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

sua publicação. 

 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

em 26 de setembro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

ATOS DO PRESIDENTE 
 

 

ATO Nº 3327 

 

 O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, 

resolve, 

 

 CONCEDER LICENÇA, sem 

remuneração, a Deputada ELIANA DADALTO, 

para tratar de assuntos particulares, no período de 

26 a 28/09/2016, na forma do Art. 305, inciso III 

do Regimento Interno. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

27 de setembro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 
 

 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 

 
ATO Nº 3325 

 
 A MESA DIRETORA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 

atribuições legais, resolve, 

 
 ELEVAR para 35% (trinta e cinco por 

cento), a partir de 24/04/2016, de acordo com art. 

106 da Lei Complementar nº 46/94, de 

ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, a que 

faz jus GEANA MODENESI HERZOG, 

matrícula nº 201160, Consultor Parlamentar 

Temático, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

27 de setembro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 
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ATO Nº 3326 

 
 A MESA DIRETORA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de 

suas atribuições legais, resolve, 

 
 CONCEDER 05% (cinco por cento), a 

partir de 17/08/2016 (Data da posse/exercício 

no novo vínculo) de acordo com art. 106 da Lei 

Complementar nº 46/94, de ADICIONAL DE 

TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus 

FABÍOLA AMORIM MALDONADO, 

matrícula nº 205193, Assessor Sênior da 

Secretaria - ASS, da Secretaria da Assembleia 

Legislativa. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

em 27 de setembro de 2016. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 
 

ATO Nº 3328 

 
 A MESA DIRETORA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de 

suas atribuições legais, resolve, 

 
 CONCEDER 10% (dez por cento), a 

partir de 12/07/2016 (Data da posse/exercício 

no novo vínculo) de acordo com art. 106 da Lei 

Complementar nº 46/94, de ADICIONAL DE 

TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus SERGIO 

MURILO LEMOS RODRIGUES, matrícula nº 

205439, Supervisor-Geral de Gabinete de 

Representação Parlamentar - SGGRP. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

em 27 de setembro de 2016. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

ATO Nº 3329 

 
 A MESA DIRETORA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de 

suas atribuições legais, resolve, 

 
 CONCEDER 05% (cinco por cento), a 

partir de 05/09/2016 (Data da posse/exercício 

no novo vínculo) de acordo com art. 106 da Lei 

Complementar nº 46/94, de ADICIONAL DE 

TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus 

MARCELA DE ALCÂNTARA ALMEIDA 

FAVALLI, matrícula nº 206085, Adjunto de 

Gabinete de Representação Parlamentar - 

ADGRP. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

em 27 de setembro de 2016. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 3330 

 
 A MESA DIRETORA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de 

suas atribuição legais, resolve, 

 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 

2º, alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 

de janeiro de 1994, ELLEN SILVA KRUGER, 

do cargo em comissão de Adjunto de Gabinete 

de Representação Parlamentar, código ADGRP, 

do gabinete do Deputado Bruno Lamas, por 

solicitação do próprio Deputado, contida no 

processo nº 162329/2016, a partir de 

29/09/2016. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

em 27 de setembro de 2016. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 
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SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 
 

• QUARTA-FEIRA - 28.09.16 • 
 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 MPF: INTERESSE PÚBLICO Nesta edição laudo técnico comprova construções inseguras em moradias 

populares e MPF cobra reforma imediata dos imóveis. Em Goiás MPF ajuíza 

ação para que empresas de ônibus respeitem o estatuto da pessoa com 

deficiência. Conselho federal de enfermagem segue recomendação do MPF e 

passa a aceitar documentos alternativos ao diploma acadêmico para conceder 

registro profissional. Paciente que não é atendido por sistema público de 

saúde tem direito a justificativa por escrito, esta regra vale também para 

hospitais particulares conveniados ao SUS. 

00h45 SÉRIES - ROTAS TURISTICAS 

CAPIXABAS 

A TV Ales te convida a conhecer a rota turística do Caparaó. Você vai 

conhecer a história, a cultura e as belezas naturais de alguns municípios da 

rota, como Muniz Freire, Alegre e Dores do Rio Preto. O ponto final é o 

Parque Nacional do Caparaó. Embarque nessa viagem! 

01h15 SESSÃO SOLENE Dia do auditor fiscal 

03h20 SESSÃO ESPECIAL Deputado jovem 

05h00 SESSÃO SOLENE Dia do estudante 

06h30 TSE# CONFIRMA No #Confirma você confere a história da participação de jovens com idade 

entre 16 e 17 anos com voto facultativo no processo eleitoral, as ações da 

Justiça Eleitoral para aproximar  crianças e adolescentes desse processo com 

programas que levam urnas de verdade para escolas e simulam campanhas e 

votações. 

07h00 STJ: DIREITO MEU DIREITO 

SEU 

No Programa desta semana você vai ver: lançado livro que orienta 

profissionais que trabalham com adoção. Correntista tem direito a ter conta 

bancária sem cobrança de tarifas. E ainda: o que fazer quando os rótulos não 

trazem informações importantes para a saúde do consumidor? 

07h30 FIOCRUZ - CIÊNCIA E LETRAS O programa traz: “Alceu Amoroso Lima”. 

08h00 ESPAÇO RURAL A produção de morango conquista cada vez mais espaço nas lavouras 

capixabas, principalmente entre os pequenos produtores, que usam a mão de 

obra familiar no cultivo da fruta. Quem fala sobre o assunto é a 

coordenadora do Polo de Morango do Incaper, Cíntia Bremenkamp. 

08h45 PANORAMA Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

09h00 SESSÃO ORDINÁRIA (V) Trabalhos do legislativo estadual 

12h00 INTER-SESSÃO (V) Trabalhos do legislativo estadual 

12h15 REPORTAGEM ESPECIAL Mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo estão ligadas ao 

cooperativismo. Os princípios do setor, seus principais ramos e contribuições 

para o desenvolvimento do Espírito Santo são relatados na Reportagem 

Especial: Cooperativismo. 

13h00 PROPAGANDA ELEITORAL 

GRATUITA 

Candidatos a prefeito e vereador 

13h10 PERSONALIDADES Quarenta anos de carreira no jornalismo capixaba contados pela protagonista 

da história, a apresentadora, jornalista e escritora Jeanne Bilich. 

13h30 OPINIÃO Estudo concluído pelo Idaf (Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do 

Espírito Santo) define nova configuração dos limites geográficos do Estado. 

Quem explica os reflexos dessas mudanças é Vailson Schineider, chefe da 

Seção de Geografia e Cartografia do Instituto. 

14h00 CONTRAPONTO O Contraponto debate a terceirização do trabalho. O programa avalia os 

impactos da proposta em tramitação no Congresso que regulamenta e amplia 

a contratação de trabalhadores por meio de empresas terceirizadas. Os 

convidados são o vice-presidente da Findes, Gibson Regianni , e o 

procurador do trabalho Estanislau Tallon Bozi. 
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14h30 PANORAMA Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

14h45 BIOGRAFIA Ludovico Persici entrou para a história do cinema capixaba como o primeiro 

a produzir imagens em movimento no Estado, produzindo até mesmo um 

filme de bang bang. 

15h00 SESSÃO ORDINÁRIA Trabalhos do legislativo estadual 

18h00 INTER-SESSÃO Trabalhos do legislativo estadual 

18h15 ESPAÇO RURAL A produção de morango conquista cada vez mais espaço nas lavouras 

capixabas, principalmente entre os pequenos produtores, que usam a mão de 

obra familiar no cultivo da fruta. Quem fala sobre o assunto é a 

coordenadora do Polo de Morango do Incaper, Cíntia Bremenkamp. 

19h00 AUDIÊNCIA PÚBLICA (V) Conscientização da doação de órgãos e medula óssea 

20h30 PROPAGANDA ELEITORAL 

GRATUITA 

Candidatos a prefeito e vereador 

22h00 PANORAMA Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

22h15 MP COM VOCÊ O programa recebe a Promotora de Justiça de Linhares e Subcoordenadora 

do Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica (Nevid), Graziella 

Deprá Bittencourt. A convidada fala sobre Lei Maria da Penha, o aumento 

da violência contra mulher no Espírito Santo e a forma como o estado vem 

buscado soluções para este problema. 

22h45 OPINIÃO Estudo concluído pelo Idaf (Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do 

Espírito Santo) define nova configuração dos limites geográficos do Estado. 

Quem explica os reflexos dessas mudanças é Vailson Schineider, chefe da 

Seção de Geografia e Cartografia do Instituto. 

23h15 CONTRAPONTO O Contraponto debate a terceirização do trabalho. O programa avalia os 

impactos da proposta em tramitação no Congresso que regulamenta e amplia 

a contratação de trabalhadores por meio de empresas terceirizadas. Os 

convidados são o vice-presidente da Findes, Gibson Regianni, e o 

procurador do trabalho Estanislau Tallon Bozi. 

23h45 PERSONALIDADES Quarenta anos de carreira no jornalismo capixaba contados pela protagonista 

da história, a apresentadora, jornalista e escritora Jeanne Bilich. 

 

Legenda: (R) - REPRISE; (V) - AO VIVO 

 

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

 

 

ATAS DAS SESSÕES E DAS REUNIÕES 
DAS COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

OCTOGÉSIMA OITAVA SESSÃO 

ORDINÁRIA, DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 21 

DE SETEMBRO 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, Edson Magalhães, 

Euclério Sampaio, Hudson Leal, Nunes e 

Sergio Majeski) 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão.  

 

(A convite do Presidente, assume a 

2.ª Secretaria o Senhor Deputado 

Euclério Sampaio)  

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Convido o Senhor 

Deputado Euclério Sampaio a proceder à leitura de 

um versículo da Bíblia.  

 

(O Senhor Deputado Euclério 

Sampaio lê Salmos, 92:05) 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Convido o Senhor 

Deputado Euclério Sampaio, 2.º Secretário ad hoc, a 

proceder à leitura da ata da octogésima sétima sessão 

ordinária, realizada em 20 de setembro de 2016. 

(Pausa) 

  

(O Senhor 2.º Secretário procede à 

leitura da ata) 

 

(Registra presença e ocupa a 1.ª 

Secretaria o Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos) 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
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HÉRCULES - PMDB) - Aprovada a ata como lida. 

(Pausa) 

Convido o Senhor 2.º Secretário a proceder à 

leitura da ata da vigésima nona sessão solene, 

realizada em 20 de setembro de 2016. (Pausa) 

  

(O Senhor 2.º Secretário procede à 

leitura da ata)  

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Amaro Neto e Gilsinho 

Lopes) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Aprovada a ata como lida.  

 O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discutir a 

ata. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Gostaria de registrar que 

fizemos uma sessão solene, ontem, em homenagem 

aos 40 anos da TV Gazeta. Por gentileza, peço um 

take no Jornal A Gazeta que temos em mãos. Foi uma 

sessão muito bonita, muito concorrida, que contou 

com a presença dos Senhores Deputados Enivaldo 

dos Anjos, Theodorico Ferraço e Luzia Toledo. 

 Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, peço a 

V. Ex.ª que assuma a presidência dos trabalhos, por 

favor, porque na verdade não estou acostumado com 

essa questão de discutir a ata. Não concordo e por 

isso passo a presidência a V. Ex.ª. 

    

 O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Senhor 

Presidente, V. Ex.ª é muito correto com o regimento, 

mas é para fazer a correção porque não foi lida uma 

parte...  

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Bruno Lamas) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - V. Ex.ª tem a palavra porque a ata 

tem que ser discutida.  

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR - Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, Senhor Deputado 

Doutor Hércules, simplesmente quis fazer uma 

correção na leitura da ata onde não cita a presença 

deste Deputado.  

Aproveito a oportunidade, Senhor Presidente, 

para alertar a Justiça Eleitoral do nosso estado porque 

várias arbitrariedades estão ocorrendo em todo o 

estado do Espírito Santo com candidatos a prefeito, 

candidatos...   

V. Ex.ª está preocupado com isso, Senhor 

Deputado Doutor Hércules? V. Ex.ª não está mais na 

presidência, Senhor Deputado Doutor Hércules. 

Várias arbitrariedades estão ocorrendo, 

inclusive por parte da polícia que está sendo utilizada 

em vários municípios para proteger determinados 

candidatos. Estive no município de Ponto Belo onde 

tem um capitão que é cunhado do prefeito municipal. 

Ele é capitão em Pedro Canário e vai a Ponto Belo 

para ameaçar as pessoas, para proteger e trabalhar a 

serviço do prefeito municipal. Um cabo da Polícia 

Militar chamado Nenzão, da mesma forma. Estive lá 

na segunda-feira, com o ex-deputado Nilton Baiano e 

presenciamos essas arbitrariedades. Disse que não 

ficaria assim, que faria denúncias e as fiz.  

 O prefeito municipal subiu em um trio 

elétrico e disse que eu havia pedido desculpas a ele e 

queria subir no palanque dele. Nem conheço a figura 

desse prefeito, um tal de Murilo, chamado de Coelho, 

na cidade. Coelho que eu sei é negócio de jogo de 

bicho. Não posso permitir. Quero pedir ao 

comandante-geral da Polícia Militar, se esse capitão 

de cujo nome é Darlan e o cabo Nenzão continuarem 

cometendo essas arbitrariedades, já tem filmagem, já 

tem tudo, encaminharemos para o Tribunal Regional 

Eleitoral para que adotem as providências, porque 

não é possível, não é permitido dentro da democracia 

que pessoas que têm o condão de defender a 

sociedade, estão a prejudicando. Em Ponto Belo está 

ocorrendo isso e não tenho relação nenhuma com o 

atual prefeito. Esse capitão tem que respeitar todo 

mundo. (Muito bem!)  

 

(Registra presença a Senhora 

Deputada Janete de Sá) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Continua em discussão a ata. 

(Pausa)  
Não havendo mais quem queira discuti-la, 

declaro encerrada a discussão.  

Em votação. 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovada.  

Convido o Senhor Deputado Dary Pagung a 

ocupar a 1.ª Secretaria e proceder à leitura do 

Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO - (DARY 

PAGUNG - PRP) - Bom-dia a todos. Cumprimento 

todos os Senhores Deputados, Senhoras Deputadas e 

o Senhor Presidente Enivaldo dos Anjos. 
 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Almir Vieira, Luiz Durão 

e Padre Honório) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Quero esclarecer aos Senhores 

Deputados que tudo que é votado é passível de 

discussão e de encaminhamento.  

 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
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DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

OFÍCIO S/N.º - 2016 

 

Vitória, 20 de setembro de 2016. 

 

Senhor Presidente: 

 

Solicito a V. Ex.ª que seja justificada minha 

ausência na Sessão Ordinária do dia 21 de setembro, 

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

Interno. 

Atenciosamente, 

 

GUERINO ZANON 

Deputado Estadual 

 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Justificada a ausência. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

OFÍCIO S/N.º - 2016 

 

Vitória, 20 de setembro de 2016. 

 

Senhor Presidente: 

 

Solicito a V. Ex.ª que seja justificada minha 

ausência na Sessão Ordinária do dia 19 de setembro, 

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

Interno. 

 

Atenciosamente, 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual 

 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - 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 S/N.º - 2016 

 

Vitória, 20 de setembro de 2016. 

 

Senhor Presidente: 

 

Solicito a V. Ex.ª que seja justificada minha 

ausência na Sessão Ordinária do dia 19 de setembro, 

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

Interno. 

 

Atenciosamente, 

 

GILSINHO LOPES 

Deputado Estadual 

 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Justificada a ausência. À Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PARECER N.º 375/2016 

 

Parecer do Relator: Mensagem de Veto n.º 

360/2016 ao PL n.º 69/2016 

Autor: Governador do Estado 

Ementa: “Denomina de Alma Gabler Silvestri a 

ponte sobre o Rio Santa Joana, localizada entre os 

Munícipios de Colatina e Itaguaçu”. 

 

I - RELATÓRIO 
 

Trata-se de Mensagem Governamental de nº 

360/2016, encaminhando o veto total ao Projeto de 

Lei nº 69/2016, de autoria do Deputado Estadual 

Dary Pagung, que “Denomina de Alma Gabler 

Silvestri a ponte sobre o Rio Santa Joana, localizada 

entre os Munícipios de Colatina e Itaguaçu”. 

A mensagem foi protocolizada no dia 

23/08/2016, seguiu sua regular tramitação, lida no 

expediente da sessão ordinária do dia 24/08/2016 e, 

posteriormente, publicada no Diário do Poder 
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Legislativo DPL - edição do dia 25/08/2016, página 

04 dos autos.  

Em atendimento à solicitação da 

Procuradoria Geral, encaminhamos Parecer Técnico, 

onde consta um exame de constitucionalidade, 

juridicidade e legalidade, na forma do artigo 121 do 

Regimento Interno (Resolução nº 2.700/09). 

É o relatório. 

 

II - FUNDAMENTAÇÃO 
 

Com amparo nos artigos 66, §2°, inciso II, e 

91, inciso IV, da Constituição Estadual, o 

Excelentíssimo Governador do Estado, por meio da 

Mensagem nº 360/2016, informa a este Poder que 

vetou o Projeto de Lei n° 69/2016 transformado no 

Autógrafo de Lei n° 101/2016, de autoria do 

Deputado Dary Pagung, que Denomina de Alma 

Gabler Silvestri a ponte sobre o Rio Santa Joana, 

localizada entre os Munícipios de Colatina e 

Itaguaçu. 

O Projeto de Lei sob analise, apesar do justo 

proposito que norteou a iniciativa, não venceu um 

juízo de razoabilidade devido as razões apresentadas 

pelo Departamento de Estradas de Rodagem no 

Estado do Espírito Santo - DER-ES, ao examinar a 

matéria. 

O órgão do Poder Executivo responsável pelo 

assunto destaca que: “A Ponte sobre o Rio Santa 

Joana está localizada no Km 51,2 da Rodovia ES 

446. O local apontado no projeto de lei, entre os km 

13,84 e km 15,18 ensejaria dúvidas quanto a real 

localização e existência da referida ponte” 

(grifamos).  

Dito isto, fica clara a impossibilidade do 

presente Projeto de Lei 69/2016, transformado no 

Autógrafo de Lei 101/2016 prosperar.   

Assim, analisando o processo em foco 

verifica-se que foram devidamente observados os 

prazos previstos no § 2º do art. 66, da Constituição 

Estadual. Prosseguindo, observa-se que o veto em 

foco foi feito de maneira expressa, motivada e 

escrita. 

Ressalte-se que o veto terá preferência sobre 

outra proposição na Ordem do Dia, para discussão e 

votação, conforme dispõe o art. 216, § 1º, I, do 

Regimento Interno
1
 e o quórum para sua rejeição dar-

se-á por maioria absoluta dos membros da 

Assembleia Legislativa, na forma dos art. 66, § 4º, da 

Constituição Estadual e art. 230, do Regimento 

Interno
2
. 

Quanto ao regime de tramitação, será o 

especial, por força do artigo 148, inciso III c/c artigos 

228 a 231 do Regimento Interno. O processo de 

votação será o nominal, conforme o artigo 200, inciso 

II c/c com o artigo 202, inciso I, do Regimento 

Interno
3
. 

Tendo em vista as razões apresentadas, 

constata-se que existe vício conforme alega o Chefe 

do Poder Executivo. 

Por todo o exposto, e nos termos das 

considerações aduzidas, sugerimos que os ilustres 

pares votem pela manutenção do veto total aposto ao 

Projeto Lei nº 69/2016. 

 

PARECER N.º 375/2016 

A Comissão de Constituição e Justiça, 

Serviço Público e Redação é pela MANUTENÇÃO 

DO VETO TOTAL aposto ao Projeto Lei nº 

69/2016 (Autógrafo de Lei nº 101/2016) de autoria 

do Deputado Dary Pagung, oriundo da Mensagem de 

Veto nº 360/2016. 

 

Plenário Rui Barbosa, 20 de setembro de 

2016. 

 

RAQUEL LESSA 

Presidente 

JANETE DE SÁ 

Relatora 

PADRE HONÓRIO 

LUIZ DURÃO 

 
1
 Art. 216. Preferência é a primazia na discussão ou 

na votação de uma proposição sobre outra na Ordem 

do Dia.  

§ 1º As proposições terão preferência para discussão 

e votação na seguinte ordem:  

I - veto; 
2
 Art. 230. O veto será rejeitado quando contra o 

mesmo votar a maioria absoluta dos membros da 

Assembleia Legislativa. 
3
 Art. 200. São dois os processos de votação:  

(...) 

II - nominal; 

Art. 202. A votação nominal será utilizada:  

I - nos casos em que seja exigido quorum especial 

para votação, à exceção dos previstos neste 

Regimento; 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Publique-se. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 

106/2016 
 

Senhor Presidente: 
 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

prerrogativas constitucionais e regimentais, 

especialmente as previstas no artigo 57, § 2º da 

Constituição Estadual, requer a Vossa Excelência que 

encaminhe aos Excelentíssimos Senhores Secretários 

de Estado da Agricultura, Abastecimento, 

Aquicultura e Pesca (SEAG) e Secretario Estadual de 
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Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEAMA), o 

seguinte pedido de informações:  
 

1)- Relatório dos gastos do estado 

específicos com o PROGRAMA 

REFLORESTAR, no corrente ano, 

em que conste nomeadamente o 

valor empenhado, o valor 

liquidado e o valor pago. 

 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2016. 

 

PADRE HONÓRIO 

Deputado Estadual 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Oficie-se. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Indicação n.º 

933/2016. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em discussão a Indicação n.º 

933/2016. (Pausa) 

Não havendo oradores que queiram discuti-

la, declaro encerrada a discussão.  

Em votação. 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa)  

Aprovada.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Indicação n.º 

934/2016.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em discussão a Indicação n.º 

934/2016. (Pausa) 

 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO - (DARY 

PAGUNG - PRP) - Informo a V. Ex.ª que o item 6 

da pauta é uma indicação da Senhora Deputada 

Raquel Lessa e o item 7 também é uma indicação da 

Senhora Deputada Raquel Lessa. 

 Senhor Presidente, começarei a ler 

novamente o item 6 da pauta. Expediente sujeito à 

deliberação. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Aviso à Secretaria que o 

requerimento anterior que foi colocado em votação, 

fica retirado pelo fato de ter sido equivocado. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

REQUERIMENTO N.º 103/2016 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 

prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a 

V. Exª., após ouvido o Plenário, que seja transferida a 

realização da SESSÃO SOLENE, em homenagem 

ao DIA NACIONAL DO GUARDA MUNICIPAL 

que aconteceria no dia no dia 23 de Setembro de 

2016 as 19:00 horas, sendo transferido para o dia 11 

de Outubro de 2016 as 19:00 horas. 

 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2016. 

 

HUDSON LEAL 

Deputado Estadual - PRP 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Solicito à Secretaria que regularize 

a segunda parte Expediente que foi fornecida errada 

para os Senhores Deputados, pois estamos lendo uma 

coisa e os Senhores Deputados estão com outra folha.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO - (DARY 

PAGUNG - PRP) - Senhor Deputado Sergio 

Majeski, V. Ex.ª está com a mesma folha que eu 

estava lendo antes.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Houve um equívoco na 

distribuição. Peço paciência aos Senhores Deputados 

para que esperem dois minutos para que seja 

devidamente distribuída a pauta correta.  

Em discussão o Requerimento n.º 103/2016. 

(Pausa) 

Não havendo oradores que queiram discuti-

lo, declaro encerrada a discussão.  

Em votação. 

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa)  

Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 
REQUERIMENTO N.º 104/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

Venho respeitosamente por meio deste, 

solicitar o CANCELAMENTO da SESSÃO 

SOLENE em homenagem ao DIA DO 

AGRICULTOR, agendada para as 14 horas, do dia 

21 de setembro de 2016, quarta-feira, no Plenário 

Dirceu Cardoso da ALES. 

 

Cordialmente, 
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Vitória, 20 de setembro de 2016. 

 

JANETE DE SÁ 

Deputada Estadual  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em discussão o Requerimento n.º 

104/2016. (Pausa)  

Não havendo oradores que queiram discuti-

lo, declaro encerrada a discussão.  

Em votação.  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão. (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 933/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

Na forma do art. 174 do Regimento Interno, 

apresento a Vossa Excelência a presente Indicação, 

para que após apreciação do Plenário, seja 

encaminhada ao Senhor Governador do Estado do 

Espírito Santo, para “Construção de Praça 

Saudável no Bairro Vila Vicente, Município de 

Barra de São Francisco - ES”. 

 

Palácio Domingos Martins, 20 de setembro 

de 2016.  

 

RAQUEL LESSA 

Deputada Estadual - SD 

 

JUSTIFICATIVA  
 

Ao arguir sobre a temática “praças” não se 

pode perder de vista o enfoque da espacialidade a 

qual as praças também estão inseridas, bem como, da 

nova conotação que esta representa nos dias de hoje, 

tendo como um dos principais agentes as novas 

relações sociais. 

A Praça Saudável tem como principal 

objetivo fomentar, além do esporte, a qualidade de 

vida do povo capixaba. Nesse sentido sabemos que a 

saúde preventiva é um dos efeitos mais importantes e 

benéficos trazidos por essa obra, portanto, clamamos 

por sua construção. 

Os equipamentos podem trazer benefícios 

tanto para a sociedade como as crianças, 

adolescentes, adultos e pessoas com mobilidade 

reduzida. Na sociedade pode ser um agente 

transformador, contribuindo para a socialização de 

pessoas, inclusão social e diminuição do tempo 

ocioso de muito jovens e adultos que vivem à 

margem da sociedade. Para o indivíduo, pode 

contribuir para a qualidade de vida, trazendo 

melhorias na saúde física, mental e social das 

pessoas. 

O Bairro Vila Vicente possui muitas pessoas 

jovens, que veriam nessa praça uma importante e 

saudável forma de interagir socialmente. Por essa 

razão pedimos aos Nobres Pares pela APROVAÇÃO 

da presente proposição, para que remetida ao Senhor 

Governador do Estado, possa sensibilizá-lo para 

construção da obra naquela Comunidade. 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 934/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

Na forma do art. 174 do Regimento Interno, 

apresento a Vossa Excelência a presente Indicação, 

para que, após apreciação do Plenário, seja sugerido 

ao Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, 

“Instalação de Torre de Telefonia Móvel e 

Internet no Córrego Jacarandá, no Município de 

São Gabriel da Palha - ES”. 

 

Palácio Domingos Martins, 19 de setembro 

de 2016.  

 

RAQUEL LESSA 

Deputada Estadual-SD 

 

JUSTIFICATIVA  
 

A Deputada signatária vem, respeitosamente, 

solicitar que o Governo do Estado determine a 

Secretaria Estadual de Agricultura, Abastecimento, 

Aquicultura e Pesca a instalação de uma torre 

repetidora de sinal para telefonia móvel e Internet 

3G, no Córrego Jacarandá, localizado no Município 

de São Gabriel da Palha.  

A política pública de comunicação que vem 

sendo desenvolvida pelo Governo do Estado precisa 

ser incrementada a cada dia mais, pois é uma política 

capaz de efetivamente mudar a vida das pessoas, 

mormente, quando se trata de moradores das 

comunidades rurais do Estado do Espírito Santo 

como é o caso do Córrego Jacarandá. 

A celeridade da comunicação nos dias atuais 

exige, para o bom andamento dos negócios, uma 

comunicação direta e eficaz de onde quer que 

estejamos. Por isso é imprescindível que o poder 

público dê respaldo a essa comunidade rural levando 

tecnologia e bem estar àqueles cidadãos. A telefonia 

e a internet são mecanismos essenciais de integração 

social e de desenvolvimento da comunicação para 

quem vive no campo. Significa melhoria na 

qualidade de vida, favorece a organização, a 

capacidade de informação e o desenvolvimento, 
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contribuindo sobremaneira para a fixação do homem 

no campo e na sua produção agrícola, essencial a 

todos nós. E, acima de tudo, evita o êxodo rural que, 

na maioria das vezes, traz sérios problemas sociais 

nos grandes centros urbanos. 

Assim, rogamos o voto dos Nobres Pares 

para a aprovação da presente proposição para sua 

posterior remessa ao Chefe do Poder Executivo a 

quem rogamos atenção especial a esse justo pleito. 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 935/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

Na forma do art. 174 do Regimento Interno, 

apresento a Vossa Excelência a presente Indicação, 

para que, após apreciação do Plenário, seja sugerido 

ao Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, 

“Instalação de Torre de Telefonia Móvel e 

Internet no Córrego Araras, no Município de São 

Gabriel da Palha - ES”. 

 

Palácio Domingos Martins, 20 de setembro 

de 2016. 

 

RAQUEL LESSA 

Deputada Estadual-SD 

 

JUSTIFICATIVA  
 

A instalação de uma Torre (ERB - Estação 

Rádio Base) de Telefonia Móvel e Internet 3G no 

Córrego Araras, no Município de São Gabriel da 

Palha - ES, é uma justa reivindicação da comunidade 

local.  

A política pública de comunicação que vem 

sendo implantada pelo Governo do Estado precisa 

continuar transformando a vida de moradores das 

comunidades rurais do Estado do Espírito Santo e o 

Córrego do Araras merece ser beneficiado com essa 

política, para que favoreça assim, a promoção do 

desenvolvimento social, sobretudo, em ambientes 

onde essas ações governamentais ainda são 

deficitárias. 

Tal solicitação faz- se necessária devido a 

grande demanda de usuários do sistema de telefonia 

que residem e transitam pela comunidade. Essas 

pessoas não possuem comunicação via telefone 

celular por falta do equipamento técnico que permita 

a comunicação com a própria comunidade e também 

com o mundo exterior. Além da necessidade e 

importância do acesso á comunicação por meio da 

telefonia móvel e internet 3G, a mesma contribuirá na 

facilidade de localização e da própria autonomia da 

população que venha a ser beneficiada. 

O acesso à telefonia é protagonista nas 

transações comerciais, na facilidade de localização e 

na possibilidade de uso da internet, o que confere um 

caráter de necessidade primordial para a obtenção da 

autonomia da população de determinado lugar. Outro 

aspecto importante é a relevância da comunicação 

para os momentos de emergência, cujo uso faz uma 

grande diferença na providência a ser tomada, até 

mesmo em casos extremos como resgate e 

salvamento de vidas.  

Isto posto, rogamos aos Nobres Pares pela 

Aprovação da presente proposição para que possa ser 

remetida à apreciação do Chefe do Poder Executivo 

Estadual, oportunizando-o a análise deste pleito e o 

possível atendimento àquela população. 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 936/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

Na forma do art. 174 do Regimento Interno, 

apresento a Vossa Excelência a presente Indicação, 

para que, após apreciação do Plenário, seja sugerido 

ao Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, 

“Instalação de Torre de Telefonia Móvel e 

Internet na Comunidade do Rizze, no Município 

de Itarana - ES”. 

 

Palácio Domingos Martins, 19 de setembro 

de 2016.  

 

RAQUEL LESSA 

Deputada Estadual-SD 

 

JUSTIFICATIVA  
 

A instalação de uma Torre (ERB - Estação 

Rádio Base) de Telefonia Móvel e Internet 3G na 

Comunidade do Rizze, no Município de Itarana - ES, 

é um benefício que se faz essencial ao 

desenvolvimento daquela região, assim é uma justa 

reivindicação da comunidade local.  

A política pública de comunicação que vem 

sendo desenvolvida pelo Governo do Estado precisa 

ser incrementada a cada dia mais, pois é uma política 

capaz de efetivamente mudar a vida das pessoas, 

mormente, quando se trata de moradores das 

comunidades rurais do Estado do Espírito Santo 

como é o caso da Comunidade Rizze. 

Caso instalada a torre de telefonia móvel, 

aproximadamente 1.000 (um mil) moradores da 

região serão beneficiados podendo dinamizar seus 

negócios, já que possuem como fonte de renda a 

produção de inhame, café e principalmente banana.  

Na comunidade já existe escola, creche, 

posto de saúde, supermercado, farmácia, campo de 

futebol, todavia a comunicação via telefonia móvel é 

inexistente. Assim, para favorecer a promoção do 

desenvolvimento econômico, educacional e social 
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naquela região se faz necessário esse benefício, pois 

naquela localidade essa ação governamental ainda 

deve ser implementada. 

A celeridade da comunicação nos dias atuais 

exige, para o bom andamento dos negócios, uma 

comunicação direta e eficaz de onde quer que 

estejamos. Por isso é imprescindível que o poder 

público dê respaldo a essa comunidade rural levando 

tecnologia e bem estar àqueles cidadãos. A telefonia 

e a internet são mecanismos essenciais de integração 

social e de desenvolvimento da comunicação para 

quem vive no campo. Significa melhoria na 

qualidade de vida, favorece a organização, a 

capacidade de informação e o desenvolvimento, 

contribuindo sobremaneira para a fixação do homem 

no campo e na sua produção agrícola, essencial a 

todos nós. E, acima de tudo, evita o êxodo rural que, 

na maioria das vezes, traz sérios problemas sociais 

nos grandes centros urbanos. 

Assim, rogamos o voto dos Nobres Pares 

para a aprovação da presente proposição para sua 

posterior remessa ao Chefe do Poder Executivo a 

quem rogamos atenção especial a esse justo pleito. 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 937/2016 
 

Solicitação de instalação de Torre de 

Telefonia Móvel na comunidade de 

Vila Nova de Maravilha, São Brás e 

outros, no município de Alfredo 

Chaves.  

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

atribuições regimentais, requer a Vossa Excelência, 

com fulcro nos artigos 141, inciso VIII e 174, do 

Regimento Interno da Assembléia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado a 

INDICAÇÃO da seguinte matéria: 

Exmo. Sr. Governador do Estado, através da 

presente, vimos respeitosamente reiterar a V. Exa. a 

implantação de torre de telefonia móvel na 

comunidade de Vila Nova de Maravilha, São Brás e 

outros, no município de Alfredo Chaves. 

É desnecessário repetir o benefício que esse 

pleito trará para aquela comunidade. É notório que 

esse meio de comunicação é essencial à população, 

mormente naquela comunidade constituída 

majoritariamente por homens do campo. Essa é uma 

política capaz de efetivamente mudar a vida das 

pessoas, que vivem distantes dos grandes centros. É 

por meio da comunicação rápida e eficiente que 

podemos encurtar o caminho do homem do campo ao 

desenvolvimento e ao bem estar de todos. Facilitar a 

comunicação é facilitar o desenvolvimento da 

população e o progresso local. 

Assim o fazendo, Vossa Excelência estará 

contribuindo para melhora da qualidade de vida desta 

comunidade, que em pleno século XXI não tem 

acesso ao serviço de telefonia móvel cuja importância 

é imensurável.  

O mesmo pedido já foi reivindicado em 

indicações anteriores e até a presente data não houve 

resposta.  

 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2016. 
 

GILSINHO LOPES 

Deputado Estadual 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em discussão as Indicações n.
os

 

933/2016; 934/2016; 935/2016; 936/2016 e 

937/2016. (Pausa)  

Não havendo oradores que queiram discuti-

las, declaro encerrada a discussão.  

Em votação.  

Os Senhores Deputados que as aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovadas. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO - (DARY 

PAGUNG - PRP) -  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. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Não havendo mais Expediente a ser 

lido, passa-se à fase das Comunicações. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Hudson Leal. (Pausa) 

Agradeço ao Senhor Deputado Dary Pagung 

a leitura do Expediente, feita com muita maestria e 

inteligência. 
 

O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Senhor 

Presidente, obrigado!  

Gostaria de comunicar, antes que o Senhor 

Deputado Hudson Leal assuma a tribuna, que no 

interior do Espírito Santo, hoje, como na Grande 

Vitória, está chovendo. No meu distrito de Ibituba, só 

esta noite, choveu cinquenta milímetros. Ficamos 

muito felizes com as bênçãos de Deus em nossa terra 

do Espírito Santo. 
 

(Registra presença a Senhora 

Deputada Raquel Lessa) 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - As chuvas são bem-vindas e todos 

nós devemos orar para que continue, para resolver o 
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problema. 

Concedo a palavra à Senhora Deputada 

Janete de Sá.  
 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN - Sem 

revisão da oradora) - Senhor Presidente, Senhores 

Deputados, Senhoras Deputadas, bom dia. 

Estamos aqui, hoje, com um grupo 

expressivo de trabalhadores que prestavam serviço 

para a empresa Kia e que tiveram seu trabalho 

interrompido.  

Hoje são vários pais de família que estão na 

rua, sem emprego, porque a empresa mudou a 

terceirizada que prestava serviços na área de 

locomoção de cargas, de transporte das mercadorias, 

passando esse serviço para a empresa Transilva, que 

não aceita, até o momento, agregar esses 

trabalhadores.  

Às dez horas, Senhor Deputado, V. Ex.ª ficou 

de abrir um espaço para que eles possam explicar à 

sociedade o problema que estão vivendo em função 

disso. 

Fizemos uma comissão especial, formada por 

esta Deputada, pelos Senhores Deputados Enivaldo 

dos Anjos, Euclério Sampaio e Nunes para 

discutirmos esse assunto junto à nova fornecedora da 

Kia, que é a empresa Transilva, de modo que ela 

agregue esses trabalhadores, para que não traga mais 

um problema para o Espírito Santo, que é o 

desemprego, que já é muito grande.  

São várias famílias desempregadas e mais um 

contingente de quase duzentos trabalhadores na área 

de motoristas que estão desempregados e passam por 

um pesadelo, pois sabemos o que é um pai de família 

sem emprego. 

Então, discutiremos aqui. Recebemos esses 

trabalhadores nas galerias, Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos, e espero que consigamos junto à 

Kia e à Transilva, que chamaremos a esta Casa para 

prestar esclarecimentos e para encontrarmos juntos 

uma saída. Ou ela absorver esses trabalhadores ou os 

agrega, para que continuem, com seus empregos, 

sustentando suas famílias. 

 É o que tenho a dizer nesta manhã, Senhor 

Presidente. (Muito bem!) 

 

(Registra presença a Senhora 

Deputada Luzia Toledo) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Euclério Sampaio, na vaga cedida pelo 

Senhor Deputado Luiz Durão. 

 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT - 

Sem revisão do orador) - Senhor Presidente, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 

servidores da Casa, profissionais de imprensa, todos 

que nos assistem, trabalhadores presentes nas 

galerias, um bom-dia! 

 Quanto aos trabalhadores, parabenizo a 

Senhora Deputada Janete de Sá pela fala e registro 

que a comissão está sendo formada. É questão de 

paciência, acho que até semana que vem a comissão 

estará formada. O Pimenta está com o documento 

para recolher a assinatura dos Senhores Deputados 

Enivaldo dos Anjos, Janete de Sá e Nunes. 

 Quero hoje, Senhor Presidente, retornar 

minha fala sobre o desastre que foi a irresponsável 

administração da secretaria de Saúde na gestão do ex-

secretário doutor Tadeu Marino. Confesso que fiquei 

surpreso com a defesa velada feita nesta Casa ontem 

do referido senhor. Mas todos têm direito, a 

Constituição é clara, todos têm direito à defesa. Se 

até aqueles, Senhora Deputada Janete de Sá, 

criminosos que cometem os crimes mais bárbaros 

têm, por que o homem que fez tanto mal à saúde não 

teria direito? Isso é consagrado na Constituição. 

 Mas quero dizer que o corporativismo é 

saudável, é bom, quando faz bem às pessoas, quando 

é um corporativismo saudável, não um 

corporativismo podre, de um grupo cujo um dos 

elementos pratica tanto mal. Um homem que quebra 

a saúde pública para favorecer empresários 

particulares da área da saúde não vejo que seja nada 

saudável defendê-lo. 

 Quero mostrar um pouco de matérias de 

jornais. Será que só eu estou errado? Política 

capixaba. Tadeu Marino terá de explicar contrato de 

R$ 110 milhões com OS. Não sou eu que estou 

dizendo é a imprensa. Eleições 2016. Ministério 

Público denuncia ex-secretário por fraudes em 

contratos na saúde. Não sou eu, não, é o Ministério 

Público e a imprensa. Não sou só eu não, e será que 

sou irresponsável em denunciar isso aqui? Não fui 

eleito para proteger ninguém que erra, para fazer 

gracinha para aliado político.  

 Senhor Deputado Bruno Lamas, estou 

fazendo a contrafala de V. Ex.ª ontem no campo das 

ideias, no campo do entendimento e no campo 

saudável, ainda. 

 Secretário de Saúde é questionado sobre 

repasses à Clínica Santa Isabel. Não sou eu que 

estou dizendo; é o jornal. Outra, confissão dele na 

CPI: Tadeu Marino reafirma que houve pagamento 

sem empenho na saúde. Quebrou a saúde pública do 

Espírito Santo, quebrou a saúde pública de Colatina, 

quebrou a de Guarapari, Senhor Deputado Edson 

Magalhães, e V. Ex.ª sabe disso. Se eu estiver mentindo, 

pode dizer que estou mentindo, Senhor Deputado. Ele 

fez muito mal a Guarapari, e tenho certeza disso. É 

um homem nocivo ao poder público, à população. 

Outra, Tadeu Marino mostra não ser conhecedor da 

Lei: Responsabilidade do Lixo Hospitalar é da 

Unidade Geradora. Secretário terá que explicar 

contratação de servidores sem concurso.  

Ele tem que explicar ainda o roubo mensal 

que acontecia na Sesa, do assessor direto, chefe de 

gabinete dele, passe e vale-transporte, uma quantia 

elevada, Senhor Deputado Edson Magalhães, todo 

mês. E aqui tenho que fazer uma ressalva, o chefe de 

gabinete era dele e do ex-secretário Anselmo Tozi. 
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Roubava todo mês. Estou com cópia do inquérito, 

que estava sumido, apareceu este ano, Senhor 

Deputado Nunes. Todo mês, réu confesso. Não tinha 

como não confessar. Chefe de gabinete do ex-

secretário Tadeu Marino. Não sou eu quem está 

dizendo. Um cara que recebia um salário de mil e 

poucos reais, ou três mil, eu não sei, está um homem 

rico. Tem que ver com quem ele dividia o dinheiro 

roubado. Não sou eu que falo não. Quando venho a 

esta tribuna, não tenho só convicção, tenho provas do 

que ocorre. Fui eleito não para defender amigo, mas 

para dizer a verdade, fiscalizar e legislar. É legítimo 

defender, mas tem que defender com 

responsabilidade, não atacando quem fez a denúncia. 

Agora, se quem faz a denúncia é um mentiroso que 

não tem credibilidade, deputados, tudo bem. Mas já 

provei, estou no quarto mandato e tudo o que eu disse 

aqui era verdade e aconteceu. 

Quero mostrar mais uma vez quem é o ex-

secretário Tadeu Marino. Chegarei ao seu Anselmo 

Tozi. Chegarei! É outro que ficou milionário à custa 

da falta de saúde pública do cidadão do Espírito 

Santo. Mas Tadeu Marino não trilhou o melhor 

caminho não. Ele não fez isso só em Colatina; 

quebrou hospital público para beneficiar plano de 

saúde, do qual, como disse o Senhor Deputado 

Doutor Hércules, ele não é sócio, é cooperado. 

Cooperado é uma sociedade enrustida. Quebra-se a 

saúde pública e todo mundo tem que correr para ter 

socorro numa saúde privada. Agora, eu posso pagar, 

nós podemos pagar, o secretário pode pagar, mas o 

cidadão de bem não pode pagar. E é por isso que tem 

que ser denunciado. 

Obrigado, Senhor Presidente. (Muito bem!)  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Concedo a palavra à Senhora 

Deputada Luzia Toledo. 
 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB - Sem 

revisão da oradora) - Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, nossos 

companheiros trabalhadores presentes nas galerias, 

sejam todos muito bem-vindos. É muito bom quando 

nossa galeria tem a presença de V. S.
as

. Quero 

cumprimentar a imprensa, os nossos telespectadores, 

nossas telespectadoras e fazer uma reflexão do que 

acabei de ouvir.  

Quero dividir com o Senhor Deputado Sergio 

Majeski, que fez uma fala nacional, ontem, desta 

tribuna. Até fiz um comentário com ele depois que 

saiu da tribuna. É importante essa fala. Acho que 

deveríamos fazer uma reunião com os nossos 

parlamentares, nossos treze parlamentares, dez 

deputados federais e três senadores. Acho que seria 

muito importante, porque a educação não passa 

necessariamente só pelo Ministério da Educação e 

nem pela vontade do presidente da República. 

Vivemos numa democracia na qual o Congresso 

Nacional tem a sua participação ativa, legal, sobre 

principalmente as políticas públicas, e a política 

pública principal deste país é a educação. Parabenizo 

o Senhor Deputado Sergio Majeski, um companheiro, 

um colega que tem demonstrado um conhecimento, 

uma luta, o que engrandece o Parlamento capixaba. 

Acabei de ver, Senhor Deputado Sergio 

Majeski, no Bom Dia Brasil - cheguei até um pouco 

esbaforida, porque queria ver a entrevista no nosso 

Bom Dia Brasil e ao mesmo tempo estar aqui. Fiquei 

muito feliz porque participei de vários seminários 

quando era advogada da Companhia Docas do 

Espírito Santo, em Pernambuco. E vi como 

Pernambuco, realmente, tinha bolsões de pobreza dos 

mais fortes, como de resto o nordeste. Mas vejo que 

Pernambuco, por causa da Escola Viva lidera em 

primeiro lugar no Ideb: deu agora. Estamos em 

quarto.  

Todos sabem que Pernambuco é um estado 

que cresceu, um estado com um povo inteligente, um 

povo estudioso. Já fiz uma viagem internacional só 

com o pessoal do nordeste. O pessoal de Pernambuco 

sempre me chamou muito a atenção pelo seu 

conhecimento, pela sua altivez, um povo muito 

trabalhador. 

Enfim, hoje fiquei muito feliz, porque 

Pernambuco está em primeiro lugar no Ideb. É 

extraordinário! E é por causa da Escola Viva. Acabei 

de ver a entrevista de uma grande especialista, 

dizendo o quanto é importante a escola de tempo 

integral. Portanto, o Espírito Santo está no caminho 

certo. O caminho certo é esse.  

Digo isso, Senhor Deputado Edson 

Magalhães, olhando para V. Ex.ª, porque se Deus 

quiser V. Ex.ª está no caminho certo também em 

Guarapari, e pode, como já fez no passado, adotar, 

não só deixar por conta do governo do estado. Mas 

cada prefeito apropriar-se da escola de tempo 

integral.  

Enquanto os nossos gestores municipais, 

gestores estaduais não se apropriarem dessas políticas 

públicas sérias e, a primeira é a educação, não tem 

jeito, continuaremos tentando sair de um buraco 

negro e não conseguiremos. Acabei de ver isso.  

O primeiro estado brasileiro que adotou a 

Escola Viva foi Pernambuco. Hoje não sei se tem 

isso ou se tem mais, o certo é que no início ao 

começarmos a discutir a Escola Viva, eram trezentos 

e sessenta escolas só em Pernambuco. Então, estamos 

no caminho certo.  

Parabenizo o governador Paulo Hartung, o 

Haroldo e a educação do Estado do Espírito Santo. 

Mas vamos ampliar. Temos que ampliar a Escola 

Viva, porque é o caminho certo. Muito obrigada, 

Senhor Presidente. (Muito bem!) 
 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Cacau Lorenzoni e 

Theodorico Ferraço) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Marcelo Santos. (Pausa) 



14 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 28 de setembro de 2016 

Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 

Marcos Bruno. (Pausa) 

Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 

Nunes.  

Havendo S. Ex.ª declinado, concedo a 

palavra ao Senhor Deputado Padre Honório. 
 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT - Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, cumprimento as 

Senhoras Deputadas Raquel Lessa, Luzia Toledo e 

Janete de Sá, e os servidores desta Casa. 

Mais uma vez estamos terminando uma 

semana aqui sem avançar nos projetos que precisam 

ser votados. Mais uma vez estamos precisando quase 

que passar esta semana com mais rapidez, para que 

possamos retomar os trabalhos com mais efetividade. 

Mais uma vez, queremos falar sobre a 

importância desta Casa, por meio da comissão 

constituída que está apoiando os nossos servidores, 

representando toda classe dos caminhoneiros que 

trabalham no transporte de veículos, mas que estão 

sendo prejudicados pela Transilva. Queremos 

fortalecer o nosso apoio ao sindicato na pessoa do 

Waldelio e aos servidores que investiram, por meio 

de um pedido da empresa anterior, em suas carretas, 

colocando ali seus recursos, e economizaram para 

que pudessem fazer um transporte de qualidade. 

Agora vem outra empresa e diz: Não preciso de 

vocês! 

É diferente quando você tem um 

equipamento que pode servir a outras atividades 

dentro do estado, dentro do país; um caminhão 

comum, uma carreta que possa transportar blocos, 

enfim, do que um caminhão que foi preparado, uma 

carreta que foi preparada para transportar veículos. 

Queremos aqui mais uma vez trazer o nosso 

apoio, o apoio da nossa equipe a esses profissionais 

que há mais de vinte anos estão no mercado de 

trabalho sustentando sua família com esse serviço. 

Agora vem uma empresa com a ganância de querer 

para si tudo o que poderia estar com aqueles que 

direito têm. Querem apenas impedir essa caminhada. 

Vários deputados já fizeram seus 

pronunciamentos. Hoje a Senhora Deputada Janete de 

Sá fez um pronunciamento defendendo essa causa. E 

também gostaria de dizer para vocês, servidores 

motoristas, que contem com esta Casa não apenas 

com um, dois ou três deputados, mas com todos os 

parlamentares, nessa causa, que é justa.  

Queremos novamente parabenizar os nossos 

atletas, que fizeram bonito na Paralimpíada. 

Principalmente o nosso Daniel Neves, de Nova 

Venécia, que teve o grande êxito de ser medalhista de 

ouro e medalhista de prata, fazendo o nosso estado 

pontuar e ser visivelmente qualificado dentro do 

esporte, principalmente naqueles que tiveram algum 

obstáculo e que não têm a mesma visibilidade da 

Olímpiada, que tiveram mais cobertura até mesmo da 

imprensa. 

Queremos parabenizar o Daniel pelo seu 

esforço, pela sua dedicação, pelo seu empenho, e sua 

família. Quero dizer que o estado do Espírito Santo 

está honrado e também Nova Venécia se sente 

honrada com esse êxito não apenas pela medalha, 

porque a medalha é uma conquista, mas os outros que 

não tiveram medalha também conquistaram com 

empenho e participação mostrando que é possível 

vencer sempre. 

Parabéns ao Daniel pelo empenho e pelo 

esforço, ao sair de Nova Venécia, vir para cá e, 

agora, conquistar o mundo. Parabéns ao Daniel e que 

Deus o abençoe. Parabéns a todos os atletas do estado 

do Espírito Santo, do nosso país, que realmente 

fizeram uma grande festa nesses jogos internacionais 

que aconteceram no Rio de Janeiro. 

No mais, hoje estamos na quarta-feira e 

gostaria de desejar a todos uma semana feliz aos 

servidores desta Casa, àqueles que nos acompanham. 

Que todos tenhamos uma boa quarta-feira. Que Deus 

esteja abençoando a todos. Fiquem com Deus e um 

bom-dia a todos. (Muito bem!) 
 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Doutor Rafael Favatto) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Pastor Marcos Mansur. (Pausa) 

Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a palavra à 

Senhora Deputada Raquel Lessa. (Pausa) 

Tendo S. Ex.ª declinado, concedo-a ao 

Senhor Deputado Sandro Locutor. (Pausa) 

Tendo S. Ex.ª declinado, concedo-a ao 

Senhor Deputado Sergio Majeski. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB - Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, funcionários da 

Casa, aqueles que nos visitam hoje nas galerias e os 

que nos assistem pela TV Ales, ontem, fiz o convite e 

hoje reforçarei: Está ocorrendo a exposição da arte do 

Ikebana, uma arte milenar japonesa, no Pilotis da 

Assembleia Legislativa, com toda uma programação 

da Igreja Messiânica, até sexta-feira, das 9hs às 14hs. 

Hoje, às 14h, por exemplo, haverá a palestra sobre a 

horta doméstica. Vale muito à pena. 

 Hoje, dia 21 de setembro, começa a 

primavera, dia também em que é comemorado o Dia 

da Árvore, mas poucas pessoas sabem que é o Dia de 

Luta da Pessoa com Deficiência. Gostaria hoje de 

falar um pouco sobre isso. 

 Nas minhas andanças pelo Estado, visitando 

principalmente as escolas... 

 

 O Sr. Doutor Hércules - (PMDB) - Permita-

me só fazer um registro: Dia Mundial de Alzheimer 

também. Obrigado. 

 

 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 

Obrigado. O Senhor Deputado Doutor Hércules está 

nos lembrando de que hoje também é o Dia Mundial 
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de Alzheimer. 

 Nessas andanças que temos feito, até como 

presidente da Frente Parlamentar das Pessoas com 

Deficiência aqui da Assembleia, temos visitado 

instituições como Apaes e Pestalozzis. É 

impressionante o serviço que essas instituições 

prestam às pessoas com deficiência. 

 Visitamos, recentemente, a Pestalozzi de 

Ponto Belo e a de Montanha. Visitamos no ano 

passado a Apae de Colatina e de Santa Maria de 

Jetibá; a Pestalozzi de Jaguaré e a Apae de Vila 

Valério, no ano passado, e várias outras. 

 São instituições que prestam um trabalho que 

nem o Estado, nem a prefeitura ou União fazem, ou 

seja, grande parte das pessoas com deficiência só 

pode contar com essas instituições. É curioso, porque 

a maioria das pessoas não conhece exatamente o que 

a Apae, a Pestalozzi ou as Amaes fazem. 

 As pessoas ligam muito Apaes, por exemplo, 

a serviço educacional, como se fosse uma escola para 

pessoas com deficiência, e não é só isso, Senhor 

Deputado Euclério Sampaio. A Apae presta todo um 

serviço: psicológico, de fonoaudiologia, 

odontológico. É uma coisa impressionante e ninguém 

presta esse serviço. E é para pessoas de qualquer 

idade. As Apaes, as Pestalozzis não recebem só 

crianças e adolescentes, é de zero a cem anos, para 

quem procurar, na verdade. 

 Essas instituições recebem pouquíssimo 

auxilio das prefeituras e do Estado, principalmente no 

setor de saúde. Então, se o Estado, a União e os 

municípios não prestam esse serviço para esse 

segmento da população, essas instituições precisam 

de um apoio muito maior, porque é um trabalho 

fantástico e as famílias só podem contar com essas 

instituições. O trabalho que elas executam não é 

oferecido pelos municípios, estados e muito menos 

pela União. 

 Acho estranhas as emendas parlamentares 

individuais. Várias das minhas emendas foram 

destinadas a Apaes e Pestalozzi. Até agora, nenhuma 

emenda minha foi executada pelo Poder Legislativo, 

nem a dos hospitais, nem a das escolas, nenhuma, 

absolutamente. E sabemos que grande parte dos 

deputados aqui já teve suas emendas, ou parte delas, 

contempladas.  

 Não quero ser leviano, mas estaria então, o 

Governo, realmente usando as emendas 

parlamentares para comprar apoio? Porque, as 

emendas parlamentares estão previstas no orçamento, 

não são dinheiro do Governo e muito menos qualquer 

tipo de favor. 

 As instituições precisam desse auxílio e as 

emendas parlamentares, Senhor Deputado Euclério 

Sampaio, são o mínimo de apoio que podemos dar a 

essas instituições. 
 

 O Sr. Euclério Sampaio - (PDT) - Senhor 

Deputado, quero parabenizar V. Ex.ª, porque conheço 

um pouco do trabalho das Apaes e realmente prestam 

um serviço maravilhoso, de alcance social muito 

significativo, tanto que sempre destino emenda para a 

Apae. V. Ex.ª está de parabéns por defender uma 

causa nobre e muito justa. 

 

 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 

Senhor Presidente, só para concluir, gostaria hoje de 

parabenizar as Apaes, as Pestalozzis e as Amaes pelo 

excelente trabalho que fazem, apesar de todo o 

sacrífico com que vivem permanentemente.  

Obrigado, Senhor Presidente. (Muito bem!)  
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Theodorico Ferraço. 

 

 O SR. THEODORICO FERRAÇO - 

(DEM - Sem revisão do orador) - Senhor 

Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, há poucos dias o Congresso Nacional deu 

uma resposta de grande responsabilidade com relação 

ao aumento solicitado pelo então presidente do 

Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo 

Lewandowski. Com os estados falidos, com o 

governo federal também em estado de falência não 

dando aumento a nenhum funcionário público e nem 

aos direitos que tem tanto o governo federal quanto o 

estado, mas dando um aumento para a Justiça de um 

modo geral. Com isso, chegou-se à conclusão de que 

nem o governo federal e nem os estados tinham 

condições de dar qualquer aumento para uma classe 

em detrimento de todas as outras classes que fazem 

parte do contexto nacional. 

 Foi, então, esfriado o projeto de lei que dava 

direito a um aumento que não discutimos. Todo 

mundo está precisando de aumento, ninguém aguenta 

mais com a vida do jeito que está, ninguém aguenta 

com os juros de agiotagem oficializada dos bancos, 

do cartão de crédito e do cheque especial. Mas, 

agora, surge a grande novidade no cenário nacional, 

uma nova PEC da ilustre senadora Gleisi Hoffmann 

que desvincula totalmente a Justiça federal ou a 

Justiça do Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, da 

Justiça dos estados, para, naturalmente, alcançar ou 

manter compromissos que existem não sei de quem 

com o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, 

para que, dando o aumento lá, não chegue até aqui e 

nem aos demais estados, fazendo com que as Justiças 

dos estados sejam consideradas como Justiça de 

segunda classe, haja vista que mais de oitenta por 

cento das ações e do trabalho na Justiça são 

praticados pelas Justiças estaduais e pelos 

serventuários da própria Justiça.  

Isso é um absurdo, é uma loucura! Queremos 

protestar e conclamar o Congresso Nacional para 

esfriar essa PEC também, pois não se pode criar aqui 

um juízo de valor para uma classe em detrimento de 

outras. Então, as Justiças dos estados, nesse caso, não 

têm o mesmo direito que a Justiça federal. Se não há 

recurso para ninguém, por que criam condições para 

acordos que não são acordos morais e nem de 

respeito à dignidade de um governo sério? 



16 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 28 de setembro de 2016 

 O Sr. Euclério Sampaio - (PDT) - Quero 

parabenizar V. Ex.ª porque entendo e tenho certeza 

de que essa PEC é imoral. Imoral por quê? Está 

querendo agradar os ministros do Supremo porque os 

processos dessa quadrilha toda estão no Supremo, 

mas se esquecem de que não podem criar duas 

categorias dentro de uma mesma categoria. Todos 

trabalham e todos têm direito ao mesmo reajuste.  

Então, parabenizo V. Ex.ª pela coragem, 

porque nos estados há homens de bem e mulheres de 

bem na Justiça, que não podem ficar aquém do que 

recebem os ministros. O direito é para todos. Mais 

uma vez, digo que essa PEC é imoral, para beneficiar 

pessoas que respondem a processo no STF e que 

fazem parte do rol de amizades da senadora.  

 

  O SR. THEODORICO FERRAÇO - 

(DEM) - Aliás, Senhor Deputado, uma feliz frase da 

ex-presidente Dilma Rousseff foi quando falou que o 

presidente do Supremo Tribunal só pensava em 

dinheiro. Quer dizer, está tudo acontecendo agora. 

Que acordo houve? Qual foi o acordo que houve com 

o senhor Ricardo Lewandowski? Isso é o que deixa 

uma interrogação. 

Graças a Deus, ele não é mais o presidente do 

Supremo e, hoje, tem lá uma presidente cuja honra e 

honorabilidade é sempre discutida em alto nível e o 

seu discurso de posse deu um chega para lá nos 

privilégios e nas discriminações. 

Então, esse registro que fazemos aqui, 

Senhor Deputado Euclério Sampaio, e eu agradeço o 

aparte de V. Ex.ª, é para dizer que estamos solidários 

com a Justiça do Espírito Santo, com a Justiça dos 

estados, que querem, por meio de uma PEC imoral, 

completamente imoral, fazer com que a Justiça dos 

estados e os funcionários da Justiça sejam 

considerados de segunda classe. (Muito bem!)  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Almir Vieira. 

 

O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP - Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, servidores desta 

Casa e todos os presentes, inicialmente quero 

parabenizar o Senhor Deputado Marcelo Santos por 

despontar, de acordo com as pesquisas, no município 

de Cariacica, como o preferido do eleitorado daquele 

município para que possa geri-lo e administrá-lo nos 

próximos quatro anos. Sendo que o atual prefeito 

daquela cidade teve uma votação expressiva nas 

eleições passadas, sendo o mais votado do país. E a 

quem muito é dado, muito é cobrado. Então, não teve 

a sua administração aprovada pela população, haja 

vista que o Senhor Deputado Marcelo Santos está na 

frente das pesquisas daquele município. E a 

alternância do poder, realmente, só faz bem para a 

população. 
 

Mas, também quero me reportar às eleições 

no nosso município de Anchieta. Um município 

onde, hoje, tem uma população desempregada. 

Noventa por cento da população de Anchieta, hoje, 

está desempregada e sem nenhuma possibilidade de 

ter acesso a uma colocação no mercado de trabalho 

dentro da nossa cidade porque os gestores que ali 

passaram não conseguiram diversificar a economia 

do município; não investiram, com toda a riqueza que 

o município recebeu, e não dividiram esta riqueza 

com a população em forma das boas políticas 

públicas, principalmente no que diz respeito à saúde. 

Aquele cidadão, no município de Anchieta, 

que tem a infelicidade de precisar de um serviço de 

uma UTI, é colocado dentro de uma ambulância e 

trazido para Vitória ou Vila Velha ou Cachoeiro de 

Itapemirim e, infelizmente, jogado nos corredores 

dos hospitais. Para você conseguir uma especialidade 

médica é, no mínimo, um ano de espera. 

Recentemente, fazendo uma caminhada no 

bairro Nova Jerusalém, uma senhora me falou: Almir, 

estou há três anos esperando uma mamografia. Isto é 

uma vergonha. Nós estamos falando de uma das 

cidades que mais recebeu recursos nos últimos anos. 

Quero também chamar a atenção das 

autoridades, principalmente da Justiça Eleitoral e do 

Ministério Público Eleitoral daquele município. Estão 

fazendo campanhas milionárias, jogando dinheiro 

para cima, enquanto a maioria da população está 

passando por necessidade.  

É um desrespeito flagrante à população de 

Anchieta o que dois candidatos estão fazendo naquele 

município. Temos, sim, que ver de onde está vindo 

todo este recurso que estão gastando nessas 

campanhas milionárias lá no município de Anchieta, 

quando nem os candidatos de Vitória, de Cariacica, 

de Serra e de Vila Velha estão conseguindo fazer, 

Senhor Presidente. Há um desrespeito muito grande 

para com aquela população por parte dessas duas 

oligarquias daquela cidade, que querem se manter no 

poder a qualquer preço. Mas, a população está de 

olho, a população está percebendo tudo que está se 

passando.  

Fica o nosso repúdio a esse tipo de campanha 

milionária que estão fazendo enquanto a maioria da 

população está passando necessidade. Quando 

amanhece o dia não tem sequer um centavo no bolso 

para ir à padaria buscar o leite e o pão para poder 

sustentar sua família. Muito obrigado, Senhor 

Presidente e a todos. Um bom dia a todos! (Muito 

bem!) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Amaro Neto. (Pausa) 

 Havendo S. Ex.ª declinado, concedo a 

palavra ao Senhor Deputado Bruno Lamas.  
 

 O SR. BRUNO LAMAS - (PSB - Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, Senhor Presidente 

Enivaldo dos Anjos, por quem tenho enorme carinho 
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e respeito, nosso querido xerife da Assembleia 

Legislativa, coronel, público presente, servidores da 

Casa, aqueles que nos acompanham pela TV Ales, 

pessoal do sindicato, que está no seu direito, na sua 

luta, na sua batalha em relação a algumas ações da 

Kia e da Transilva, terei a maior honra em ouvi-los, 

hoje, nesta Casa, na sua manifestação.  

 Senhor Presidente Enivaldo dos Anjos, 

agradeço mais uma vez toda a corrente de oração, 

tudo que tem sido feito pela vida do prefeito Audifax, 

com quem estive e que se recupera dessa 

enfermidade, e se recupera bem, mas ainda com 

necessidade de cuidados médicos, tendo em vista a 

seriedade e a complexidade da enfermidade o atingiu. 

 Agradeço à população da Serra e a todos os 

capixabas, mas à população da Serra em especial, por 

tudo que tem feito, por suas orações, por sua corrente 

positiva e pela confiança na gestão e na pessoa, na 

família, nos princípios, nos valores que o prefeito 

Audifax Barcelos sempre defendeu e sempre 

procurou implantar na cidade.  

 Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, ontem 

ouvi algumas coisas ao telefone que muito me 

entristeceram, até porque, se tem uma coisa que eu 

tenho é respeito pelos meus colegas deputados e 

deputadas. E em casa, conversando com a família, 

com a esposa e acima de tudo buscando uma 

orientação de Deus, porque o homem que não busca 

equilíbrio, não busca orientação divina é fadado ao 

fracasso... Hoje de manhã, sem querer pregar porque 

não sou pastor, abri a Palavra em Provérbios 15, que 

diz:  
  

O Eterno não deixa passar nada. A 

resposta moderada neutraliza a ira, 

mas a língua afiada põe mais lenha 

na fogueira. 

 

  E prossegue com tantos ensinamentos, entre 

outros:  

 

O temperamento explosivo é o 

estopim das brigas, mas o espírito 

tranquilo mantem a paz.  

  

 Então, é nesse espírito que eu sigo com o 

meu trabalho, com a minha consciência tranquila. E 

ontem foi um dia muito especial para mim, para o 

deputado federal Paulo Foletto, e também para o ex-

diretor do Detran, Carlos Lopes. Fomos absolvidos 

de uma denúncia mentirosa, por seis votos a zero, em 

um tribunal. Isso é motivo de alegria. Sigo com a 

minha ficha limpa, com as minhas mãos limpas e 

fazendo o meu trabalho, que faço com alegria há 

dezessete anos. Tenho trinta e nove anos e dezessete 

anos de vida pública; estou cumprindo o meu quarto 

mandato. Então, é nesse espírito que cumprimento 

todos os meus colegas, sem exceção. Sou o mesmo 

Bruno, com o mesmo coração, com a mesma cabeça, 

disposto a colaborar, a ajudar e a jamais cometer 

injustiça e agredir algum colega.  

  Por fim, agradeço ao Governo do Estado, à 

Casa Civil, muito especialmente à pessoa do ex-

subsecretário Roberto Carneiro, e ao Secretário 

Haroldo e sua equipe. 

 Senhor Presidente Enivaldo dos Anjos, tive 

emenda contemplada em quatorze escolas da cidade 

de Serra. Facilita porque o recurso já é da Educação, 

é realocado na mesma pasta e isso facilita um pouco. 

São valores pequenos, de quinze a dezessete mil 

reais. Mas, quando visitamos as escolas, quando 

fazemos o Café com Educação com nossos diretores 

e a comunidade escolar, é uma coisa que gosto de 

fazer. Toda quinta-feira, tomo café da manhã com 

diretores de escolas antes do expediente, bem 

cedinho. Em seguida, visito a escola, conheço a 

comunidade escolar.  

 Fizemos chegar por meio de emenda, e mais 

uma vez agradeço ao secretário Haroldo Rocha, ao 

Eduardo Malini e sua equipe, para a escola Rômulo 

Castello, a escola Maria Penedo, em Valparaíso, a 

escola Jacaraípe, a escola premiada Clóvis Borges 

Miguel, em Serra Sede, a escola Francisco 

Nascimento, em Jacaraípe, a escola Belmiro Teixeira, 

a escola Adelvani Azevedo, a escola Germano André 

Lube, a escola Marinete de Souza Lira, a escola Vila 

Nova de Colares, a escola Nova Carapina, a escola 

Maringá, a escola Antônio José Peixoto Miguel e a 

escola João Loyola. Essas já estão com recurso em 

caixa, tendo um apoio, um suporte para investimentos 

importantes no dia a dia. 

 Além disso, as escolas Juraci Machado, 

Antônio Luiz Valiate, Maria José Zouain de Miranda, 

Professora Maria Olinda, Elice Baptista Gaudio, 

Iracema Conceição Silva, Mestre Álvaro e Campinho 

da Serra estão na iminência do pagamento, 

totalizando vinte e quatro escolas. 

 Então, é um trabalho meu, nosso, dos 

capixabas, da minha equipe, que tem me dado muita 

alegria. Gostaria de finalizar agradecendo à Sedu e 

desejando a essas escolas que façam uma boa gestão 

dessa pequena, porém importante, colaboração do 

nosso mandato, que tem a educação como prioridade 

total. 

 Muito obrigado, Senhor Deputado Enivaldo 

dos Anjos. (Muito bem!) 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Recebemos na Mesa um 

requerimento: 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

 

Os Deputados abaixo assinados, no 

uso de suas prerrogativas 

regimentais e especialmente com 

base no art. 62 do Regimento 

Interno, requerem a V. Ex.ª a 

constituição de Comissão de 
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Representação, para acompanhar as 

reivindicações dos trabalhadores que 

prestam serviço no transporte de 

veículos, os chamados cegonheiros, 

com a finalidade de intermediar 

junto às empresas Transilva e a Kia 

Motors, uma alternativa que não 

venha prejudicar os motoristas e 

seus familiares. 
 

Sala das Sessões, 20 de setembro de 

2016. 

 

DEP. EUCLÉRIO SAMPAIO P.  

(PDT) 

JANETE DE SÁ (PMN) 

DEP ENIVALDO DOS ANJOS 

PSD) 

DEP. NUNES (PT) 

 

 Convido o Senhor Deputado Euclério 

Sampaio, a Senhora Deputada Janete de Sá e o 

Senhor Deputado Nunes para fazerem parte da Mesa. 

 Esse requerimento foi deferido pelo Senhor 

Presidente Theodorico Ferraço. 

 Concederemos a palavra, por até dez 

minutos, ao senhor Waldélio de Carvalho Santos, 

presidente do Sindicato dos Cegonheiros, para que se 

manifeste com relação à situação em que se encontra 

o Sindicato. 

 Convidamos a Senhora Deputada Luzia 

Toledo para fazer parte da Mesa com o Senhor 

Deputado Nunes e a Senhora Deputada Janete de Sá. 

(Pausa) 

 

 A SR.ª PRESIDENTE - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Concedo a palavra ao senhor Waldélio de 

Carvalho Santos, em nome de todo o Sindicato. 

 

 O SR. WALDÉLIO DE CARVALHO 

SANTOS - (Sem revisão do orador) - Bom dia a 

todos. Agradeço à Mesa, à Comissão que se 

pronunciou para nos ajudar, a todos os deputados, aos 

trabalhadores presentes e à Casa.  

 Sou presidente do Sindicato dos 

Cegonheiros, Waldélio de Carvalho Santos. Estamos 

há vinte anos transportando os Kia importados que 

desembarcam no Espírito Santo.  

 Hoje a Kia contratou a Transilva, deixando 

todos os trabalhadores fora do trabalho. Há vinte anos 

prestamos esse serviço. Hoje a Transilva não quer os 

carreteiros, os trabalhadores. Ela monopolizou com a 

Transilva o trabalho, deixando todos os seus 

trabalhadores fora do serviço. 

 Com isso a Transilva vem usando força 

policial e a Justiça, colocando-nos para fora da 

portaria da Transilva. Ficamos todos desempregados. 

Registramos boletins de ocorrência, fizemos 

manifestações pacíficas por mais de sessenta dias 

parados em frente à Transilva, e por isso pedimos às 

autoridades, aos senhores, para intervirem com um 

diálogo com a Kia e a Transilva. 

 Agradeço a todos pelo apoio que estão dando 

a nós.   

 

A Sr.ª Janete de Sá - (PMN) - Gostaria de 

perguntar ao senhor Waldélio se pode explicar para 

as pessoas que estão ouvindo qual o trabalho que 

vocês desenvolviam, quantos profissionais estão 

desempregados e quantas famílias estão envolvidas 

nesse processo, para que possamos conhecer melhor. 

  

O SR. WALDÉLIO DE CARVALHO 

SANTOS - Hoje somos mais de duzentos carreteiros 

diretamente, e mais uns trezentos indiretamente com 

esse serviço. Há mais de vinte anos transportamos 

pela Kia no Espírito Santo. Compramos os 

caminhões com equipamentos específicos só para 

fazer esse transporte. É só o que sabemos fazer. Junto 

à Kia. Por isso pedimos que a Transilva colabore 

conosco para podermos trabalhar e sustentar as 

nossas famílias. Estão os trabalhadores precisando 

trabalhar. Precisamos estar juntos com a Kia, 

trabalhando com a melhor qualidade para ela. 
   
A Sr.ª Janete de Sá - (PMN) - Qual o tipo 

de caminhão que vocês têm e o que vocês 

transportam? Para que as pessoas entendam. 

  

O SR. WALDÉLIO DE CARVALHO 

SANTOS - Transportamos automóveis, veículos. 

Compramos caminhão específico para transportar 

esses veículos, que são os caminhões cegonha. 

Precisamos ter o direito ao trabalho. Os caminhões 

estão com boletos para pagar, prestações para pagar. 

Há sessenta dias pais de família estão sem trabalho, 

então precisamos do apoio de vocês.  

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Marcelo Santos) 

A SR.ª PRESIDENTE - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - A Mesa pode interagir. A comissão 

formada pelos Senhores Deputados Euclério 

Sampaio, Enivaldo dos Anjos, Janete de Sá e Nunes 

podem interagir com o presidente para que a 

sociedade capixaba tome conhecimento. Que não só 

os parlamentares e as parlamentares, mas também a 

sociedade capixaba tome conhecimento do pleito que 

está sendo feito nesta Casa.   

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Nunes. 

  

O Sr. Nunes - (PT) - Bom dia, companheiros 

e companheiras e, em especial, todos os 

trabalhadores. Acho que precisamos passar para 

quem nos assiste e também aos donos da Transilva 

essa sensibilidade, para que tenham sensibilidade 

pela causa. O que vocês estão fazendo é, 

simplesmente, buscar uma alternativa para resolver 

um problema criado pela Transilva. E precisamos 

compreender qual foi o real motivo para que essa 

empresa tomasse a atitude que tomou.  
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Pelo que tenho percebido, todos vocês já 

prestam serviço à Kia muito antes da Transilva ter 

esse contrato com a Kia. Já trabalham, muitos de 

vocês, há muito mais tempo. Quero, para que possa 

ficar mais claro para nós, saber o que levou a 

empresa a tomar essa decisão. Quais foram os 

motivos? Vocês têm conhecimento de algo que 

justifica a empresa ter tomado essa decisão? Ou seja: 

se há, inclusive, alguma imposição da Kia para que 

ela pudesse tomar todo esse serviço e ficar ela 

prestando esse serviço exclusivo para a empresa.   
 

O SR. WALDÉLIO DE CARVALHO 

SANTOS - Senhor Deputado Nunes, a Kia contratou 

a Transilva, a Transilva dando trinta por cento de 

desconto. Não teve nenhum aviso prévio aos nossos 

carreteiros, aos nossos associados: de repente a Kia 

chega para a Transilva, do dia para a noite, e fala que 

os carreteiros estão todos fora do transporte. Repito: 

o cegonheiro, o carreteiro comprou seus caminhões, 

tem seus motoristas precisando trabalhar e, de 

repente, a Kia, junto com a Transilva, formam um 

monopólio no qual só duas empresas vão trabalhar. 

Estão aí duzentos pais de família sem trabalho, sem 

emprego, com seus caminhões para pagar, e ficamos 

sem o trabalho. A Kia Motors vem desembarcando 

seus carros no Espírito Santo há vinte anos. Junto a 

isso, ela contratou só uma empresa hoje, a Transilva, 

e deixa pais de família desempregados. (Muito 

bem!) 

  

 A SR.ª PRESIDENTE - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Antes de conceder a palavra à Senhora 

Deputada Janete de Sá, concedo-a ao Senhor 

Deputado Euclério Sampaio, que precisa se ausentar, 

e antes gostaria de dar uma contribuição. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 
Saúdo o presidente do Sindicato dos Motoristas 

Cegonheiros do Espírito Santo e os trabalhadores 

presentes.  

Sugeri à Senhora Deputada Janete de Sá e ao 

Senhor Deputado Nunes fazermos uma reunião e 

convidar os representantes legais da Kia e da 

Transilva, porque é duro ver em um momento de 

tanto desemprego e tanta coisa ruim que eles causem 

mais transtorno ao estado do Espírito Santo, 

principalmente para duzentas famílias, Senhor 

Deputado Edson Magalhães.  

Entendo que se eles abraçaram o contrato, 

não precisa mandar o pessoal embora e deixar 

duzentos chefes de família à mercê da sorte em um 

momento difícil por que o País atravessa. Então, 

sugiro que convidemos os representantes legais até 

para a próxima semana para podermos fazer isso.  

Vou ter que me retirar, mas podem contar 

com esta Casa na intermediação desse problema. 

Temos os Senhores Deputado Nunes, Janete de Sá e 

Luzia Toledo, que são sindicalistas, o Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos e eu que defendemos o 

trabalhador, então podem contar conosco. O que 

puder ser feito, a Assembleia Legislativa fará. 

Obrigado, Senhora Presidente. Peço licença 

para me retirar porque tenho compromisso.  
 

A SR.ª PRESIDENTE - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Pois não, Senhor Deputado Euclério. 

Obrigada pela sua contribuição. 

Passo a palavra à Senhora Deputada Janete 

de Sá. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Após 

ouvirmos as explicações do Senhor Waldélio de 

Carvalho Santos, presidente do Sindicato dos 

Cegonheiros do Espírito Santo, novamente 

externamos para as pessoas que nos ouvem e nos 

assistem neste momento pela TV Ales que estamos 

nesta Casa, nesta manhã, com os cegonheiros que 

estavam trabalhando para a Kia Motors, que faz 

exportação, traz carros para o Espírito Santo. Esses 

cegonheiros levam esses veículos para as diversas 

autorizadas no Brasil todo que revendem esses 

veículos. Eles levam para diversos locais, distribuem 

essa mercadoria, que são veículos, para as diversas 

localidades no país. Esses trabalhadores há mais de 

vinte anos exercem essa atividade agregados à 

empresa que fazia esse serviço de transporte de 

logística para a empresa Kia Motors. Por conta de a 

Kia ter mudado a empresa que faz o trabalho de 

logística, passando esse serviço para a empresa 

Transilva, esses trabalhadores que adquiriram esses 

veículos, que não são baratos, são muito caros, de 

valor muito elevado, estão pagando prestações, 

porque certamente adquiriram com empréstimos, 

compraram esses veículos financiados, estão hoje, 

todos, no olho da rua, desempregados. São mais de 

duzentas famílias, empregados diretos, e cerca de 

mais duzentas que são de empregados indiretos, 

desempregados em um momento de uma crise 

econômica e de desemprego. São mais de onze 

milhões de desempregados no país, somando agora 

no Espírito Santo mais quatrocentas famílias 

desempregadas por conta desse dano que a Kia 

Motors criou, trazendo um desequilíbrio social no 

nosso estado, impactando negativamente com 

desemprego nessas famílias.  

Em virtude disso, formamos uma comissão 

especial para intermediar esse conflito. Gostaria de 

pedir aos colegas, ao Senhor Deputado Nunes, que 

faz parte dessa comissão, ao Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos, que também faz parte dessa 

comissão e se dispôs a intermediar e fazer esse 

trabalho, e ao Senhor Deputado Euclério Sampaio, 

que marquemos uma reunião para segunda-feira, às 

13h, porque a fome tem pressa, o desemprego não 

pode esperar muito tempo. Pedimos ao Miguel Amm, 

das Comissões Especiais, que convide o 

representante legal da Kia Motors no estado, os dois 

sócios da Transilva e o representante legal do 

sindicato, senhor Waldélio Carvalho, para uma 

reunião conosco, segunda-feira, no plenário Rui 

Barbosa, onde iniciaremos essa discussão com os 
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representantes legais para tentarmos chegar a um 

entendimento. Esta é a proposta que faço em sintonia 

com os Senhores Deputados Euclério Sampaio e 

Nunes. Já propondo essa reunião para segunda-feira 

próxima, às 13h.  
  

A SR.ª PRESIDENTE - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Bruno Lamas.  

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - 

Cumprimento a querida Presidente Luzia Toledo, a 

Senhora Deputada Janete de Sá e o Senhor Deputado 

Nunes. Sejam bem-vindos o presidente do Sindicato 

dos Cegonheiros e todos seus amigos, pais, 

trabalhadores. Tive a oportunidade de conversar com 

os senhores. Também tenho amigos conterrâneos da 

Serra, de Jacaraípe. Recebi telefonemas e estou 

sensível à questão. 

Senhora Deputada Luzia Toledo, gostaria de 

fazer parte desta comissão e dar minha humilde 

contribuição. Ontem citei o trabalho da Senhora 

Deputada Janete de Sá, do Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos e fiz uma comparação do 

trabalho que a Senhora Deputada Janete de Sá 

presidiu junto à Vale do Rio Doce, quando esta Casa 

também foi sensível e recebeu os trabalhadores. A 

Casa do Povo tem que estar aberta para o povo. A 

Assembleia Legislativa está aberta para vocês. Essa é 

uma demonstração clara disso. Tínhamos o propósito 

de diminuir as demissões da Vale. Somente 

engenheiros, havia quarenta e cinco, e alcançamos o 

objetivo. Foi muito bem presidida pela Senhora 

Deputada Janete de Sá, justiça seja feita. Agora, com 

a soma dos Senhores Deputados Nunes, Enivaldo dos 

Anjos, Luzia Toledo, Bruno Lamas e de todos nós, 

queremos dialogar. Queremos estender as mãos, 

implantar o diálogo, convidar as pessoas que estejam 

nesta Assembleia Legislativa e tentar algo que seja 

bom para todos os lados. Refiro-me especificamente 

aos trabalhadores e às duas empresas que prestam 

seus importantes serviços no estado.  

 

Essa é minha manifestação. Vocês estão no 

caminho correto, organizados. Senhor Deputado 

Nunes, gostaria muito de estar do lado de V. Ex.ª 

fazendo parte desta comissão e dar minha 

contribuição. Muito obrigado.   

 

A SR.ª PRESIDENTE - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Senhor Deputado Nunes, V. Ex.ª deseja 

fazer uso da palavra? 

 

O SR. NUNES - (PT) - O companheiro 

Deputado Bruno Lamas fez uma solicitação e está 

incorporado a esta comissão. Sem sombra de dúvidas 

contribuirá muito. É claro que todos que tiverem esse 

mesmo espírito serão bem-vindos para encontrarmos 

uma solução para resolvermos e minimizarmos esse 

problema que agrava muito o desemprego. Muito 

obrigado. 

A SR.ª PRESIDENTE - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Agradecemos ao senhor Waldélio de 

Carvalho Santos, presidente do sindicato, que além 

de fazer sua fala, interagiu com a Mesa e com a nossa 

comissão. 

Incorporo o nome do Senhor Deputado 

Bruno Lamas. Demais Senhores Deputados e 

Senhoras Deputadas que quiserem participar, já está 

marcada uma reunião para segunda-feira, às 13h, no 

plenário Rui Barbosa, no pilotis desta Casa.   

Vou repetir: a reunião está marcada para 

segunda-feira, às 13h, no auditório Rui Barbosa, no 

pilotis, com a participação, além desta comissão 

formada pelos Senhores Deputados Euclério 

Sampaio, Enivaldo dos Anjos, Janete de Sá e Nunes, 

já entrou para esta comissão o Senhor Deputado 

Bruno Lamas, assim como os demais deputados e 

deputadas que quiserem.  

Então, está marcada para às 13h, segunda-

feira, no plenário Rui Barbosa. Agradecemos muito a 

participação de todos os sindicalizados que estão 

aqui, na verdade, além de sindicalizados são 

sindicalistas.  

Disse para a Senhora Deputada Janete de Sá 

assim: Às vezes, até esqueço que também sou 

sindicalizada, porque ela é quem toma conta do 

pedaço, e ficamos tão contemplados com o trabalho 

da Senhora Deputada Janete de Sá e dos demais 

colegas como dos Senhores Deputados Nunes e 

Euclério Sampaio, que, às vezes, não falamos; mas 

continuo fazendo parte do sindicado portuário, junto 

com minha turma do porto de Vitória, onde trabalhei 

por dezoito anos, sempre atuante no sindicato. Fico 

muito feliz com as presenças de V. S.
as 

aqui hoje, 

mostrando organização.  

Entraram na Casa do Povo, que é a casa de 

vocês, e foram ouvidos porque estão organizados. 

Quanto mais se organizarem, mais terão nosso 

respeito e o respeito da sociedade. Portanto, 

agradecemos muito a presença. 

 

 O SR. NUNES - (PT) - Senhora Presidente, 

pela ordem! Nós, o presidente Waldélio e a comissão 

dos cegonheiros, conversamos com o Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes, pedindo para S. Ex.ª se 

juntar a nós para somar. Tenho certeza absoluta de 

que o companheiro, Senhor Deputado Gilsinho 

Lopes, nos ajudará muito nesta comissão. Só quero 

registrar. 

 

 A SR.ª PRESIDENTE - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - O Senhor Deputado Gilsinho Lopes já 

está como membro na comissão. 

 Está encerrado. Agradeço muito a presença 

do sindicato e dos sindicalizados e espero que, 

realmente, cheguemos a um bom tempo. 

 Muito obrigada e um bom-dia. 
 

 Peço ao Senhor Deputado Nunes e a Senhora 

Deputada Janete de Sá que façam o encaminhamento. 

Neste momento, convido o subsecretário da 
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Cultura, senhor José Roberto Santos Neves, para usar 

a tribuna. 

 A vinda do subsecretário a esta Casa foi 

requerida por mim e aprovada por todos os Senhores 

Deputados e as Senhoras Deputadas. 

 Gostaria de dizer, Senhor Deputado Sergio 

Majeski, que a importância da vinda do subsecretário 

é para explicar, não só para os Senhores Deputados e 

Senhoras Deputadas, mas para a sociedade do Estado 

do Espírito Santo, sobre os editais. É muito 

importante o que o senhor José Roberto Santos 

Neves, subsecretário da Cultura, veio fazer aqui hoje.  

Além disso, apesar de todo o processo 

eleitoral, apesar de todo o nosso trabalho nesta Casa, 

apesar de tudo, amanhã faremos um sarau poético e 

convidamos, não só os Senhores Deputados, 

Senhoras Deputadas e os funcionários desta Casa, 

mas a sociedade do Estado do Espírito Santo, que 

está nos vendo. 

 Amanhã, às 19h, receberemos todas as 

academias do nosso estado no Palácio Cultural Sônia 

Cabral, nome que aprovamos nesta Casa. Está 

belíssimo. Fazemos o convite aos Senhores 

Deputados e às Senhoras Deputadas.  

Será um sarau poético, com o som da 

orquestra de Irupi, Som das Águas do Caparaó. É 

muito bonito, vem de Irupi. O mais importante é que 

as academias irão participar. Precisamos de cultura 

neste estado. 

Concedo a palavra, com muito prazer, ao 

subsecretário. 

 

 O SR. EDSON MAGALHÃES - (PSD) - 

Senhora Presidente, pela ordem! Antes do 

subsecretário começar a falar da tribuna, gostaria de 

saber de V. Ex.ª quais serão os procedimentos da 

Mesa após a fala do subsecretário, porque não ficou 

definido isso. 

 

 A SR.ª PRESIDENTE - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Não ficou definido, Senhor Deputado 

Edson Magalhães, por dois motivos: não havia mais 

quorum, e tínhamos aprovado a vinda do 

subsecretário. 

 

 O SR. EDSON MAGALHÃES - (PSD) - 
Mas não houve a recomposição do quorum, Senhora 

Presidente. Só isso, só para fazer essa correção, 

porque quando terminou a fala do senhor Waldélio, 

era para ter sido encerrada e ter dado a palavra ao 

subsecretário. Isso está meio confuso. 

 É um prazer, senhor subsecretário, receber V. 

S.ª. 
 

 A SR.ª PRESIDENTE - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Queria que a assessoria da Mesa, por 

favor, se apresentasse e desse a informação que o 

Senhor Deputado Edson Magalhães está pedindo. 

 

 O SR. EDSON MAGALHÃES - (PSD) - 
Marquinhos e Senhora Presidente, colaborando com 

vocês, tenho a impressão que após a fala do 

secretário, cabe à Mesa Diretora, fazer a 

recomposição de quorum. Não havendo quorum para 

Ordem do Dia, passamos então ao Grande 

Expediente. Entendo assim. 

 

 A SR.ª PRESIDENTE - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - V. Ex.ª está correto, mas na hora que 

terminou a fala não tínhamos dez Senhores 

Deputados. Contei. Se fizesse a recomposição de 

quorum, ele não falava. Ele está aqui desde as 9h. 

Mas concordo, V. Ex.ª está correto, tanto que pedi a 

vários Senhores Deputados que ficassem, exatamente 

para que pudéssemos garantir a palavra ao 

subsecretário. V. Ex.ª deu uma grande contribuição. 

Agradeço aos Senhores Deputados que estão aqui e 

que permaneceram para ouvir o subsecretário de 

Cultura, José Roberto Santos Neves. 
 

 O SR. JOSÉ ROBERTO SANTOS 

NEVES - (Sem revisão do orador) - Bom dia a 

todos.  

Falo em nome do secretário de estado da 

Cultura, João Gualberto, de quem trago um abraço 

para todos os presentes. Quero agradecer aos nobres 

Senhores Deputados presentes nesta Casa de Leis, 

especialmente, à Senhora Deputada Luzia Toledo, 

amiga da cultura e do turismo do estado, que nos fez 

esse convite para falarmos aqui sobre o Fundo 

Estadual de Cultura, Política de Editais do Governo 

do Estado. 

 Antes de entrar no assunto do Fundo Estadual 

de Cultura, Senhora Deputada, somente 

contextualizar o papel da política cultural no nosso 

país. Tivemos dois grandes ministros da cultura no 

Brasil. Um foi Celso Furtado, que foi ministro na 

época de Sarney, economista, que lançou as bases da 

pesquisa sobre a economia criativa. Foi Celso 

Furtado que entendeu que a cultura é um instrumento 

importante para o desenvolvimento socioeconômico 

do país. Isso nos anos setenta, nos anos oitenta, em 

que publicou várias obras. E o segundo grande 

ministro foi Gilberto Gil. O Gil entendeu o campo de 

atuação da cultura em três dimensões: a dimensão 

simbólica, a dimensão cidadã e a dimensão 

econômica. 

 A dimensão simbólica é aquela que prevê que 

todo cidadão é capaz de produzir símbolos, de 

produzir identidade. Então, as bandas de congo, os 

grupos indígenas, os grupos de capoeira, de hip-hop, 

os grupos de danças italianas, europeias, toda essa 

diversidade cultural do nosso estado está previsto na 

dimensão simbólica. 

 A dimensão cidadã é aquela que entende a 

cultura como um direito social. Está no art. 215 da 

Constituição, que o poder público tem a obrigação de 

garantir ao cidadão pleno acesso aos seus direitos 

culturais. Assim como existe o direito à saúde, o 

direito à educação, o direito à moradia, existe o 

direito à cultura. 

 E, por fim, temos a dimensão econômica, que 
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é aquela que entende a cultura como instrumento de 

geração de emprego e renda. É o conceito da 

economia criativa que vem sendo trabalhada como 

prioridade pelo Governador Paulo Hartung, pelo 

secretário João Gualberto, por intermédio do Plano 

ES Criativo, que visa estimular o empreendedorismo 

entre a classe artística, entre os produtores de cultura.  

Acredito que não existe nada mais nobre para 

um artista do que viver da sua arte e não depender do 

Estado. O artista tem que entender a sua arte também 

como um negócio. A partir dessa percepção, nós 

entendemos que o Fundo Estadual de Cultura é um 

instrumento de financiamento público que permite e 

incentiva a sociedade a se expressar por meio das 

manifestações culturais. O Fundo Estadual de Cultura 

foi implementado em 2009 na segunda gestão do 

governador Paulo Hartung e é um instrumento que 

trabalha basicamente com a meritocracia, ou seja, os 

projetos são inscritos pelos artistas, pelos produtores 

de cultura do nosso estado nas mais diversas áreas e, 

depois, passam por uma avaliação de uma comissão 

julgadora formada por membros de notório saber. 

Essa comissão emitirá nota, tem um parecer para 

avaliar a relevância pública e cultural desses projetos. 

Em seguida, a comissão entendendo dessa forma, os 

artistas são de fato contemplados, recebem esse 

prêmio em dinheiro e vão fazer as suas contrapartidas 

para a sociedade em música, em cinema, em 

literatura, nas mais diversas áreas.  

O Fundo Estadual de Cultura, ano passado, 

contemplou duzentos e setenta e três projetos de 

quarenta e um municípios do estado. Alguns 

municípios como Laranja da Terra e Ibitirama 

tiveram projetos contemplados pela primeira vez, o 

que mostra a capilaridade, a abrangência dessa 

política pública.  

A Secretaria de Estado da Cultura sempre 

realiza palestras de capacitação para que todos os 

artistas produtores de cultura tenham informações no 

mesmo nível para poderem concorrer a esses 

projetos. No site da secretaria é exigido o memorial 

descritivo, uma justificativa, um cronograma de 

execução, são vários itens que têm que ser preenchidos 

para que os artistas possam concorrer a esses prêmios. 

As nossas oficinas de capacitação são para isso: para 

tirar todas as dúvidas dos produtores de cultura. No 

ano passado, foram realizadas trinta e cinco palestras 

de capacitação nas dez regiões do estado.  

E os editais deste ano estão abertos até o dia 

3 de outubro. O prazo final da inscrição é 3 de 

outubro. O Governo do Estado está oferecendo 

prêmios no valor de oito milhões de reais para vinte e 

nove categorias. Dentro deste quadro de crise 

econômica, destas dificuldades todas pelo que o país 

passa, o governador destinar esse recurso para o setor 

cultural mostra o compromisso do governador Paulo 

Hartung com a área da cultura.  

Gostaria também de falar agora mais 

especificamente sobre os editais na área da literatura. 

Foi isso que eu tinha combinado com a deputada 

Luzia Toledo. Lembrando, antes de falar sobre a 

literatura, que todos esses editais passam pelo 

Conselho Estadual de Cultura. Os critérios, a 

premiação, tudo isso é amplamente discutido como a 

sociedade por intermédio do Conselho. E a política 

de editais é dinâmica, o edital pode ter mudança de 

um ano para o outro de acordo com as necessidades 

da sociedade, até porque a sociedade pode se 

inscrever como pessoa física e pessoa jurídica. É 

essencial que os proponentes sejam moradores do 

Espírito Santo com pelo menos dois anos de moradia 

no estado, com essa comprovação. A partir daí, já 

pode concorrer a esse prêmio. 

Na área da literatura, o Governo do Estado 

destina quatrocentos e cinquenta mil em prêmios para 

duas categorias. Um é o edital de produção de obras 

literárias, são prêmios de quinze mil reais que 

contemplarão vinte autores, serão mais vinte livros 

sendo lançados no nosso estado - dez de autores 

estreantes e dez de autores com obras já publicadas 

nas mais diversas áreas. Incluímos ficção e não 

ficção, são romances, contos, crônicas, e também 

ensaios sobre cultura, biografia, memória, história, 

porque isso é fundamental para nossa identidade.  

O outro prêmio é o incentivo à leitura. 

Oferece cento e cinquenta mil reais em prêmios, 

sendo dez prêmios no valor de quinze mil para 

projetos muito interessantes, as rodas de leitura, 

projetos de oficinas, projetos de bibliotecas 

comunitárias, de saraus poéticos, de circulação dos 

autores. A dificuldade maior que entendemos para o 

mercado, não só da literatura, mas da música, do 

cinema é a distribuição. Muitos autores conseguem 

publicar livros, mas não conseguem fazer com que 

essa obra chegue à população. Muitos autores já 

realizam saraus poéticos, palestras e oficinas 

espontaneamente. Pois bem, agora o Governo do 

Estado já conta com um prêmio para incentivar a 

leitura no nosso estado. 

É muito importante o que falarei agora, 

deputada, sobre os fundos de cultura. Entendo que os 

nobres deputados têm a obrigação de incentivar os 

gestores municipais a criar seus fundos municipais de 

cultura. Infelizmente, ainda vemos alguns gestores 

destinando recursos altos para contratação de shows 

de artistas nacionais, às vezes com cachê de 

quatrocentos, quinhentos mil reais a um show que 

durará uma hora, uma hora e meia e não trará 

nenhum benefício concreto à comunidade. 

Quatrocentos, trezentos, duzentos, cinquenta mil reais já 

significa a abertura de um fundo municipal de cultura, 

onde o gestor abrirá a política de editais, trabalhará 

com a meritocracia, contemplará o artista da terra e 

terá a cultura circulando o ano todo no seu município, 

e não somente num show que durará uma hora, uma 

hora e meia. Essa é a nossa luta. A partir do momento 

em que o Governo do Estado, com o Legislativo, 

conseguir implementar essa mentalidade nos 

municípios, conseguiremos fazer com que a cultura 

circule muito mais no Espírito Santo e sejam 

prestigiados os artistas da terra. 

Basicamente, para fechar essa breve 
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exposição, gostaria de deixar duas frases para nossa 

reflexão. Uma é do poeta Ferreira Gullar que diz: A 

arte existe porque a vida não basta. Olhem que frase 

bonita: A arte existe porque a vida não basta! Ou 

seja, a arte nos liberta, a arte nos permite sonhar. Ela 

proporciona a transformação social. Ou seja, cultura é 

muito mais do que mero entretenimento, do que uma 

festa de emancipação política, do que um calendário 

oficial de eventos. Cultura é a nossa identidade, são 

as nossas raízes, nossa sensação de pertencimento, 

orgulho de um povo. Por isso Ferreira Gullar disse 

que A arte existe porque a vida não basta. 

A outra frase é do grande cantor e compositor 

Gilberto Gil, que diz: O povo sabe o que quer, mas 

também quer o que não sabe. Observe a sabedoria do 

Gil, o povo produz arte, produz cultura, mas também, 

quer conhecer aquilo a que não tem acesso. Aí entra a 

obrigação do poder público de oferecer alternativas 

para que a população faça as suas escolhas culturais. 

Caso contrário, ficaremos à mercê da mídia 

eletrônica, daquilo que está na moda, daquilo que 

consideramos que seja um tipo de entretenimento 

descartável. Essa é a principal diferença entre a 

cultura e entretenimento. 

Noel Rosa morreu há mais de setenta anos, e 

suas músicas continuam sendo tocadas nos carnavais 

e continuarão sendo gravadas para posteridade. 

Muitas vezes não nos lembramos da música que fez 

sucesso no ano passado na rádio, porque hoje 

vivemos, infelizmente, a cultura de efemeridade: tudo 

é consumido rápido, jogado fora, e esquecido muito 

rapidamente também. A cultura não. A cultura marca. 

É aquilo que faz história. Essa é a mensagem do 

Gilberto Gil que trago aos nobres deputados.  

Muito obrigado pela oportunidade de falar 

sobre cultura nesta Casa com os senhores. Bom-dia! 

 

A SR.ª PRESIDENTE - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Padre Honório. 
 

O Sr. Padre Honório - (PT) - Bom-dia, 

subsecretário.  

Sempre tenho pregado, principalmente nos 

lugares onde fazemos reuniões que falar em 

segurança pública e ignorar a cultura, o esporte, o 

lazer é hipocrisia. Outro dia cheguei a um bairro de 

Vitória e uma mãe dizia que é preciso aumentar o 

número de policiais naquele bairro. Então, comecei a 

questionar: por que a senhora quer que aumente o 

número de policiais? E ela respondeu: porque está 

tendo muito roubo, muita droga, muita violência. 

Dizia-lhe: mas quem são? E ela respondeu: os 

meninos aqui do bairro mesmo. E lhe disse: você 

quer mais polícia para prender os filhos de vocês? 

Por que não trabalham pelas políticas públicas que 

ofereçam a esses jovens e adolescentes a 

oportunidade de não se tornarem delinquentes? 

Percebe-se que os gestores olham a cultura, o 

esporte e o lazer com descaso. Tanto é que na hora de 

cortar recursos, da cultura, do esporte, do turismo, o 

Espírito Santo cortou praticamente oitenta por cento 

dos recursos previstos. Ficamos ali quase com o 

necessário para manter as secretarias. Existe uma 

burocracia muito grande para você colocar um 

recurso e ter acesso a esse recurso. Eu mesmo 

coloquei na Secretaria de Cultura uma emenda de 

pequeno valor que recebemos no ano passado, cento 

e cinquenta mil. Peguei parte dessa emenda e 

coloquei lá na Cultura. Lutei, fui lá, mas perdi o 

dinheiro. 

 V. Ex.ª falou que o Gilberto Gil disse que o 

povo quer o que não sabe. Não é isso? E falou 

também da meritocracia, ter acesso pelo mérito. Mas 

o que é o mérito? Temos muitos grupos culturais no 

estado do Espírito Santo que nem sabem o que é um 

edital, mas que têm um trabalho maravilhoso e um 

trabalho de pires na mão, porque o prefeito... Se você 

fizer um levantamento dos nossos municípios oitenta 

por cento dos prefeitos não querem nem saber de 

cultura. 

 Nem um ônibus que um grupo de folia de reis 

ou um grupo lá de caboclinhos que vive ali; nem um 

ônibus transportar um grupo para fazer uma 

apresentação de um coral, de uma dança de 

quadrilha, de festa junina; nem isso o pessoal recebe. 

Percebemos que os gestores entendem cultura como 

um subproduto do subproduto do subproduto, que é 

supérfluo. Esquecem que trabalhar a cultura é 

registrar a memória, ter ali um envolvimento da 

juventude, ter envolvimento dos idosos e estar 

envolvendo a comunidade. 

Essa questão do edital é muito interessante. 

Estamos trabalhando os editais. O grande problema é 

que os municípios não querem nem saber de edital. 

Eles não têm orientação técnica. Falo isso porque 

acompanho isso lá. Se você vai hoje ao município de 

Ecoporanga, Água Doce do Norte, Barra de São 

Francisco, Mantenópolis, se não são aqueles 

guerreiros voluntários da cultura as coisas não 

funcionam. E nesses municípios mais de noventa por 

cento nem Secretaria de Cultura tem. Às vezes, tem 

um departamentozinho para dar um emprego a 

alguém que fez um acordo.  

Estamos trabalhando os editais. Eu estou 

trabalhando os editais. Levando as informações, 

ligando para as pessoas para dizer que vai ter o edital, 

dia 03 vai fechar, etc. Estou trabalhando desde que 

foi aberto. Por quê? Porque todo mundo vem pedir 

ajuda para manter aquele grupo lá. O que eu gostaria 

nessa fala? Temos que ter menos burocracia na 

secretaria. O secretário precisa abrir mais a secretaria 

para que esses grupos encontrem uma maneira, 

obviamente dos editais, também de as emendas 

parlamentares quando caírem lá que não fiquem pelo 

caminho e possam ser trabalhadas de uma maneira 

objetiva e que esses grupos possam ter acesso. 

 No mais, obrigado! 
 

 A SR.ª PRESIDENTE - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Sergio Majeski. 
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 O Sr. Sergio Majeski - (PSDB) - Eu 

gostaria, José Roberto, primeiro de parabenizar a sua 

explanação. É importante que essas coisas sejam 

divulgadas, e reforçar as palavras do Senhor 

Deputado Padre Honório. 

 Penso exatamente como o Senhor Deputado 

Padre Honório em relação a essas questões culturais 

sobre a dificuldade que as pessoas têm para acessar a 

própria Secretaria de Cultura e de ter acesso a esses 

editais que às vezes também são rigorosos demais em 

relação a determinadas situações, por exemplo, 

quando há editais na Secretaria de Cultura, as pessoas 

que trabalham com Funk têm uma dificuldade muito 

grande de acessar os editais. Há essa questão também 

do preconceito. 

 Aqui no Espírito Santo, foi realizado, se não 

me engano no ano de 2012, ou 2013, em um desses 

dois anos, o Festival da Identidade Capixaba, no 

Centro de Vitória. Senhora Deputada Luzia Toledo, 

moro no Centro, fiquei sabendo por acaso e, no 

sábado pela manhã, saí para dar uma volta e nem 

consegui mais voltar para casa; passei o dia inteiro lá, 

de umas 9h até quase 19h. 

 Havia grupos culturais do estado inteiro, do 

interior, de Cachoeiro de Itapemirim, de Conceição 

da Barra, de Venda Nova do Imigrante. Foram 

apresentados ali grupos de canto e dança - e olhe que 

sou professor de Geografia e conheço bastante da 

cultura capixaba -, alguns que nunca tinha ouvido 

falar, alguns tipos de música e de dança que 

desconhecia que existisse aqui no estado, e 

belíssimos. 

 É uma coisa que a Secretaria de Cultura 

precisa promover mais. Nós, capixabas, não 

conhecemos a cultura capixaba, que é rica, vasta e 

parte dela temo que seja perdida pela falta de apoio e 

de que seja divulgado. 

 Como estou falando, considero-me uma 

pessoa relativamente bem informada, relativamente 

culta e parte daquilo que presenciei, que vi, 

desconhecia que existisse aqui no estado, tanto 

grupos de dança, quanto grupos musicais. 

 O senhor veio especificamente falar sobre a 

literatura. Então, esta é uma questão, secretário, que 

precisa ser aprofundada aqui no estado: A Academia 

Feminina Espírito-Santense de Letras tem uma 

dificuldade imensa, está sem sede faz muito tempo. 

São escritoras, autoras muito talentosas, mas não têm 

sequer uma sede. 

 A Senhora Deputada Luzia Toledo conhece 

muito bem também várias das componentes do grupo 

de escritoras capixabas. Esse é um problema e 

gostaria de pedir que a Secretaria de Cultura olhasse 

por isso. O Estado tem imóveis, inclusive fechados, 

que poderiam ser utilizados para a sede da academia 

feminina de letras capixaba.  
 

Quando o senhor fala sobre distribuição de 

livros, aí temos muitos problemas aqui no estado. 

Primeiro que muitos editais da Sedu, quando vão 

comprar livros, Senhora Deputada Luzia Toledo, os 

autores capixabas são preteridos. O número de 

autores capixabas que conseguem se classificar nos 

editais da Sedu é irrisório. Inclusive, não só autores 

de romance, mas também de documentários, livros de 

história que há no estado e não conseguem, não sei 

por que cargas d’água. 

Quando você procura autores capixabas nas 

bibliotecas das escolas públicas capixabas, tanto das 

escolas municipais, quanto das estaduais, é muito 

pouco o que encontra, e em muitas nem encontra. 

 Os autores capixabas têm outro problema, 

quando o senhor fala sobre a distribuição, acho que é 

um problema que o senhor conhece, aqui no Espírito 

Santo não temos editoras. Há uma editora apenas que 

normalmente publica, faz trabalhos para autores de 

fora do estado, porque os daqui do estado não 

conseguem patrocínio para isso e é muito caro. 

 Então, o que os autores fazem aqui? 

Contratam uma gráfica. Por exemplo, faço um livro e 

contrato um a gráfica, que não é uma editora, quer 

dizer, que não distribuirá meu livro, ela produzirá 

para mim. Eu tenho que vender esse livro, só que não 

tenho CNPJ, então não posso vender também. 

Nenhuma livraria de Vitória aceita, não porque não 

queiram vender, querem até vender os autores 

capixabas, mas não podem, porque não têm CNPJ. 

 Até o dono da livraria Logos sempre fazia. 

Chegou a ser multado por isso, porque era o único 

que aceitava, às vezes, fazer isso muito mais na base 

da camaradagem com os autores capixabas, mas ele 

chegou a ser multado por isso porque não tem como 

você emitir nota fiscal, pois não tem CNPJ. 

 Fomos conversar com a ex-secretária Ana 

Paula Vescovi, e até levamos o pessoal da Academia 

Feminina de Letras junto, para que isso fosse 

solucionado, para encontrarmos uma solução para 

que os autores capixabas possam efetivamente vender 

seus livros. Eles publicam ou eles produzem seus 

próprios livros, Senhora Deputada Luzia Toledo, e 

depois ficam com esses livros estocados em casa, 

pois como farão para vender? As feiras em Vitória, 

como, por exemplo, a Feira Capixaba de Literatura, 

são eventos pequenos. Então, é um problema e 

precisamos ver isso. 

 Outra questão para incentivarmos a leitura no 

estado - e não estou dizendo que é da sua alçada, mas 

acho que as secretarias precisam fazer projetos 

conjuntos - é sobre a falta de bibliotecário nas escolas 

públicas capixabas, nas estaduais e nas municipais. É 

um absurdo, Senhora Deputada Luzia Toledo, que o 

cargo de bibliotecário sequer exista para se fazer 

concurso, por exemplo, nas prefeituras. As escolas, 

normalmente, colocam um auxiliar de secretaria na 

biblioteca para anotar se pegam um livro emprestado 

ou não. A função de bibliotecário é outra coisa e vez 

se existisse nas bibliotecas, seria uma peça 

fundamental para incentivar a pesquisa e a leitura nas 

escolas.  

Fica meu pedido para essas questões relativas 

à questão de distribuição de livros, para 

incentivarmos novos escritores também a aparecerem 
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no Estado, que seja revista a questão da Academia 

Feminina de Letras também e, quem sabe, repensar 

voltar a fazer o Festival da Identidade Capixaba, que 

foi um evento muito bacana. Muito obrigado.  
 

  A SR.ª PRESIDENTE - (LUZIA 

TOLEDO - PMDB) - Quero parabenizar o Senhor 

Deputado Doutor Hércules pela sessão de ontem. V. 

Ex.ª foi o proponente, junto com a Mesa Diretora, 

homenageando os 40 anos da Rede Gazeta. Foi um 

belo evento e esta Casa ontem viveu um momento de 

história muito importante. Meus parabéns. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Doutor Hércules. 

  

 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Muito obrigado. Obrigado também pela presença de 

V. Ex.ª, assim como também do Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos e do Senhor Presidente 

Theodorico Ferraço. 

  Os queixumes do Senhor Deputado Sergio 

Majeski, assinarei em baixo e farei mais uma 

reclamação em nome de Francisco Aurélio. O 

Francisco Aurélio reclama muito, ele que é escritor 

de livro infantil, pois tem muita dificuldade de 

colocar os livros nas escolas estaduais. Então, queria 

deixar esse registro para ver a possibilidade de como 

pode ser feito para prestigiar os escritores do nosso 

Estado. E não só ele. Estou falando em nome dele 

porque é ele que, de vez em quando, conversa 

comigo sobre esse assunto. Portanto, queria deixar 

esse apelo em nome de Francisco Aurélio, nosso 

escritor maior da literatura infantil. 

 

 A SR.ª PRESIDENTE - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Gostaria de me pronunciar, antes que o 

subsecretário responda aos questionamentos feitos 

pelos respectivos deputados.  

Senhor Deputado Sergio Majeski, não sei 

nem se o subsecretário está tão a par do que falarei 

agora, mas me causou muito constrangimento, 

porque morei dezoito anos no Centro da cidade e 

acho que a cultura do Centro da cidade que ainda 

vemos hoje é dos nossos produtores culturais. Eles 

vão para lá, gostam de tocar e tocam desde 9h até às 

16 ou 17h. Então, é um povo que vive a cultura do 

Centro da cidade de uma forma muito forte. 

 Senhor Deputado Sergio Majeski, acho que 

temos de fazer, depois, uma mesa redonda para 

fazermos algumas discussões.  

Vi as suas proposições. E sempre defendi a 

cultura. Fui eu que criei a Comissão de Cultura nesta 

Casa. Desmembrei da Comissão de Educação para eu 

ser a presidente da Comissão de Cultura. Fui a 

primeira presidente da Comissão de Cultura desta 

Casa.  

Uma coisa que está constrangendo muito, 

principalmente quem mora em Vitória, quem é de 

Vitória, é a ausência do gestor público municipal. 

Aquela maravilha que acontece no centro da cidade, 

inclusive naquela praça que é histórica, onde tivemos 

a prefeitura, aquilo está sendo desmontado pela 

própria prefeitura. 

Então, V. Ex.ª mesmo fez uma ponderação 

que achei excelente. É o gestor público municipal - 

foi ele que falou, foi o secretário. Ter não só o 

estadual, mas também o município ter os fundos 

municipais para poder gerir a cultura. 

Este debate aqui se faz em ótima hora, 

porque da mesma maneira que estamos vendo as 

nossas dificuldades em Vitória, fui ao Patrimônio da 

Penha, Senhor Deputado Padre Honório. As pessoas 

também tem que se apropriar das coisas e não se 

apropriam. 

Olha só que coisa interessante. Na semana 

retrasada fui ao Patrimônio da Penha, que fica em 

Divino de São Lourenço. Cheguei à sala Mãos de 

Fada, entrei e falei: Como vocês conseguiram fazer 

essa sala tão bacana? Fui ver e o artesanato era 

maravilhoso.  

Recebemos um fundo, participamos de um 

edital e contratamos uma consultora. Eles 

contrataram com o dinheiro do edital e estão fazendo 

um artesanato fantástico, lindo. As pessoas entrando 

e saindo de Patrimônio da Penha, aquelas mulheres 

produzindo, tendo sua renda suplementar e ao mesmo 

tempo mostrando Divino de São Lourenço para o 

Estado e para o Brasil.  

Tenho muitas outas considerações a fazer, 

mas quis fazer esta do Centro da cidade porque 

estamos constrangidos. Eu, que morei por dezoito 

anos no Centro, no Edifício Esplanada Beira Mar e 

tenho uma ligação muito grande. Temos que ter, pelo 

poder público municipal, um trabalho conjunto, 

ligado e interligado com o estadual. Não podemos 

desassociar.  

A cultura não tem partido, ela é do povo, é a 

identidade do povo.  

Ele nem sabe, mas fizemos essa discussão 

ontem sobre o que está acontecendo no Centro da 

cidade. O que V. Ex.ª viu e participou, é o povo que 

está fazendo. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 

Senhora Presidente, pela ordem! Não é não, Senhora 

Deputada. Acho que a senhora entendeu errado. 

O Festival da Identidade Capixaba foi 

promovido pelo Governo do Estado.   

 

A SR.ª PRESIDENTE - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Eu estou falando de agora, sábado último. 

Não estou falando do festival, pois do festival eu 

participei.  
 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 

Moro no Centro e, V. Ex.ª me desculpe, mas discordo 

que o Centro esteja nesta situação, a ponto de 

constranger. 

Moro no Centro e vejo que a administração 

municipal, assim como as anteriores, poderia fazer 

mais pelo centro. Agora, lembro-lhes de que muitas 
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coisas no Centro da cidade são da alçada do Estado e 

não só da prefeitura. Inclusive, as questões de prédios 

que são tombados pelo patrimônio histórico.  

O Iphan, por exemplo, que deveria cuidar das 

questões relativas à reforma do centro histórico e tal, 

é normalmente ocupado por um cargo de confiança, 

de um mandado do Governo. Hoje, parece-me que é a 

sobrinha de secretário de Estado que é a diretora. 

Então, discordo que o Centro esteja nos 

constrangendo. Muito pelo contrário. O Dia do 

Samba foi muito bom, a Prefeitura tem promovido 

algumas coisas interessantes lá no Centro. Então, 

como morador do Centro há mais de dez anos, eu 

discordo disso. O que estava dizendo, da realização, 

estava falando do festival. Vejo que o Centro precisa 

de muitas coisas, mas tem muita coisa ali que é de 

responsabilidade do Estado e que o Estado está 

negligenciando também. 

Obrigado, Senhora Deputada!  
 

 A SR.ª PRESIDENTE - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Obrigada, Senhor Deputado Sergio 

Majeski.  

 Com a palavra o subsecretário, para fazer as 

suas considerações sobre os questionamentos, sobre 

os posicionamentos que os nossos colegas fizeram.  

 

 O SR. JOSÉ ROBERTO SANTOS 

NEVES - Agradeço as colocações dos deputados e 

tentarei respondê-las uma a uma. 

Senhor Deputado Padre Honório, sobre as 

emendas parlamentares, no ano de 2015 a Secretaria 

de Estado da Cultura celebrou diversas emendas. Não 

tenho o número exato aqui, mas podemos fazer um 

levantamento e trazer para esta Casa, ou então 

encaminhamos para a sua assessoria. A Secretaria 

está aberta para trabalhar as emendas que são de 

interesse público.  

 Em relação aos critérios do Fundo Estadual 

de Cultura, lembro que esta política cultural nasceu 

na gestão do ex-ministro Gilberto Gil. Então, o 

Governo do Estado segue um Plano Nacional de 

Cultura que é um plano dinâmico. Acho que 

chegaremos num momento, agora, em que vai ser 

preciso rever as metas do Plano, mas a política de 

editais está prevista ali, os estados criaram os seus 

fundos estaduais, e o nosso desafio é fazer com que 

os nossos municípios entendam a importância dessa 

política.  

Sobre a questão da meritocracia, considero 

fundamental porque trabalhamos critérios para o 

repasse de recurso público. Quando você não cria os 

critérios, as coisas ficam soltas e, aí, a contratação 

acaba ocorrendo por inexigibilidade de licitação, que 

é algo perigosíssimo. Primeiro porque envolve uma 

série de documentações e a maior parte da classe 

artística não detém esses documentos. Então, muitos 

artistas acabam sendo excluídos nesses critérios de 

inexigibilidade. Segundo, por que você vai decidir 

contratar um artista e não outro? Para isso você tem 

que estabelecer critérios, que no caso da música, por 

exemplo, um edital do qual eu fui membro de 

comissão julgadora em 2009, quando eu trabalhava 

em empresa privada - trabalhei dezenove anos na 

Rede Gazeta como jornalista na área de cultura -, 

você tem critérios como melodia, harmonia, ritmo, 

originalidade. Então, os critérios são preestabelecidos 

e são emitidas notas, pareceres... É um processo feito 

com o máximo de lisura e transparência. Por isso que 

nós somos tão defensores da política de editais.  

 Buscamos sempre ampliar essa capilaridade. 

No ano passado, quarenta e um municípios foram 

contemplados. Nós não temos, na Secretária de 

Estado da Cultura, uma estrutura para fazer palestras 

e oficinas de capacitação nos setenta e oito 

municípios, mas as dez regiões são contempladas 

anualmente no sentido de esclarecermos todas as 

dúvidas da classe artística. 
 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhora Presidente, pela ordem! Ninguém está 

entendendo. Ele está alongando demais a resposta e 

estamos querendo mais objetividade.  

 Minha pergunta é: nesse critério de 

meritocracia, o que é averiguado como cultura 

popular e cultura intelectual? Porque muito se gasta 

na cultura em cima de um tipo de cultura que poucas 

pessoas entendem na sociedade. Os artistas se juntam 

ali e aprovam os projetos no critério de 

intelectualidade, mas não atendem às culturas 

populares. 

Quero saber o que a Secretaria fez até hoje na 

liberação de projetos populares para incentivar as 

pessoas a aprenderem o que é cultura, e o que é gasto 

apenas na cultura intelectual, que normalmente as 

peças apresentadas, ou quando isso é executado, são 

para cinquenta, cem pessoas já de um nível social que 

não precisa nem desse apoio do Estado. Queria saber 

objetivamente com relação a isso.  

 

 O SR. JOSÉ ROBERTO SANTOS 

NEVES - Perfeito. Temos este caderno, nobre 

deputado, com vinte e nove categorias nos editais que 

são oferecidas para a sociedade poder se expressar 

culturalmente. Temos editais voltados para culturas 

populares e tradicionais, para mestres da cultura 

popular e para circulação de grupos da cultura 

popular, que permite que uma banda de congo, o 

próprio alardo, que está quase em extinção e que 

tanto valorizamos no norte do estado, a folia de Reis, 

os grupo de jongo, todos podem se inscrever nos 

projetos, serem contemplados e circularem pelo 

estado, tendo um prêmio importante.  

 Os membros de comissão julgadora detêm 

notório saber sobre suas respectivas áreas. É claro 

que temos acadêmicos, pesquisadores, professores e 

especialistas trabalhando com o máximo de isenção, 

mas, na área de cultura popular, temos aqueles 

saberes que são do povo. Então, não necessariamente 

o membro de comissão julgadora da área de cultura 

popular será um acadêmico. Não exigimos um 

diploma, uma pós-graduação, nada disso. Exigimos a 
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comprovação do conhecimento, da sabedoria para 

fazer análise de um critério de um edital específico. 

 Outro ponto importante para a política de 

editais é que a prestação de contas é física e não 

contábil. Para o Governo do Estado o que interessa é 

a execução do objeto. Como o prêmio é destinado em 

dinheiro, a comprovação do objeto, por exemplo, dez 

por cento dos livros, deve ser destinado à Secretaria 

de Cultura. 

 No caso dos discos, dez por cento também. 

Então, no caso de circulação de cultura, temos meios 

de checar e acompanhar a execução desses projetos, 

que são relatórios de execução, fotografia, matéria de 

jornal, tudo isso. 

 

 O Sr. Padre Honório - (PT) - Desculpe a 

intervenção, não discordo da meritocracia. Para mim 

é fundamental que tenha. As políticas de Governo 

devem chegar aonde mais precisa. E, às vezes, nos 

lugares que mais precisam não há nenhum grupo 

organizado. Os gestores não se preocupam com isso. 

Então, aqueles grupos mais tradicionais, que têm 

mais organização, acabam entrando em tudo, ficando 

com tudo. Quanto mais organização, em nível de 

estado, têm, assim como mais relacionamento com a 

secretária, mais conseguem. É isso que tenho 

acompanhado e percebido. 

 Naquele bairro mais distante, onde mais 

precisa, menos chega. Não é só na cultura. 

Percebemos que temos inúmeras escolinhas 

de futebol e os meninos ficam com o pires na mão. 

Mas aonde chega realmente o recurso público do 

esporte? O recurso da cultura muitas vezes chega 

muito mais para um grupo profissional do que para 

um bairro afastado e etc. 

 Entendo que a cultura, o esporte e o lazer são 

fundamentais para a educação e para prevenir a 

violência. 

 Chegamos a uma escola afastada e vemos 

que ali não tem praticamente nenhum incentivo para 

que a educação seja de qualidade, para que tenha 

incentivo do Governo em relação aos projetos 

culturais, etc. É naquele bairro mais violento, às 

vezes, as coisas não chegam. Não estou dizendo que 

vocês não estão tentando fazer ou não. Precisaríamos 

ter mais espaço na Secretaria de Cultura, como na de 

Turismo, como na de Esporte, para fazermos as 

informações chegarem com menos burocracia. Não 

digo relaxamento na prestação de contas, mas digo 

que essas pessoas tenham mais acesso. De certa 

maneira no estado, já existem as pessoas que já estão 

preparadas para isso. É nesse sentido. Gostaria que a 

Secretaria fosse mais aberta nesse sentido. Obrigado. 
 

 O SR. JOSÉ ROBERTO SANTOS 

NEVES - Agradeço a colaboração do Deputado 

Padre Honório. Só gostaria de destacar que a política 

de editais vem justamente para acabar com esse tipo 

de desigualdade. Concordo com o Padre Honório, 

temos que chegar cada vez mais à população que 

mais precisa. Já temos alguns instrumentos para isso. 

 Primeiro, o projeto Ocupação Social, que 

prevê a realização de oficinas em bairros vulneráveis. 

Segundo, temos projetos como orquestras nas 

escolas. O Governo do Estado também leva 

apresentações das orquestras para as escolas da rede 

pública estadual.  

E sobre os editais, a Secretaria tem realizado 

capacitação em bairros de vulnerabilidade social, por 

exemplo: Vila Nova de Colares, Terra Vermelha, 

Nova Rosa da Penha. São bairros, comunidades, que 

estão recebendo as oficinas de capacitação 

justamente para capilarizarmos a inclusão cultural. 

Temos vários talentos nesses bairros, seja de hip hop, 

seja de grupos de cultura popular, que o governo 

pretende dar visibilidade. E as oficinas são um 

momento justamente para que todos possam 

participar e tirar as suas dúvidas.  

Temos que aprimorar? Sim, temos. Mas já 

existe um caminho sendo traçado.   

 

A SR.ª PRESIDENTE - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Concedo a palavra à Senhora Deputada 

Janete de Sá.  
 

A Sr.ª Janete De Sá - (PMN) - Bom dia, 

subsecretário. É um prazer ter V. Ex.ª conosco na 

Assembleia. Eu, juntamente com meus com meus 

colegas, acredito, e é um alerta que fazemos ao 

senhor, que está à frente da pasta, que é preciso 

desburocratizar mais os processos para que haja mais 

acesso das pessoas que fazer arte, que preservam a 

nossa cultura, e tantas outras atividades que temos na 

área de cultura e que, infelizmente, muitas vezes não 

são contempladas, por até não saberem como se 

fazer, por não se ter acesso a esses processos e, 

também, devido às dificuldades impostas pelo nível 

elevado de burocracia.  

É claro que temos que ter zelo, é o dinheiro 

público. Temos que estar vigilantes. Existe muito 

picareta, esta é uma verdade. Existe muita gente 

séria, que é a maioria; mas existe também picareta 

nesse meio. É um alerta que damos, porque vou dizer 

ao senhor com franqueza: não vejo realmente uma 

atenção aos grupos de hip hop, eu não vejo aos 

grupos de funk, que estão na periferia e que precisam 

de uma atenção, e que não conseguem ter acesso a 

essa ajuda por parte da Secretaria.  

Também estamos aqui com um senhor que 

tem uma família que faz um trabalho, um projeto 

chamado Eu, Tu, Elas, no qual a família trabalha a 

musicalização como uma forma de educação nas 

escolas. E, por falta de espaço... Para mostrar que 

eles são reconhecidos fora do nosso país, foram 

convidados pelo Japão para estar lá representando a 

nossa cultura, o que temos de melhor na música, de 

nossos movimentos. Mas no Espírito Santo não têm 

espaço, não têm ajuda alguma, porque são travados 

pela burocracia e porque os valores são tão pequenos, 

tão insignificantes, que diante da burocracia que 

precisam enfrentar, não vale nem a pena tentar: é 

melhor fazer uma ação entre amigos, que dá mais 
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resultado, do que buscar o processo através da 

Secretaria.  

Estão indo. Receberam um convite para tocar 

no Japão em junho de 2016, e lá estarão 

representando o Espírito Santo e o Brasil, 

apresentando-se em escolas para crianças japonesas, 

e que são extensíveis aos adultos, em forma de 

workshops, ensinando noções de instrumentos como 

a sanfona, que eles não conhecem, a zabumba, o 

triângulo, o violão, que não são comuns na cultura 

japonesa, contando um pouco sobre a nossa cultura 

do forró durante quinze dias. Estarão lá na primeira 

quinzena de dezembro de 2016, em noite de shows 

em diversas casas das cidades de Tóquio, Hiroshima, 

entre outras.  

Precisam de toda a ajuda possível para que 

esse convite seja concretizado. São independentes e 

não têm qualquer tipo de ajuda governamental. Estou 

com o pai de uma dessas crianças que trabalha 

musicalização. É uma criança que vi ontem fazendo 

uma apresentação aqui. É uma criança de seis anos e 

fez uma bela apresentação na sanfona. Essa criança 

foi chamada de Miss Mirim Espírito Santo. Daí, eu 

gostaria de saber no que a Secretaria pode ajudar em 

um caso como esse, que está aqui. Foi muito bom, 

chegou em uma hora própria, pois o senhor está aqui 

e pode dizer o que a Secretaria pode fazer para que 

possam representar a nossa cultura no Japão, 

inclusive com instrumentos que só o Brasil e só o 

Espírito Santo tem e que o povo japonês precisa 

conhecer. Gostaria de saber de V. Ex.ª como a 

Secretaria pode ajudá-los. 
 

 O SR. JOSÉ ROBERTO SANTOS 

NEVES - Perfeito, Senhora Deputada Janete de Sá. 

Agradeço a colaboração. Perceba que a política de 

editais é tão eficaz que oferece um edital de 

locomoção que circula o ano inteiro, ao contrário da 

maior parte dos editais, e prevê a destinação de 

passagens aéreas para os grupos ou artistas do 

Espírito Santo que vão representar o estado no 

exterior.   

 

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

só um minuto, antes que V. S.ª acabe. 

Mas eles receberam agora, em junho. O edital de 

locomoção deve ter um período. 

 

 O SR. JOSÉ ROBERTO SANTOS 

NEVES - Tem critérios.  

 

 A Sr.ª Janete de Sá - (PMN) - Um período 

em que ele é aberto. Não é aberto todo dia o edital de 

locomoção. E aí, se ele nem sabia que seria 

convidado, como é que participaria de um edital de 

locomoção? Quando acontece um caso como esse 

qual o dispositivo que a Secretaria tem para ajudar? 

Porque edital de locomoção não resolve o problema. 

V. Ex.ª está entendendo? A pessoa não sabia que 

seria convidada. Foi convidada agora, em junho. 

Então, como participar de um edital se não tenho 

convite, se não tenho ainda para aonde ir? Inventar 

não pode. E nesse caso que coloquei o edital 

certamente já passou. Como fazer?  

 

 O SR. JOSÉ ROBERTO SANTOS 

NEVES - Como colocamos, é necessário que se crie 

critérios para o repasse do recurso público, então o 

edital de locomoção possui critérios. O proponente 

deve entrar com dois meses de antecedência em 

relação à execução, em relação à viagem, para 

solicitar esse recurso. Mensalmente é destinado o 

valor de vinte e três mil em forma de passagens 

aéreas ou passagens de ônibus também, tanto para 

representar o Espírito Santo no Brasil, no cenário 

nacional, como no exterior. Vários proponentes já 

solicitaram esse recurso e foram contemplados. 

Agora, necessariamente temos critérios, e um deles é 

uma carta-convite. Se o grupo vai representar o 

estado em algum festival de música, como já 

aconteceu no Japão e nos Estados Unidos, tem que 

apresentar o convite da entidade que realizará esse 

festival. 
 

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

insisto que o senhor responda o que perguntei. Insisto 

que responda. Se o senhor não tem saída, diga: Não 

tenho saída. Mas que responda o que perguntei.  

Neste caso, os editais certamente já 

passaram. Foi um convite...    

 

O SR. JOSÉ ROBERTO SANTOS 

NEVES - Não, os editais estão abertos. 

 

A Sr.ª Janete de Sá - (PMN) -  Estão 

abertos? 

 

O SR. JOSÉ ROBERTO SANTOS 

NEVES - Estão abertos. 

 

A Sr.ª Janete de Sá - (PMN) - Com dois 

meses de antecedência? 

 

O SR. JOSÉ ROBERTO SANTOS 

NEVES - Sim. 

 

A Sr.ª Janete de Sá - (PMN) -  Estamos em 

setembro. Novembro daria tempo ainda? 

 

O SR. JOSÉ ROBERTO SANTOS 

NEVES - A viagem será em novembro? 

 

A Sr.ª Janete de Sá - (PMN) -  Na primeira 

quinzena de novembro. Teria que ser 1.º de setembro. 

Estamos em meados de setembro. Tem alguma 

solução? É isso que estou perguntando. 

 

O SR. JOSÉ ROBERTO SANTOS 

NEVES - São sessenta dias. 

 

A Sr.ª Janete de Sá - (PMN) -  Então não 

tem jeito. 
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O SR. JOSÉ ROBERTO SANTOS 

NEVES - Mas se essa viagem fosse em outro período 

poderia, com dois meses de antecedência. É o 

critério. Não podemos mudar o critério, Senhora 

Deputada. 

 
A Sr.ª Janete de Sá - (PMN) -  Mas o 

senhor tem como receber essa família para ver se tem 

alguma alternativa de ajuda por meio da Secretaria 

para esse caso? 

 
O SR. JOSÉ ROBERTO SANTOS 

NEVES - Temos como receber, claro. Estamos de 

plantão para receber e tirar as dúvidas. A equipe 

técnica da Secretaria... 

 
A Sr.ª Janete de Sá - (PMN) -  Poderia ser 

hoje, secretário? Eles se dirigirem... 

 

O SR. JOSÉ ROBERTO SANTOS 

NEVES - Pode ser hoje, na parte da tarde. 

Mostraremos ao proponente, ao artista, as 

possibilidades que ele tem dentro da política de 

editais. São vinte e nove categorias. É importante, 

Senhora Deputada Janete de Sá, colocar que o 

proponente pode concorrer em vinte e nove 

categorias, desde que seja com projetos diferentes. 

Ele não pode concorrer com dois projetos no nome 

dele na área de música, mas pode concorrer na área 

de música para gravação de CD e na área de 

literatura, por exemplo, para a produção de um livro. 

Já aconteceu de proponentes terem sido 

contemplados em mais de um edital, porque o que se 

avalia é o mérito, a qualidade, a relevância pública do 

projeto. O mais importante é o projeto e não a pessoa 

em si. Não interessa se o artista é famoso ou não, se é 

estreante, se já tem livros publicados. O que importa 

é a relevância do projeto que está apresentando para a 

comissão julgadora. 

 

A SR.ª PRESIDENTE - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Gostaria, indo para o encerramento... 

 
O SR. JOSÉ ROBERTO SANTOS 

NEVES - Senhora Presidente, só uma observação: o 

Senhor Deputado Sergio Majeski não pôde... 

 

A SR.ª PRESIDENTE - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - S. Ex.ª teve que sair, mas antes veio aqui 

falar comigo. S. Ex.ª está com algumas pessoas no 

gabinete, mas gostaria muito que as respostas fossem 

dadas diretamente por e-mail para S. Ex.ª ou aqui no 

plenário.  

 

 O SR. JOSÉ ROBERTO SANTOS 

NEVES - Senhora Deputada, sobre a pergunta feita 

pelo Senhor Deputado Sergio Majeski, destaco que 

os livros contemplados nos editais da Secult são 

distribuídos para todas as bibliotecas públicas 

municipais. Esse trabalho vem sendo desenvolvido há 

bastante tempo pela Secretaria. 

 Por exemplo, no edital de 2014, fizemos uma 

parceria com a Sedu e mais de quinhentas escolas da 

rede pública estadual receberam onze mil livros de 

vinte e três autores contemplados nos editais daquele 

ano. Como o edital é dinâmico, no ano seguinte o 

Conselho Estadual de Cultura trouxe a proposta de 

mudar o texto do edital e, a partir de 2015, o autor 

recebe o prêmio e o próprio autor editará esse 

material e não o governo. O governo não é 

distribuidora nem editora, então, ninguém melhor que 

o próprio autor para cuidar do livro dele. O autor faz 

a distribuição da forma que considerar mais 

conveniente, porém, dez por cento desses livros são 

destinados às bibliotecas.  
 

 A SR.ª PRESIDENTE - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Gostaria então de fazer minhas 

considerações. Inauguramos este ano o Palácio da 

Cultura Sônia Cabral, onde era a antiga sede da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. 

Quero dizer aos meus colegas, Senhores Deputados e 

Senhoras Deputadas, que aquele palácio está sendo 

utilizado principalmente para receber a cultura do 

interior. Amanhã, quinta-feira, às 19h, receberemos 

representantes das academias de letras de nossos 

municípios e também a orquestra O Som das Águas 

do Caparaó, do município de Irupi. 

 Gostaria de ratificar para a sociedade 

capixaba que realmente os municípios têm que fazer 

a parte deles. Senhores Deputados Padre Honório, 

Janete de Sá e Doutor Hércules, a única orquestra de 

Sanfona e Viola que existe no Espírito Santo é a de 

Mimoso do Sul, de São Pedro do Itabapoana. Levei 

com uma emenda parlamentar para Santa Teresa a 

segunda orquestra de sanfona e viola. A juventude de 

Santa Teresa é literalmente musical, ela adora. Tanto 

a juventude como a sociedade adora música. Vocês 

sabem como é descendente de italiano: adora música.

 Os meninos ficaram encantados. 

Inauguramos a orquestra de sanfona e viola com 

todos os instrumentos, com emenda que tínhamos 

dado na gestão passada. Mas veio a atual 

administração, nem falo nome de nenhuma 

administração nesta Casa, ninguém nunca me viu 

criticando ninguém, falando nome de ninguém, e 

acabou com o nosso projeto da orquestra de sanfona e 

de viola em Santa Teresa. 

 Em Mimoso do Sul continuamos. É um 

projeto que está dentro da Secretaria, porque 

participou dos editais corretamente. Quem inventou o 

edital foi ex-ministro Gilberto Gil, por isso que 

Mimoso do Sul foi tão premiado e participamos de 

tudo. Fomos aplaudidos de pé. Gilberto Gil aplaudiu 

de pé a Orquestra de Sanfona e Viola de Mimoso do 

Sul.  

 As Divas, que V. Ex.ª conheceu, Gilberto Gil 

aplaudiu de pé no Rio de Janeiro; ficou encantado 

com aquilo. Mas veio outra administração em 

Mimoso do Sul e acabou com o projeto das Divas. 

Aquilo foi feito pela Secretaria da Cultura, mas não 
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foi nesta administração. A Neusa andava no carrinho 

dela com as fazendas que comprava e ia para Mimoso 

do Sul na maior felicidade. E aquelas mulheres 

trabalhando, aquele artesanato maravilhoso 

apresentado para o então ministro Gilberto Gil, no 

Rio de Janeiro. Mas acabou.  

Tenho muita ligação com a Cultura, tanto que 

quem pediu para fazer esse recital, amanhã, em nosso 

Palácio Cultural Sônia Cabral, fomos nós, junto com 

o secretário João Gualberto e com o nosso 

subsecretário. Será o recital poético, amanhã, aberto a 

todos e com o pessoal do interior trazendo os seus 

trabalhos, enfim. Ontem esteve comigo, inclusive 

filmei a nossa jovenzinha, ela é... 
 

 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - É Nina 

Sanfoneira. 

 

 A SR.ª PRESIDENTE - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Nina Sanfoneira. Gravei, já está no meu 

facebook, porque sentei perto dela e pedi para abrir a 

sanfona. Sou louca por sanfona, até porque temos a 

nossa primeira orquestra da sanfona e da viola, em 

Mimoso do Sul, minha terra, mas não é só lá.  

 Quero dizer ao nosso subsecretário também 

que podemos pegar o seu projeto, acho que está 

muito em cima da hora, hoje acabou, isso é federal, 

você não consegue mais nada se não der entrada em 

tempo hábil, mas podemos abrir algumas portas. 

Depois que você conversar com o nosso 

subsecretário, abrirmos as portas, por exemplo, do 

Bandes, para ver em que podem ajudar. Tenho feito 

isso. Conseguimos fazer o Fecin, em Muqui, o 

Festival de Cinema, pelo Léo Alves. Foi feito dessa 

maneira, a Secretaria ajudou um pouco; pedimos ao 

Sebrae, na última hora, e quero agradecer ao Sebrae, 

que tem sido um parceiro fenomenal. Nossos 

cineastas chegaram em Muqui, e o nosso Fecin foi, 

novamente, feito nessa base. 

 Complementando o que a Senhora Deputada 

Janete de Sá falou, acho que a primeira coisa que 

você tem que fazer é procurar o subsecretário. 

Coloco-me inteiramente à disposição para vermos 

junto com o José Eugênio o que ele pode, se pode 

ajudar, e também o Bandes, o Banestes. É dessa 

forma que temos feito.  

O Sincades não mais. O Sincades foi um 

grande parceiro. Tenho pelo Idalberto verdadeira 

paixão. Cansei de falar nesta Casa, na Comissão de 

Cultura, que o Sincades foi um grande parceiro. Mas 

agora quem toma conta dessa parte é a Secretaria de 

Educação, juntamente com a Secretaria de Governo.  

 Conseguimos que o Fecin, realmente, se 

realizasse com Léo Alves, que é outro jovem que faz 

um trabalho brilhante em Muqui. Conseguimos dessa 

maneira, em cima da hora. Foi difícil. Não foi fácil, 

pois tem que ter regras, e isso é importante para a 

nossa cultura, importante para a sociedade. Fui 

secretária de Cultura deste estado e ninguém pode dar 

mais exemplo do que eu. Quando cheguei lá era 

terrível, como a Senhora Deputada Janete de Sá 

acabou de dizer. A maioria é séria, mas tem uma 

minoria que trabalha usando a cultura para se 

apropriar do dinheiro do povo, entendeu? 
 

 A Sr.ª Janete de Sá - (PMN) - Senhora 

Presidente, permita-me um segundo porque preciso 

sair... 

 

 A SR.ª PRESIDENTE - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Com a palavra a Senhora Deputada Janete 

de Sá. 

 

A Sr.ª Janete de Sá - (PMN) - Só um 

segundo. Até promovi o subsecretário para secretário, 

mas é carinhosamente... 

 

 O SR. JOSÉ ROBERTO SANTOS 

NEVES - Subsecretário. O Secretário é o João 

Gualberto. 

 

 A Sr.ª Janete de Sá - (PMN) - Eu sei disso, 

mas até te promovi aqui na hora que falei, mas quero 

sugerir que também seja observado, e seja feito um 

rodízio de quem é contemplado, porque, Senhora 

Deputada Luzia Toledo, observamos que são sempre 

os mesmos que dominam o conteúdo e se apropriam 

do recurso. Sempre os mesmos. Então, que no 

próprio edital, ou algum mecanismo que vocês 

adotassem, fizessem um revezamento para 

contemplar quem nunca foi contemplado, alguma 

coisa que venha contemplar também aqueles que 

nunca foram; porque se sempre os mesmos tomam os 

recursos, os outros não terão a possibilidade 

participando do mesmo processo. 

 Gostaria que atentassem para aqueles que não 

foram ainda. Que pudesse existir nos editais essa 

possibilidade de contemplar um universo maior com 

aqueles que também têm projetos importantes, mas 

que nunca foram contemplados. 

  

 A SR.ª PRESIDENTE - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Pode fazer suas considerações finais. 

  

 O SR. JOSÉ ROBERTO SANTOS 

NEVES - Perfeito, Senhora Deputada. Só acrescentar 

que quando realizamos palestras e oficinas de 

capacitação é justamente para qualificar o máximo 

todas as pessoas, para que elas tenham condições de 

igualdade de concorrer. A maior parte da comissão 

julgadora, para ter o máximo de isenção, é de fora do 

Espírito Santo, justamente para ter essa neutralidade. 

 Agradeço suas colaborações. Lembramos que 

as inscrições para o edital vão até o dia 03 de 

outubro. Então tem tempo, não para o caso específico 

da viagem, mas para vinte e nove categorias que os 

proponentes podem concorrer. A Secretaria de Estado 

da Cultura está à disposição para oferecer todas as 

informações, tirar as dúvidas sobre o correto 

preenchimento da política de editais. 

 No mais, agradeço à Senhora Deputada Luzia 

Toledo a gentileza de estar aqui nesta manhã. 
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Sabemos que é período eleitoral, um período muito 

corrido, mas fazemos questão de estar aqui para falar 

com os Senhores Deputados, e cada vez conversar 

mais, aproximar mais, falar sobre cultura. Isso é 

muito bom para que todos possam crescer. 

 Muito obrigado. Bom dia a todos. (Muito 

bem!) 
 

 A SR.ª PRESIDENTE - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Convido-o a sentar-se à Mesa. Faremos a 

entrega de um presente do Tonico, nosso fotógrafo, 

nosso comendador, para V. S.ª. 

 Antes de entregar o CD com as fotos do 

nosso subsecretário, queria dizer que hoje, dia 21 de 

setembro é comemorado o Dia Internacional da Paz, 

data em que se celebra a paz mundial entre as nações 

e a não violência. 

Senhor Deputado Doutor Hércules, só temos 

eu e V. Ex.ª aqui. Agradeço ter ficado comigo até o 

final. 

 Em 1981, a Organização das Nações Unidas, 

ONU, definiu como sendo o Dia Internacional da Paz 

a data em que ocorre a abertura das sessões da 

assembleia-geral da instituição, onde todas as nações 

participantes são lembradas da importância da paz. 

Nesta data existe um ato de cessar-fogo e o pacto 

pela não violência, sugerido aos países membros. 

 Em 2001 foi oficializada a data de 21 de 

setembro como o Dia Internacional da Paz, sendo 

válida a partir do ano de 2002, definindo a partir da 

Resolução 55/282 que todas as nações deverão 

comemorar a paz e garantir que a mesma seja 

mantida, seja internamente ou entre as relações entre 

outros países. A ONU também estabeleceu que as 

nações devem estimular atividades educativas e 

conscientizadoras para estimular a paz e a não 

violência entre as gerações atuais e futuras, assim 

como a meta de cessar-fogo e acabar com os conflitos 

que geram violências e mortes. 

Com atividades escolares e debates sobre o 

tema, busca-se ampliar o conhecimento e por 

consequência diminuir a incidência da violência em 

vários níveis. A cada ano, a ONU define temas que 

devem ser debatidos dentro da discussão da paz. Por 

exemplo, em 2012, o tema foi: Paz Sustentável para 

um Futuro Sustentável, observando que diversos 

conflitos armados contribuem para o uso em massa 

de recursos naturais que deveriam servir à sociedade.  

 Paro por aqui, mas eu, que sou uma pessoa da 

paz, se pudesse, veria as pessoas felizes. Acho que 

todo mundo, desde o gari até o presidente da 

República ou a presidente da República, todos nós 

queremos paz. E nosso mundo está muito conturbado.  

 O subsecretário José Roberto Santos Neves é 

de uma família tradicional de Vitória. Toda a família 

dele é envolvida na cultura. Ele está dando 

seguimento a esse trabalho que a família toda fez. Eu 

acompanhei. Seu tio foi meu professor de Direito - 

Luiz Guilherme Santos Neves. 

 Vou ouvir finalmente o Senhor Deputado 

Doutor Hércules, mas eu quero dizer que hoje é um 

dia muito importante. E acho que falar de cultura é 

falar da paz. Falar da cultura é falar da paz. Na hora 

em que você está ouvindo uma música, seja ela qual 

for, você está se sentindo melhor, conversando com 

você mesmo. É uma coisa tão importante.  

Quando ontem pedi à jovenzinha para que 

tocasse, abrisse o seu acordeom, todo mundo parou. 

Depois, o Senhor Deputado Doutor Hércules chamou 

para que ela viesse aqui à frente, e ela tocou 

novamente. Isso forma a história do Espírito Santo. 

As pessoas que estavam aqui ontem pararam na hora 

em que ela começou a tocar o seu acordeom.  

É isso. Vamos procurar realmente uns com os 

outros o sentimento maior, que é o sentimento do 

amor, o sentimento da paz, o sentimento da boa 

relação entre as pessoas. 

 Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Doutor Hércules. 
 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Muito obrigado.  

Inicialmente, quero parabenizar o 

subsecretário por esse movimento importante para o 

nosso estado. 

 Não posso deixar de registrar também a 

tristeza pela qual Vila Velha passa com relação à 

falta de cultura, de apoio à cultura. Nós temos, na 

Barra do Jucu, a Ponte da Madalena que está 

totalmente abandonada há muito tempo. Nós temos a 

Casa da Cultura, que era a casa da cultura da Barra 

do Jucu. Foi transformada em unidade sanitária. 

Precisa sim da unidade sanitária. Poderia ser 

construída em outro lugar e não destruir a Casa de 

Cultura, como fez a administração passada. Não é 

dessa administração; é da administração passada.  

Não podemos deixar de apoiar o Mestre 

Vitalino, que já foi até patrocinado pelo governo da 

França, mostrar a sua arte da casaca da Barra do 

Jucu. Não podemos deixar de nos lembrar também da 

Banda Casaca, que nasceu na Barra do Jucu, cuja 

música despertou o robô em Marte.  

Nós não podemos deixar também de falar - 

agora no esporte - da Neymara Carvalho, que saiu da 

Praia do Barrão, filha do nosso querido Brega. Nós 

também não podemos deixar de apoiar os autos de 

Frei Pedro Palácio. Acabaram, destruíram a 

apresentação do meu colega, Marcos Ortiz. É um 

momento importante os autos de Frei Pedro Palácio. 

Acabaram com isso. Não podemos nos esquecer de 

Paulo de Paula, um dos maiores atores que temos, 

que mora na Barra do Jucu. Infelizmente, 

atravessamos um momento muito triste com relação a 

isso. 

 A Senhora Deputada Luzia Toledo falou da 

paz. Gostaria de lembrar o Dia da Árvore, lembrado 

também pelo Senhor Deputado Sergio Majeski, que é 

hoje.  

E também hoje é Dia Mundial do Alzheimer. 

Só quero lembrar às pessoas em casa que comecem a 

observar. O Alzheimer costuma acometer as pessoas 

mais idosas. E você começa a observar esses sinais e 
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sintomas: fica perguntando a mesma coisa duas, três 

vezes seguidas, esquece onde ficou a chave do carro, 

onde está a chave da casa, esqueceu que tomou o 

comprimido e toma outro. A memória recente é um 

princípio de Alzheimer. Quem tem Alzheimer se 

lembra lá da infância, quando era criança, mas se 

esquece muitas vezes da memória recente. Que as 

pessoas de casa observem. Se tomou um comprimido 

de manhã e daí a pouco toma outro, esqueceu-se que 

tomou. Isso é um sinal. Pode ser amenizado, 

naturalmente com tratamentos que não são só 

medicamentosos, mas também de exercícios: fazer 

palavras-cruzadas, ler, estudar, enfim. Deixo esse 

registro como colaboração também da Comissão de 

Saúde. Falo não só em meu, mas em nome de todos 

os colegas da Comissão de Saúde, bem como dos 

trinta Senhores Deputados.  
 

A SR.ª PRESIDENTE - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Gostaria de dizer ao subsecretário José 

Roberto que raramente trazemos alguém a esta Casa 

e conseguimos falar por quase duas horas. A 

interação dos Senhores Deputados presentes e da 

Senhora Deputada Janete de Sá mostra o quanto a 

cultura é importante. Se a cultura não fosse tão 

importante, não teria mais ninguém aqui, já teria 

acabado a sua fala, a sua prestação de contas em 

nome da Secretaria da Cultura há muito tempo.  

Terminamos lhe agradecendo e convidando 

novamente para o recital que acontecerá amanhã, às 

19h, no nosso Palácio Sônia Cabral, Palácio da 

Cultura. Esse palácio está sendo usado não só para a 

Grande Vitória, mas para o interior. Amanhã teremos 

o Som das Águas do Caparaó vindo de Irupi. Um 

município pequenininho, lá do Caparaó. Estamos 

convidando todos. Além disso, as nossas academias 

estarão presentes: serão sete academias, Senhor 

Deputado Doutor Hércules, sete academias estarão 

presentes amanhã. Ficamos muito felizes! Está sendo 

criado um circuito cultural que partirá do Palácio 

Anchieta, o maior museu que temos no estado do 

Espírito Santo, até o Museu de Arte. Todo o circuito, 

Teatro Carlos Gomes, Sônia Cabral.  

Neste momento, entregaremos uma 

homenagem - fotos do nosso subsecretário, senhor 

José Roberto Santos Neves, tiradas pelo nosso 

comendador Tonico, Antônio Carlos Sessa Netto.  

Convido o senhor Antônio Carlos Sessa 

Netto e o Senhor Deputado Doutor Hércules para 

juntos fazermos a entrega da homenagem. (Pausa) 

 

(É feita a entrega da homenagem) 
 

A SR.ª PRESIDENTE - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 

a presente sessão. Antes, porém, convoco os 

Senhores Deputados para a próxima, solene, dia 21 

de setembro de 2016, às 19h, conforme requerimento 

da Senhora Deputada Janete de Sá, aprovado em 

Plenário, em comemoração ao Dia do Auditor Fiscal 

da Receita Estadual, para qual designo Expediente o 

que ocorrer, e comunico que haverá sessão ordinária 

dia 26 de setembro de 2016, cuja Ordem do Dia é a 

seguinte: votação adiada, com discussão única 

encerrada, nos termos do art. 66, § 6.º, da 

Constituição Estadual, do veto total aposto ao Projeto 

de Lei n.º 95/2015; discussão única nos termos do art. 

66, § 6.º, da Constituição Estadual, do veto total 

aposto aos Projetos de Lei n.
os

 96/2016, 118/2015, 

211/2016, 66/2016, 67/2016 e 69/2016; votação da 

redação final dos Projetos de Lei n.
os

 252/2016 e 

139/2016; discussão única, em regime de urgência, 

dos Projetos de Resolução n.
os

 54/2015 e 06/2016; 

discussão única, em regime de urgência, do Projeto 

de Lei n.º 345/2015; discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Resolução n.º 26/2016; 

discussão única, em regime de urgência, do Projeto 

de Lei n.º 379/2015; discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Resolução n.º 24/2016; 

discussão única, em regime de urgência, do Projeto 

de Lei n.º 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 n.º 285/2016; votação adiada, com discussão 

encerrada em 2.º turno, da Proposta de Emenda 

Constitucional n.º 03/2016; discussão, em 2.º turno, 

da Proposta de Emenda Constitucional n.º
 
04/2016; 

discussão, 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 274/2016; discussão 

especial, em 3.ª sessão, do Projeto de Decreto 

Legislativo n.º 79/2016; discussão especial, em 3.ª 

sessão, do Projeto de Resolução n.º 25/2016; 

discussão especial, em 1.ª sessão, da Proposta de 

Emenda Constitucional n.º 08/2016; e discussão 

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

214/2016. 

Está encerrada a sessão. 
 

Encerra-se a sessão às onze horas e 

quarenta e quatro minutos. 

 

*De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, não registraram presença os Senhores 

Deputados Gildevan Fernandes, Pastor Marcos 

Mansur, Guerino Zanon, Sandro Locutor e, por 

estarem licenciados, os Senhores Deputados Erick 

Musso, Eliana Dadalto, Freitas e Marcos Bruno. 



Vitória-ES, quarta-feira, 28 de setembro de 2016 Diário do Poder Legislativo - 33 

 

 

TRIGÉSIMA SESSÃO SOLENE, DA 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA, DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA, REALIZADA EM 21 DE 

SETEMBRO DE 2016.  

  

ÀS DEZENOVE HORAS E TRINTA E 

SETE MINUTOS, A SENHORA DEPUTADA 

JANETE DE SÁ OCUPA A CADEIRA DA 

PRESIDÊNCIA. 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Senhoras e senhores, deputada 

presente, autoridades presentes, 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 

Auditor Fiscal. 
 

Neste momento a idealizadora desta sessão, 

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 solicito ao senhor Élcio Pedro 

Uliana, meu colega, que  proceda à leitura de um 

versículo da Bíblia. 
 

(O Senhor Élcio Pedro Uliana lê 

Salmos 103:2-3) 

 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

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

Informo aos auditores fiscais do nosso 

Estado, a seus familiares e aos demais presentes que 

esta sessão é solene, uma justa homenagem desta 

Casa, por meio do nosso mandato, aos auditores 

fiscais do nosso estado, conforme requerimento de 

nossa autoria, aprovado em plenário, junto com o 

Senhor Deputado Almir Vieira, que me cedeu este 

espaço, já que nós, deputados, temos apenas dois dias 

no ano para fazer nossas homenagens.  
  

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SAKIS FILHO) - Convido para compor a Mesa a 

Senhora Zenaide Maria Tomazelli Lança, presidente 

do Sindicato dos Fiscais da Fazenda Estadual do 

Espírito Santo - Sindifiscal-ES; a senhora Maria 

Teresa de Siqueira Lima, presidente da Afites - 

Associação dos Auditores Fiscais de Tributos 

Estaduais do Espírito Santo; o senhor Manoel Isidro 

dos Santos Neto, presidente da Fenafisco - Federação 

Nacional do Fisco Estadual, representado pela 

senhora Gabriela Vitorino de Sousa, diretora jurídica 

e de defesa profissional; o senhor Roberto Kuspki 

presidente da Febrafite - Federação Brasileira de 

Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, 

representado pela senhora Maria Aparecida Neto 

Lacerda e Meloni, 5.ª vice-presidente da Febrafite; o 

senhor Jocimar Pessi Galter, presidente da Coopfisco 

- Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos 

Servidores da Administração Direta do Estado do 

Espírito Santo e o senhor Fernando Dalto Barreto, 

diretor da Associação de Aposentados e Pensionistas 

do Fisco. (Pausa)  

 

(Tomam assento à Mesa os 

referidos convidados) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SAKIS FILHO) - Composta a Mesa, neste momento 

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 - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Neste momento, fará uso da 

palavra a Senhora Deputada Janete de Sá. 
 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

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

e todas presentes, especialmente aos nossos bravos 

guerreiros e guerreiras auditores fiscais da Receita do 

Estado do Espírito Santo.  

Cumprimento todas as famílias e o 

Sindifiscal, por meio da presidente Zenaide Maria 

Tomazelli Lança. Parabéns, Zenaide! Nunca vi uma 

Mesa composta por tantas mulheres. É uma alegria 

ver mulheres como auditoras fiscais do Estado dando 

um show de competência, de profissionalismo, 

ocupando espaços importantes de direção, à frente de 

uma categoria tão valorosa como dos auditores. 

Parabéns, Zenaide! Que Deus proteja a sua 

caminhada nesse desafio. 

Cumprimento também a auditora Maria 

Teresa de Siqueira Lima, presidente da Associação 

dos Auditores de Tributos Estaduais do Espírito 

Santo (Afites); a doutora Gabriela Vitorino de Sousa, 

diretora jurídica de defesa profissional, representando 

a presidência da Fenafisco; o presidente da Federação 

Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos 

Estaduais (Febrafite), representado pela senhora 

Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni; o senhor 

Jocimar Pessi Galter, presidente da Coopfisco e o 

doutor Fernando Barreto, diretor do Sindicato dos 

Auditores Fiscais do Espírito Santo, representando as 

pensionistas e aposentados. Classifiquei-o como 

doutor, porque já é doutor por esse trabalho 

grandioso feito como auditor fiscal e hoje, 

aposentado, deixa um bonito legado para todos nós. 

Como deputada estadual, tenho muito 

orgulho de homenagear os auditores fiscais nesta 

noite, na Assembleia Legislativa. É com muita 

alegria que os recebemos neste momento de 

dificuldades pelo qual a Auditoria passa. Passa por 

uma discussão profunda de seu papel, da importância 

que é divulgar esse trabalho para a sociedade que, 
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muitas vezes, desconhece o trabalho e a importância 

dos auditores fiscais do Estado para que sejam 

garantidas as políticas públicas e os serviços para os 

capixabas.  

Os senhores sabem, mas é importante 

memorarmos e falarmos para as pessoas que nos 

assistem e não conhecem a história, esta homenagem 

se dá no sentido de prestigiarmos uma categoria 

decisiva para o fortalecimento e o crescimento do 

Espírito Santo e que tem esse reconhecimento nesta 

Casa.  

A escolha da data de 21 de setembro foi 

significativa para homenagear essa categoria em 

decorrência de São Mateus, pois, antes de ser um 

apóstolo de Jesus Cristo, era um dos cobradores de 

impostos. Devia ser odiado à época porque o imposto 

já deu muito problema no mundo, mas é necessário 

para garantia dos serviços e das políticas públicas. 

Não existe pé de dinheiro, dinheiro não cai do céu, 

aliás, nem chuva está caindo ultimamente, quanto 

mais, dinheiro. Os recursos que garantem todas as 

políticas públicas, o crescimento do estado, os 

serviços prestados, o pagamento de toda a máquina 

pública, inclusive, dos servidores, vêm exatamente do 

recolhimento de tributos feito pela ação grandiosa, 

brilhante e profissional desses servidores,os auditores 

e auditoras fiscais.  

Historicamente, sabemos do empenho de 

vocês para garantir o crescimento da receita do 

estado do Espírito Santo. O auditor, por ser um 

servidor de carreira, é responsável, para quem está 

assistindo, pela administração tributária - tanto do 

estado como do país, conforme falei anteriormente - 

que é garantidora das políticas públicas e de todos os 

serviços essenciais à população.  

Neste momento de crise financeira por que 

passa o país e o Espírito Santo - atravessamos uma 

crise jamais vista em nosso país, com reflexos 

significativos em nosso estado - a atuação dos 

auditores fiscais é de extrema relevância para 

equalizar as despesas, sem prejudicar os 

investimentos necessários para o crescimento, para 

garantir e para trazer oportunidades de emprego. 

 A tarefa do auditor fiscal é muito complexa 

porque envolve enfrentamentos de vários aspectos 

que dificultam a respectiva administração, como por 

exemplo, o combate à corrupção e à sonegação fiscal, 

entre outras questões. As pessoas, muitas vezes, não 

sabem, mas a sonegação fiscal é um crime, pois na 

medida em que se sonega o imposto, esse recurso não 

entra e não é revertido nas políticas e nos serviços 

necessários para o desenvolvimento de uma 

população, e para garantir esses serviços para a 

população.  

 Esses profissionais são, exatamente, que vão 

para cima, que fiscalizam, e fazem com que esses 

recursos, que têm que entrar no caixa do estado, 

venham de fato e não vão pelos ralos da sonegação 

fiscal. Por isso a importância, você que me assiste, de 

uma categoria como essa para que a máquina do 

estado, para que os serviços prestados a toda a 

população sejam garantidos.  

Já temos muitos problemas na garantia de 

uma saúde de qualidade para a população; de uma 

segurança eficaz, que garanta a segurança de nosso 

povo; de serviços, principalmente na área de 

educação; de uma educação pública que seja capaz de 

formar o nosso povo, a nossa gente, as nossas 

crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes, 

para assumirem os espaços de comando em nosso 

estado à frente das empresas. A educação é 

determinante para isso.  

Sem a ação do auditor e da auditora fiscal, 

esses serviços ficam precários. Já temos muitas 

precariedades, mesmo com uma ação muito eficaz 

desses profissionais, imaginem se não os tivéssemos.  

 É por isso tudo, que esta Casa, o Estado e o 

povo capixaba são muito agradecidos ao trabalho de 

vocês. Como representantes de nosso povo, ficamos 

muito entristecidos pelos problemas que estão 

ocorrendo com a categoria ultimamente, por não 

conseguirem chegar a um entendimento justo de uma 

reivindicação. Uma delas, é o teto.  

Hoje, determinam o corte de salários de 

muitos de vocês. Para que as pessoas compreendam, 

vocês têm uma carreira que conquistaram e 

conseguem chegar ao final da tabela salarial, mas não 

conseguem receber por esse trabalho, muito menos 

pela gerência, que precisa ser exercida nas esferas de 

comando da Receita Estadual.  

É por isso que essa categoria está com as 

atividades interrompidas, não na totalidade, mas 

discute com o Estado a busca de um entendimento 

para que seja reconhecido esse direito de receber pelo 

que faz, inclusive para estar nos comandos de 

gerência, tendo em vista a importância desse 

gerenciamento.  

Aí, pergunto a quem nos assiste: Quem quer 

ser gerente, que terá mais atividades, responder, 

inclusive, criminalmente, administrativamente, pela 

atividade que exerce, sem receber um tostão por essa 

atividade? É por isso que os auditores estão lutando 

para que seja garantido a eles direito, apenas o direito 

de receberem pela atividade que exercem no 

gerenciamento. É por isso que entregaram os cargos de 

gerenciamento. Eu entregaria e qualquer um dos que 

estão nos assistindo também entregaria. Quem é que 

trabalha de graça? Nem relógio. Agora não precisa 

dar corda, mas tem que ter a bateria, a pilha. 

Ninguém trabalha de graça.  

Então, é justa a reivindicação sim, e é por 

isso que nesta Casa nós a abraçamos e estamos 

confiantes de que o entendimento será construído 

para que, essa categoria que é tão importante para 

garantir a receita do Estado, o fortalecimento dos 

cofres públicos, as políticas públicas e os serviços 

indispensáveis aos capixabas, possa ser reconhecida e 

ter esse problema e tantos outros, como piso salarial, 

que também é determinante para quem chega na 

categoria, resolvido. 

 No nosso entendimento, todos os 

trabalhadores merecem respeito. É o respeito que os 
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auditores e auditoras fiscais do nosso Estado não 

pedem, mas exigem, porque eles fazem a parte deles. 

Fizeram concurso, conquistaram esses espaços por 

concurso público, estão fazendo a parte deles, estão 

fazendo além, porque quando cobram uma meta, eles 

superam em muitas vezes essa meta. Aí, o retorno 

tem que vir porque é uma questão de respeito com o 

profissional que faz a diferença. E é por isso que 

estamos homenageando essa categoria hoje, em nome 

de todos os capixabas. (Muito bem!) 
  

 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Neste momento, fará uso da 

palavra a auditora Zenaide Maria Tomazelli Lança, 

presidente do Sindicato dos Fiscais da Fazenda 

Estadual do Espírito Santo - Sindifiscal. 

 

 A SR.ª ZENAIDE MARIA TOMAZELLI 

LANÇA - (Sem revisão da oradora) - 

Excelentíssima Senhora Deputada Janete de Sá, 

excelentíssimos servidores desta Casa Legislativa, 

ilustríssimos colegas auditores fiscais, agradeço em 

nome de todos os servidores do Grupo TAF, 

responsáveis pelas atividades de tributação, 

arrecadação e fiscalização, a oportunidade de dirigir a 

palavra aos cidadãos e seus representantes que nos 

assistem nesta Casa de Leis, no dia em que se 

comemora a nobre carreira de Auditor Fiscal. 

 A autoridade que não é equilibrada é tirana. 

Inicio com esse aforisma cunhado pelo celebrado 

escritor italiano, do século XIX, época em que se 

lutava pelo fortalecimento da democracia e pelo 

fortalecimento de instituições democráticas, entre as 

quais figura o parlamento democraticamente 

constituído. E o faço para sublinhar a importância 

desta Casa na busca do equilíbrio entre os poderes, 

para destacar a relevância desta Casa na promoção da 

eficiência do sistema de freios e contrapesos 

concebidos pela teoria política como forma de evitar 

que o exercício do poder se torne despótico ou 

tirânico. 

 E V. Ex.ª, Senhora Deputada, é representante 

do povo. O povo capixaba deposita sua fé, esperando 

que as instituições políticas do Espírito Santo não se 

distanciem dos ideais democráticos e constitucionais, 

e nem se coloquem a serviço de interesses que não 

ressoam a vontade popular. 

 Essa vontade popular foi traduzida na 

Constituição da República e na Constituição do 

Estado do Espírito Santo. Se certos direitos foram 

consagrados como fundamentais, certos deveres e 

obrigações a eles correlatos também o foram. 

Considere-se, por exemplo, a tributação. A atividade 

tributária, para muito além de mero instrumento de 

arrecadação de receitas públicas, constitui meio que 

permite a realização da vontade constitucional 

traduzida nos direitos fundamentais, estes custeados 

pelo resultado da arrecadação. As Constituições 

todas, sem exceção, dão caráter fundamental às 

atividades de tributação, arrecadação e fiscalização 

das receitas públicas. Tais atividades são essenciais à 

administração tributária, e é daí que decorre a 

relevância da profissão que hoje se comemora.  

A administração tributária surge como 

atividade relevante em diversos artigos da 

Constituição Federal. Tomem-se como exemplo os 

artigos 37, 52 e 167 da Constituição da República, de 

onde se extrai a essencialidade da administração 

tributária para o funcionamento do Estado. Ali 

também se determina a sua precedência sobre os 

demais setores da administração pública e a 

vinculação da receita destinada a suas atividades. 

Tais fatos são normativos, reveladores da importância 

que o legislador constituinte conferiu ao tema. Por 

que tantas e tão eloquentes disposições 

constitucionais sobre a administração tributária? 

Porque o legislador agiu com o objetivo de trazer 

segurança, eficiência e celeridade a esse setor da 

administração pública na medida em que, primeiro, 

permitiu a vinculação de impostos ao desempenho de 

suas atividades; segundo, distinguiu a categoria de 

servidores públicos diretamente envolvidos com as 

suas atividades essenciais; e, terceiro, prestigiou essa 

classe de servidores públicos ao estabelecer que - 

abre aspas - a administração fazendária e seus 

servidores fiscais terão dentro de suas áreas de 

competência e jurisdição precedência sobre os 

demais setores administrativos na forma da lei - 

fecha aspas.  

Em homenagem ao princípio da 

constitucionalidade e ao princípio da legalidade, a 

atuação da administração tributária é toda vinculada a 

princípios e regras. Dessa forma, assim como para a 

validade dos atos jurídicos em geral exige-se a 

capacidade de quem os pratica, a validade dos atos 

administrativos requer a competência da autoridade 

administrativa. Por isso, a fiscalização tributária para 

sua segurança e validade deve ser feita por pessoas às 

quais a legislação atribua competência para tanto. É 

nosso dever sublinhar o seguinte: conferir à 

administração tributária a atribuição de servir ao 

Estado com a distinção que lhe concedeu o art. 37, 

inciso 22, da Constituição Federal, advém da 

preocupação do legislador com as atividades 

essenciais ao funcionamento do Estado. Essas devem 

ser exercidas por servidores de carreiras específicas 

com aprimoramento técnico e garantia da 

estabilidade, uma vez que se está diante de uma 

atividade na qual o poder de fiscalização e o poder de 

polícia se projetam de maneira peculiar, exigindo, por 

isso mesmo, que aquele que a desempenhe sinta-se 

seguro para atuar, segundo a lei, sem qualquer 

intimidação. Sua atuação deve ser técnica, jamais 

orientada por interesses de governo e sempre pautada 

por políticas de Estado. 

Pois bem, na contramão de todo esse cuidado 

do constituinte, o governador do Estado do Espírito 

Santo enviou a esta Casa de Leis o PLC n.º 15/2016, 

que tramitou em regime de urgência e, após somente 

quatro dias, sem a observância do devido processo 

legislativo, transformou-se na Lei Complementar n.º 

832 de 2016. Esta lei, dispondo de modo contrário às 
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Constituições da República e do Estado, põe fim a 

privatividade do exercício dos cargos comissionados 

pelos auditores fiscais e afronta os servidores da 

carreira fiscal na medida em que estende a terceiros a 

possibilidade de exercer cargos de chefia na 

Secretaria da Fazenda. Trata-se de um precedente que 

colocará em risco os demais Fiscos estaduais, 

inclusive aqueles Fiscos que conseguiram, com muita 

luta, aprovar suas leis de carreira, merecendo, 

portanto, o repúdio de todos os servidores fiscais do 

país. E além, coloca em risco a segurança tributária e 

os pilares da cidadania fiscal, uma vez que esmorece 

o rigor que a atividade exige, o qual somente pode ser 

assegurado por servidores de carreira, que mantêm o 

vínculo funcional e permanente com o Estado. 

Noutra iniciativa legislativa, que agride a 

vontade constitucional, o governador deste Estado 

enviou a esta Casa proposta de emenda constitucional 

que, convertida na Emenda Constitucional n.º 103 de 

dezembro último, suprimiu o art. 145 da Constituição 

Estadual. O art. revogado respeitava o princípio da 

transparência e o princípio do interesse público ao 

determinar que em cento e oitenta dias, após o 

encerramento do exercício, fossem publicadas 

informações sobre benefícios e incentivos fiscais 

concedidos, destacando os respectivos beneficiários e 

o montante do tributo reduzido ou dispensado. 

Ora, a cidadania fiscal exige que a 

transparência seja reservada em questões de renúncia 

fiscal. Não é o argumento simplório de 

competitividade ante a guerra fiscal que pode 

suplantar a ordem constitucional de transparência na 

administração tributária. Com tal medida, a cidadania 

capixaba fica privada de informações sobre os 

favores que o Estado oferece e para quem, a fim de 

promover a economia local. Quem são os 

favorecidos? Quanto há de renúncia fiscal? Quais são 

os benefícios recebidos de volta pelos cidadãos 

capixabas? Se mantidas essas regras, em especial a 

Lei Complementar n.º 832/2016, cuja aprovação foi 

imposta a esta Casa, o governador Paulo Hartung 

entrará para a história como titular de um pioneiro 

ataque no Brasil à estrutura organizacional de uma 

Secretaria de Estado da Fazenda, em flagrante 

desrespeito às Constituições Federal e Estadual e à 

Lei Complementar de n.º 225/2002, do Estado do 

Espírito Santo.  

Repudiamos, mais uma vez, a aprovação 

dessas normas, não só pelos desvios interpretativos 

do texto, mas por deixar o Fisco e a sociedade 

capixaba vulneráveis. A livre nomeação deixa o 

sigilo fiscal comprometido. Por ser esta a única 

interpretação constitucional que o fato admite, o 

Sindifiscal já está adotando as medidas judiciais 

necessárias para coibir esses atos revestidos de 

despotismo.  

Sabemos que isso foi uma retaliação ao 

legítimo processo de negociação iniciado em 2015 e 

que foi abruptamente interrompido pelo então 

representante do governo e agora secretário da 

Fazenda, Paulo Roberto Ferreira, interlocutor 

indicado pelo governador e que fora 

inexplicavelmente por este desautorizado num 

momento em que as negociações pareciam avançar. 

Além disso, essa lei certamente ensejará ingerência 

político-partidária no âmbito da Receita Estadual, já 

que a função vinculada do auditor fiscal ficará sujeita 

a ditames voluntariosos do agente político da vez e ao 

comando ineficaz de agentes não qualificados para o 

desempenho das funções de tributação, arrecadação e 

fiscalização. 

 Se mantidas essas normas aprovadas sem o 

zelo democrático que o tema exige e sem qualquer 

relação de adequação com as normas superiores da 

Constituição da República o governo do Estado 

estará operando contra a sociedade capixaba e contra 

a autonomia ética e também legislativa desta 

Assembleia. 

 Esta Assembleia, Senhora Deputada Janete 

de Sá, representa a proteção para o povo contra o 

autoritarismo e contra a vontade de alguns de 

submeter os interesses do Estado a vontades 

particulares. Esta Assembleia que sempre se manteve 

vigilante de seus deveres constitucionais deve 

responder às tentativas de cooptação do governo do 

Estado demonstrando que está apta, como sempre 

esteve a cumprir seu papel de fiel da balança 

democrática e que se colocará sempre em oposição 

ao arbítrio. Contra o arbítrio as vozes da democracia 

devem se levantar e apontar os limites 

constitucionalmente estabelecidos, quais sejam: 

valorizar a administração tributária e respeitar as 

prerrogativas dos auditores fiscais da Receita 

Estadual. Muito obrigada! (Muito bem!) 

 

 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Fará uso da palavra a presidente 

da Afites, Associação dos Auditores Fiscais de 

Tributos Estaduais do Espírito Santo, auditora Maria 

Teresa de Siqueira Lima. 
 

 A SR.ª MARIA TERESA DE SIQUEIRA 

LIMA - (Sem revisão da oradora) - Boa noite a 

todos. Quero cumprimentar a excelentíssima Senhora 

Deputada Janete de Sá e prestar uma homenagem a S. 

Ex.ª, porque tem sido uma guerreira em defesa do 

Fisco do Estado. 

 Quero cumprimentar a senhora Zenaide 

Maria Tomazelli Lança, nossa presidente do 

Sindifiscal, auditora fiscal da maior competência do 

nosso Fisco estadual; o nosso Jocimar Pessi Galter, 

presidente da Coopfisco, auditor fiscal que lida no 

campo da operacionalidade, porque fiscaliza as 

empresas, uma atividade muito peculiar; a senhora 

Gabriela Vitorino de Sousa, diretora jurídica da 

Fenafisco, que está aqui nos homenageando; a 

senhora Maria Aparecida Neto Lacerda, que está 

representando o nosso presidente da Febrafite, 

Roberto Kupski. Ela é a vice-presidente da Febrafite; 

e o senhor Fernando Dalto Barreto, que faz parte da 

diretoria do Sindifiscal. 

 Quero cumprimentar meus homenageados. 
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Todos são valentes auditores, de uma competência 

que todos nós conhecemos dentro da administração 

tributária. 

 Quero cumprimentar, principalmente, nossos 

colegas auditores mais jovens, porque esses auditores 

ainda percebem alguma remuneração e estão abrindo 

mão dessa remuneração, para fazer parte desse 

movimento. 

 Quero dizer que me sinto privilegiada por 

estar aqui nesta Casa de Leis e deixar registrada a 

minha manifestação neste dia em que se homenageia 

o auditor fiscal. 

O auditor fiscal e a administração tributária. 

Não há administração tributária sem auditor fiscal e 

esta vinculação está preceituada em normas expressas 

na Constituição Federal. Quero pedir licença para 

discorrer sobre a norma. 
 

Art. 37. 

(...) 

 

XVIII - a administração fazendária e 

seus servidores fiscais terão, dentro 

de suas áreas de competência e 

jurisdição, precedência sobre os 

demais setores administrativos, na 

forma da lei; 

 

(...) 

 

XXII - as administrações tributárias 

da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, atividades 

essenciais ao funcionamento do 

Estado, exercidas por servidores de 

carreiras específicas, terão recursos 

prioritários para a realização de 

suas atividades e atuarão de forma 

integrada, inclusive com o 

compartilhamento de cadastro e de 

informações fiscais, na forma da lei 

ou convênio. 

 

Assim, nós, auditores fiscais, servidores de 

uma carreira específica, estamos definidos no texto 

constitucional. Somos essenciais ao desenvolvimento 

do Estado, porque somos responsáveis pela 

arrecadação da receita pública, garantidora dos 

projetos e funções sociais do Estado. Outro servidor 

que não seja da carreira de auditoria fiscal não poderá 

exercer as atribuições da administração tributária. 

Nesse dia em que se homenageia o auditor 

fiscal, é importante que se registre que a auditoria 

fiscal é uma carreira profissional com inúmeras 

especialidades. A efetivação da receita aos cofres 

públicos somente se dá em razão do desenvolvimento 

do trabalho de um profissional que aprimora seu 

conhecimento entre os inúmeros contextos que 

permeiam o universo dos tributos de competência de 

cada ente federado.  

Em se tratando do Estado esse universo 

compreende o ICMS, o ITCMD, e o IPVA. E ainda, 

saindo da área tributária, temos sob a 

responsabilidade da auditoria fiscal a fiscalização da 

receita dos royalties e participações especiais com 

ênfase para a extração de petróleo e gás. Isso em se 

tratando do Espírito Santo. 

Cada auditor fiscal desenvolve e aprimora 

suas aptidões dentro desse universo e, assim, 

encontramos profissionais direcionados para a 

fiscalização de empresas que realizam suas operações 

com produtos sujeitos à substituição tributária; para a 

fiscalização exclusiva de empresas atacadistas; para 

varejistas; distribuidoras de combustíveis e 

lubrificantes; gás e energia elétrica; mármores e 

granitos; empresas optantes do Simples Nacional e 

outras, e ainda aqueles que desenvolvem suas 

atividades direcionadas para arrecadação do ITCMD, 

cuja receita, hoje, no Espírito Santo já ocupa lugar de 

destaque pelo trabalho desses profissionais, além dos 

procedimentos voltados para a arrecadação do IPVA. 

Esses são alguns exemplos das inúmeras 

especializações de cada profissional dessa carreira 

típica de auditoria fiscal. 

Não podemos deixar de registrar a atuação de 

auditores fiscais na elaboração da legislação 

tributária, na análise de inúmeros processos que 

versam sobre matéria tributária, na orientação 

tributária ao contribuinte, no julgamento de processos 

em primeira  e segunda instâncias administrativas 

para constituição do crédito tributário e no 

planejamento das ações fiscais, além daqueles que 

atuam nas diversas unidades da receita em 

atendimento presencial ao contribuinte e ao cidadão 

em suas diversas demandas. 

Em todos esses exemplos de atividades 

específicas para o seu desempenho, o auditor fiscal 

necessita ter em sua bagagem e experiência 

profissional o conhecimento de contabilidade, direito 

tributário, direito comercial, direito civil, processo 

civil, direito constitucional e administrativo, entre 

outras áreas do Direito quando se fizerem 

necessárias. 

O auditor fiscal, ao ingressar na carreira de 

auditoria fiscal via concurso público, levará no 

mínimo cinco anos para o bom desempenho de suas 

funções. Para o desempenho e direcionamento dessas 

atividades específicas não há que se cogitar da 

delegação de competência a titular alheio a essa 

carreira, ainda que para desempenho de cargo 

comissionado, como está autorizado na recente Lei 

Complementar n.º 832/2016, que se encontra à margem 

do dispositivo constitucional inicialmente citado e 

instituindo uma forma inédita às administrações 

tributárias das demais unidades federadas. 

Há que se registrar a condução dada pela 

Medida Provisória n.º 731/2016 aprovada ontem, 

20/09/2016, pelo Senado Federal e que além de 

outras medidas na esfera federal, transformou dez mil 

cargos comissionados de Direção e Assessoramento 

Superiores, os chamados DAS em funções 

comissionadas de ocupação exclusiva por servidores 
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públicos de carreira. Antes, tais cargos poderiam ser 

ocupados livremente por pessoas sem concurso e 

indicados políticos. A medida aguarda a sanção 

presidencial. 

Mais uma vez comprova-se que, com a 

edição da Lei Complementar n.º 832/2016, o Espírito 

Santo está à margem dos princípios que devem 

nortear a condução e ocupação dos cargos públicos, 

em especial quando se trata de ocupação de cargos da 

administração tributária. 

Esta Lei Complementar se constitui em 

elemento de desconstrução da administração 

tributária de nosso Estado, entre outros que estão 

ocorrendo ao longo desses anos, incluída em primeiro 

plano a questão remuneratória, devendo ser 

considerada também a omissão do poder público nas 

nomeações de recurso humano, auditores fiscais 

aprovados em concurso público, levando a um 

quadro deficitário à administração tributária deste 

Estado. Precisamos mostrar à sociedade o alcance de 

nosso trabalho. 

Finalizando, parabéns a todos nós auditores 

fiscais da Receita Estadual pelo trabalho e construção 

de uma administração Tributária eficiente. Muito 

obrigada.  
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Fará uso da palavra a senhora 

Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni, 

representante do Presidente da Federação Brasileira 

de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais. 

 

A SR.ª MARIA APARECIDA NETO 

LACERDA E MELONI - (Sem revisão da 

oradora) - Boa-noite. Inicialmente eu gostaria de 

cumprimentar a Senhora Deputada Janete de Sá e, 

desde já, manifestar o nosso agradecimento por todo 

o apoio. Nós, que somos de entidade de classe, 

sabemos o quanto é difícil conquistar esses apoios e, 

por isso, o nosso agradecimento muito sincero.  

Saúdo a colega Maria Teresa, presidente da 

Afites, e em seu nome saúdo os auditores fiscais 

deste Estado. Minhas saudações à Zenaide, 

presidente do Sindifiscal-ES e, em seu nome, eu 

saúdo a todos os colegas auditores e auditoras 

homenageadas nesta noite. Minha saudação aos 

demais membros da Mesa, a Gabriela, o Jocimar e o 

Barreto.  

Senhoras e Senhores, eu tenho aqui a honrosa 

missão de ser portadora das saudações do nosso 

presidente da Febrafite, senhor Roberto Kuspki. Eu 

espero não decepcionar no meu papel de manifestar 

aos senhores, rapidamente, o pensamento da 

Febrafite para esta cerimônia tão relevante e de 

tamanho significado para o fisco do Espírito Santo e 

para todos nós do fisco estadual e distrital brasileiro. 

Neste momento são muitos os desafios postos 

para o servidor público, para os auditores fiscais e, de 

forma muito especial, para os auditores fiscais do 

Espírito Santo. Esse quadro de enormes dificuldades, 

cuja percepção já faz parte até do senso comum, 

remete-nos a nossa responsabilidade de sermos 

agentes públicos aos quais cabe o papel de zelar pela 

integridade da receita pública. 

Sabemos que a crise econômica, política e 

social tem no pano de fundo a crise fiscal do setor 

público, cuja solução desta crise passa 

necessariamente pela recuperação da receita, seja no 

trabalho diário da busca do cumprimento das 

obrigações tributárias, seja no combate à sonegação. 

Este crime, como disse a Senhora Deputada Janete de 

Sá, é o pano de fundo de muitos outros crimes 

cometidos para a vida em sociedade: o caixa dois, a 

falsificação, a falsificação de documentos e de 

mercadorias, o contrabando e a corrupção. Esses são 

crimes que não se viabilizam sem, no fundo, a 

sonegação fiscal. Mas se de um lado é inegável a 

importância e a necessidade do trabalho que 

desempenhamos, por outro nos deparamos com uma 

situação de enfraquecimento e de desvalorização da 

função e da carreira do auditor fiscal.  

Essa contradição é inaceitável e injustificada, 

pois ela é o que alimenta os conflitos e os impasses. 

O Fisco, como disse a Senhora Deputada Janete de 

Sá, é essencial ao funcionamento do Estado porque 

não tem Estado sem tributo. O pacto social e o pacto 

fiscal, um depende do outro.  

A Febrafite espera que essa evidência seja 

reconhecida e oriente as ações do governo no trato 

das questões que afetam a categoria fiscal do Estado 

neste momento. 

Hoje é um dia de celebração e homenagens. 

Ao saber sobre o motivo das homenagens e quem 

estamos homenageando, me veio a ideia de que 

estamos homenageando aqui, hoje, a lealdade, o 

compromisso e o espírito classista. São essas virtudes 

que estão materializadas nos gestos dos auditores e 

das auditoras nesta noite. A Febrafite congratula-se 

com todos vocês e deseja que a união e a confiança 

nas entidades continuem sendo os ingredientes 

determinantes do êxito nesta luta. Parabéns a todos 

vocês, homenageados, parabéns a todos os auditores. 

Muito obrigada! (Muito bem!) 
 

 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Representando o presidente da 

Fenafisco - Federação Nacional do Fisco Estadual -, 

convidamos a diretora jurídica e defesa profissional 

da Fenafisco, senhora Gabriela Vitorino de Sousa.  

 

 A SR.ª GABRIELA VITORINO DE 

SOUSA - (Sem revisão da oradora) - Boa noite a 

todos e a todas. Em nome do Manoel Isidro, 

presidente da Fenafisco, agradeço o convite para que 

a nossa entidade pudesse estar presente numa data tão 

importante. Como a Papá falou, é tão bom ver tantos 

guerreiros reunidos, porque eu sei que foi muito 

importante para o Sindicato ter os colegas ao seu 

lado.  

Em primeiro lugar, agradeço à Senhora 

Deputada Janete de Sá, que tão bem falou sobre os 

auditores, olhava para aquela televisão e falava: Você 
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que está na sua casa e que não sabe o que o auditor 

faz. Isso é muito real. Quando virei auditora eu era 

soldado da Polícia Militar, e quando passei no 

concurso de auditor meu pai falou: Não! Não vai 

fazer isso porque isso ninguém conhece. Continua 

sendo soldado que quando eu falo os meus amigos 

acham legal.  

Em resumo, nós, que estamos aqui, que 

estamos trabalhando, que estamos colocando dinheiro 

no caixa para que o Estado possa cuidar da segurança 

pública, para que o Estado possa pagar o salário do 

soldado, a sociedade não nos vê como esse herói que 

acho que somos. Se o Estado consegue desenvolver 

suas políticas públicas é porque tem um auditor que 

está ali arrecadando, fiscalizando. Só o fato de ele 

existir, só a percepção do risco de ele existir faz com 

que haja o recolhimento espontâneo. Ou vocês acham 

que na sociedade em que nós vivemos, não fosse o 

risco de ser autuado, alguém pagaria alguma coisa 

espontaneamente? Não, né!  

 Na minha fala inicial, leria o inciso XXII do 

artigo 37 da Constituição Federal, mas vi que não só 

eu sou apaixonada por esse inciso. Todo mundo que 

chegou a este microfone, com raras exceções, citou o 

inciso XXII do artigo 37. Realmente acredito que 

somos essenciais ao Estado e vamos continuar 

trabalhando pela aprovação da PEC 186, porque a 

administração tributária tem que conquistar sua 

autonomia funcional, orçamentária, administrativa, 

financeira. 

Não podemos estar na mão de governos. O 

nosso cargo não é de governo, é um cargo de Estado, 

somos essenciais ao funcionamento do Estado. Não 

somos essenciais ao funcionamento de um governo a 

seu bel-prazer. Não é assim que funciona. Somos 

essenciais ao Estado, à educação, à segurança 

pública, à saúde. O Estado precisa de nós e temos que 

ser valorizados por este Estado. 

 Agradeço a todos vocês que acreditam nisso, 

que sabem o valor que têm, porque se não fosse o 

nosso trabalho o Estado não teria dinheiro nem para 

pagar uma folha de pagamento, quanto mais para 

uma merenda escolar. É isso que quero que a 

sociedade entenda. Como a Senhor Deputada Janete de 

Sá falou, de São Mateus, se infelizmente, em algum 

momento, viam-nos como algozes, não somos algozes, 

somos parceiros, dedicados, trabalhadores em prol da 

sociedade. 

 Senhora Deputada, já que há alguém 

escutando, o senhor governador e outros mais, temos 

que retomar as negociações, porque quem perde é a 

sociedade, quem perde com o Fisco insatisfeito e 

sentindo-se desvalorizado é a sociedade, porque é ela 

que mais ganha se o Fisco ganha. O Fisco trabalha só 

em prol da sociedade. 

 Então, temos que tentar, em prol dessa 

sociedade, em prol do povo capixaba, resolver essa 

situação. Não é uma coisa de um indivíduo ou outro, 

é uma coisa da coletividade. Gostaria que quem 

estivesse ouvindo isso, onde estiver, pense na 

coletividade e deixe o lado pessoal de lado. Pensemos 

no povo, pensemos na sociedade e nas políticas de 

Estado que precisamos desenvolver. 

 Essa data tão importante está sendo 

comemorada há mais de uma semana, tanto que em 

Goiás, na semana passada, o nosso governador nos 

chamou ao Palácio e fez um café da manhã para falar 

da importância do auditor fiscal. Ele foi para a 

imprensa para reafirmar o que a secretária sempre 

fala em seus depoimentos: Se não fossem os 

auditores fiscais, Goiás tinha quebrado.  

Gostaria de trazer esse vídeo para vocês 

verem, porque o único caminho para sairmos da crise 

é por meio do auditor fiscal. Somos nós os 

funcionários mais competentes, mais preparados para 

estabelecer estratégias e encher o cofre do Estado. 

Investir no Fisco é investir no cofre do Estado. 

 Passe o vídeo para nós, por favor.  

 

(É exibido o vídeo)(Palmas) 

 

 A SR.ª GABRIELA VITORINO DE 

SOUZA - Vocês viram que o governador foi para a 

imprensa. O vídeo está resumido por causa do tempo, 

mas nas palavras do governador, se tivesse sido 

exibido, estaria claramente: O Estado de Goiás só 

não foi a colapso por causa dos auditores fiscais que 

trabalham nesta Casa. 

 São estas as palavras que quero deixar. Quero 

parabenizá-los, e a mim também, pelo dia tão 

especial de hoje. A luta, por mais que pareça não dar 

resultado, quero que entendam que é contínua e dará 

resultado.  

Tive um prazer imenso, no começo desta 

audiência, de ouvir o Hino do Espírito Santo pela 

primeira vez. Fiz questão de copiar umas palavras 

que estão no Hino do Espírito Santo, está no hino 

desta sociedade. E quero que vocês não se esqueçam 

disso, porque, às vezes pensamos: Pôxa, estou 

lutando, lutando, mas cadê o resultado? E traz o 

Hino: Nossos braços são fracos, que importa? Temos 

fé, temos crença a fartar. Supre a falta de idade e de 

força, peitos nobres, valentes, sem par. São vocês, 

que serão homenageados esta noite, nobres, valentes 

e sem par. E não nos esqueçamos do final do Hino: 

Somos nós a falange do presente, em busca de um 

futuro esperançoso. Que nunca percamos a 

esperança. 

Parabéns para todos nós. (Muito bem!) 

(Palmas) 
  

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Ato de grande importância nesta 

sessão, neste momento a Senhora Deputada Janete de 

Sá, deputada idealizadora, procederá à entrega do 

certificado aos homenageados.  

Foram escolhidos pela categoria e entidades 

de base os auditores fiscais de todo o Espírito Santo, 

valorosas e valorosos guerreiros; profissionais que, 

pela lealdade e compromisso com os interesses da 

categoria, merecem as homenagens que recebem 

nesta solenidade.  
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Os auditores fiscais, são: Adenis Melquiades 

da Silva, Adson Thiago Oliveira da Silva, Aladir 

Pereira da Silva, Amaziles Antônio Bergonzine Dias 

de Carvalho, Andreia Cristina Moraes Freire, 

Armênio Elizeu Ribeiro Filho, Bruno Aguilar Soares, 

Bruno Barcelos Nardotto, Carlos Heugênio Duarte 

Camisão, Carlos Roberto Batista da Silva, César 

Milagres Henriques, Charles Grilo Fuller, Ébio Luiz 

Ferrari, Écio Ramos de Souza, Edinaldo Ribeiro da 

Silva, Edvaldo Monteiro, Frank Gaigher Bermudes, 

Getúlio Bandeira Pinheiro, Jefferson Spadarott 

Bullus, João Antônio Nunes da Silva, José Lúcio 

Costa Corrêa, Joselias Cordeiro França, Leandro 

Gonçalves Kuster, Lúcio Berilli Mendes, Luiz 

Claudio Nogueira de Souza, Marcos Fernando Pêgo 

Freitas, Maria Alice Rovetta Altoé, Marlúcia 

Almeida Gouveia, Miguel Arcanjo de Souza Gagno, 

Renê Gabriel Junior, Rogério Zanon da Silveira, 

Valquimar Raasch, Walter Fernando Nogueira 

Campos, Eliezer Antonio Libardi, Getúlio Ramos 

Pimentel, José Luiz Borges de Menezes Filho, 

Marcelo da Silva Ramos, Maria Gorete Peterle, 

Milton Cypriano da Costa Filho, Mônica de Araujo 

Saldanha, Nelson Afonso Duarte, Orlando Anastácio, 

Romário Lopes de Brito e Sérvio Tulio Camilo 

Muniz. 

A Senhora Deputada Janete de Sá, neste 

momento se posicionará à frente para entregar, 

juntamente aos diretores executivos do Sindifiscal, os 

auditores fiscais Élcio Uliana, Eustáquio Xavier, José 

Fermo, José Monteiro Nunes Filho, Antonio Carlos 

Frisso e Fernando Barreto, as homenagens. Não é 

isso, Senhora Deputada? 
 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Isso, Serginho. Fizemos questão de que 

todos os homenageados fossem citados porque eles 

são os profissionais, os auditores fiscais que estavam 

nos cargos de gerência, e entregaram seus cargos ao 

estado em decorrência de não estarem sendo 

respeitados e não receberem para exercer essa 

atividade. Portanto, pela lealdade e compromisso 

com os interesses e direitos da categoria, são os 

grandes homenageados desta noite. Por isso a leitura. 

(Palmas)  
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Passaremos à entrega dos 

certificados aos homenageados. 

 Convido o Senhor Adenis Melquiades da 

Silva para receber o certificado das mãos da Senhora 

Deputada Janete de Sá e dos senhores Eustáquio 

Xavier, Fernando Barreto, Élcio Uliana, José 

Monteiro Nunes Filho, José Fermo, Antonio Carlos 

Frisso e da senhora Zenaide Maria Tomazelli Lança. 

(Pausa) 
 

(O homenageado recebe o 

certificado)  
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Adson Thiago 

Oliveira da Silva para receber o diploma das mãos da 

Senhora Deputada Janete de Sá e dos senhores 

Eustáquio Xavier, Fernando Barreto, Élcio Uliana, 

José Monteiro Nunes Filho, José Fermo, Antonio 

Carlos Frisso e da senhora Zenaide Maria Tomazelli 

Lança. (Pausa)  

 

(O homenageado recebe o 

certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Amaziles 

Antônio Bergonzine Dias de Carvalho para receber o 

certificado das mãos da Senhora Deputada Janete de 

Sá e dos senhores Eustáquio Xavier, Fernando 

Barreto, Élcio Uliana, José Monteiro Nunes Filho, 

José Fermo, Antonio Carlos Frisso e da senhora 

Zenaide Maria Tomazelli Lança. (Pausa)  

 

(O homenageado recebe o 

certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a senhora Andreia 

Cristina Moraes Freire para receber o certificado das 

mãos da Senhora Deputada Janete de Sá e dos 

senhores Eustáquio Xavier, Fernando Barreto, Élcio 

Uliana, José Monteiro Nunes Filho, José Fermo, 

Antonio Carlos Frisso e da senhora Zenaide Maria 

Tomazelli Lança. (Pausa)  

 

(A homenageada recebe o 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Armênio 

Elizeu Ribeiro Filho para receber o certificado das 

mãos da Senhora Deputada Janete de Sá e dos 

senhores Eustáquio Xavier, Fernando Barreto, Élcio 

Uliana, José Monteiro Nunes Filho, José Fermo, 

Antonio Carlos Frisso e da senhora Zenaide Maria 

Tomazelli Lança. (Pausa)  

 

(O homenageado recebe o 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Bruno Aguilar 

Soares para receber o certificado das mãos da 

Senhora Deputada Janete de Sá e dos senhores 

Eustáquio Xavier, Fernando Barreto, Élcio Uliana, 

José Monteiro Nunes Filho, José Fermo, Antonio 

Carlos Frisso e da senhora Zenaide Maria Tomazelli 

Lança. (Pausa)  

 

(O homenageado recebe o 

certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Bruno 

Barcelos Nardotto para receber o certificado das 
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mãos da Senhora Deputada Janete de Sá e dos 

senhores Eustáquio Xavier, Fernando Barreto, Élcio 

Uliana, José Monteiro Nunes Filho, José Fermo, 

Antonio Carlos Frisso e da senhora Zenaide Maria 

Tomazelli Lança. (Pausa)  
 

(O homenageado recebe o 

certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Carlos 

Heugênio Duarte Camisão para receber o certificado 

das mãos da Senhora Deputada Janete de Sá e dos 

senhores Eustáquio Xavier, Fernando Barreto, Élcio 

Uliana, José Monteiro Nunes Filho, José Fermo, 

Antonio Carlos Frisso e da senhora Zenaide Maria 

Tomazelli Lança. (Pausa)  

 

(O homenageado recebe o 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Carlos 

Roberto Batista da Silva para receber o certificado 

das mãos da Senhora Deputada Janete de Sá e dos 

senhores Eustáquio Xavier, Fernando Barreto, Élcio 

Uliana, José Monteiro Nunes Filho, José Fermo, 

Antonio Carlos Frisso e da senhora Zenaide Maria 

Tomazelli Lança. (Pausa)  

 

(O homenageado recebe o 

certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor César 

Milagres Henriques para receber o certificado das 

mãos da Senhora Deputada Janete de Sá e dos 

senhores Eustáquio Xavier, Fernando Barreto, Élcio 

Uliana, José Monteiro Nunes Filho, José Fermo, 

Antonio Carlos Frisso e da senhora Zenaide Maria 

Tomazelli Lança. (Pausa)  

 

(O homenageado recebe o 

certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Charles Grilo 

Fuller para receber o certificado das mãos da Senhora 

Deputada Janete de Sá e dos senhores Eustáquio 

Xavier, Fernando Barreto, Élcio Uliana, José 

Monteiro Nunes Filho, José Fermo, Antonio Carlos 

Frisso e da senhora Zenaide Maria Tomazelli Lança. 

(Pausa)  
 

(O homenageado recebe o 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Ébio Luiz 

Ferrari para receber o certificado das mãos da 

Senhora Deputada Janete de Sá e dos senhores 

Eustáquio Xavier, Fernando Barreto, Élcio Uliana, 

José Monteiro Nunes Filho, José Fermo, Antonio 

Carlos Frisso e da senhora Zenaide Maria Tomazelli 

Lança. (Pausa) 
 

(O homenageado recebe o 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Écio Ramos 

de Souza para receber o certificado das mãos da 

Senhora Deputada Janete de Sá e dos senhores 

Eustáquio Xavier, Fernando Barreto, Élcio Uliana, 

José Monteiro Nunes Filho, José Fermo, Antonio 

Carlos Frisso e da senhora Zenaide Maria Tomazelli 

Lança. (Pausa) 

 

(O homenageado recebe o 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Edinaldo 

Ribeiro da Silva para receber o certificado das mãos 

da Senhora Deputada Janete de Sá e dos senhores 

Eustáquio Xavier, Fernando Barreto, Élcio Uliana, 

José Monteiro Nunes Filho, José Fermo, Antonio 

Carlos Frisso e da senhora Zenaide Maria Tomazelli 

Lança. (Pausa)  

 

(O homenageado recebe o 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Edvaldo 

Monteiro para receber o certificado das mãos da 

Senhora Deputada Janete de Sá e dos senhores 

Eustáquio Xavier, Fernando Barreto, Élcio Uliana, 

José Monteiro Nunes Filho, José Fermo, Antonio 

Carlos Frisso e da senhora Zenaide Maria Tomazelli 

Lança. (Pausa)  

 

(O homenageado recebe o 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Frank Gaigher 

Bermudes para receber o certificado das mãos da 

Senhora Deputada Janete de Sá e dos senhores 

Eustáquio Xavier, Fernando Barreto, Élcio Uliana, 

José Monteiro Nunes Filho, José Fermo, Antonio 

Carlos Frisso e da senhora Zenaide Maria Tomazelli 

Lança. (Pausa)  

 

(O homenageado recebe o 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Getúlio 

Bandeira Pinheiro para receber o certificado das 

mãos da Senhora Deputada Janete de Sá e dos 

senhores Eustáquio Xavier, Fernando Barreto, Élcio 
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Uliana, José Monteiro Nunes Filho, José Fermo, 

Antonio Carlos Frisso e da senhora Zenaide Maria 

Tomazelli Lança. (Pausa)  
 

(O homenageado recebe o 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Jefferson 

Spadarott Bullus para receber o certificado das mãos 

da Senhora Deputada Janete de Sá e dos senhores 

Eustáquio Xavier, Fernando Barreto, Élcio Uliana, 

José Monteiro Nunes Filho, José Fermo, Antonio 

Carlos Frisso e da senhora Zenaide Maria Tomazelli 

Lança. (Pausa)  

 

(O homenageado recebe o 

certificado)  

  

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor João Antônio 

Nunes da Silva para receber o certificado das mãos 

da Senhora Deputada Janete de Sá e dos senhores 

Eustáquio Xavier, Fernando Barreto, Élcio Uliana, 

José Monteiro Nunes Filho, José Fermo, Antonio 

Carlos Frisso e da senhora Zenaide Maria Tomazelli 

Lança. (Pausa)  

 

(O homenageado recebe o 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor José Lúcio 

Costa Corrêa para receber o certificado das mãos da 

Senhora Deputada Janete de Sá e dos senhores 

Eustáquio Xavier, Fernando Barreto, Élcio Uliana, 

José Monteiro Nunes Filho, José Fermo, Antonio 

Carlos Frisso e da senhora Zenaide Maria Tomazelli 

Lança. (Pausa)  

 

(O homenageado recebe o 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Joselias 

Cordeiro França para receber o certificado das mãos 

da Senhora Deputada Janete de Sá e dos senhores 

Eustáquio Xavier, Fernando Barreto, Élcio Uliana, 

José Monteiro Nunes Filho, José Fermo, Antonio 

Carlos Frisso e da senhora Zenaide Maria Tomazelli 

Lança. (Pausa)  

 

(O homenageado recebe o 

certificado) 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Leandro 

Gonçalves Kuster para receber o certificado das mãos 

da Senhora Deputada Janete de Sá e dos senhores 

Eustáquio Xavier, Fernando Barreto, Élcio Uliana, 

José Monteiro Nunes Filho, José Fermo, Antonio 

Carlos Frisso e da senhora Zenaide Maria Tomazelli 

Lança. (Pausa)  
 

(O homenageado recebe o 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Lúcio Berilli 

Mendes para receber o certificado das mãos da 

Senhora Deputada Janete de Sá e dos senhores 

Eustáquio Xavier, Fernando Barreto, Élcio Uliana, 

José Monteiro Nunes Filho, José Fermo, Antonio 

Carlos Frisso e da senhora Zenaide Maria Tomazelli 

Lança. (Pausa)  

 

(O homenageado recebe o 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Luiz Claudio 

Nogueira de Souza para receber o certificado das 

mãos da Senhora Deputada Janete de Sá e dos 

senhores Eustáquio Xavier, Fernando Barreto, Élcio 

Uliana, José Monteiro Nunes Filho, José Fermo, 

Antonio Carlos Frisso e da senhora Zenaide Maria 

Tomazelli Lança. (Pausa)  

 

(O homenageado recebe o 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Marcos 

Fernando Pêgo Freitas para receber o certificado das 

mãos da Senhora Deputada Janete de Sá e dos 

senhores Eustáquio Xavier, Fernando Barreto, Élcio 

Uliana, José Monteiro Nunes Filho, José Fermo, 

Antonio Carlos Frisso e da senhora Zenaide Maria 

Tomazelli Lança. (Pausa)  

 

(O homenageado recebe o 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a senhora Maria Alice 

Rovetta Altoé para receber o certificado das mãos da 

Senhora Deputada Janete de Sá e dos senhores 

Eustáquio Xavier, Fernando Barreto, Élcio Uliana, 

José Monteiro Nunes Filho, José Fermo, Antonio 

Carlos Frisso e da senhora Zenaide Maria Tomazelli 

Lança. (Pausa)  

 

(A homenageada recebe o 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a senhora Marlúcia 

Almeida Gouveia para receber o certificado das mãos 

da Senhora Deputada Janete de Sá e dos senhores 

Eustáquio Xavier, Fernando Barreto, Élcio Uliana, 

José Monteiro Nunes Filho, José Fermo, Antonio 

Carlos Frisso e da senhora Zenaide Maria Tomazelli 

Lança. (Pausa)  
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(A homenageada recebe o 

certificado) 

 

 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Miguel 

Arcanjo de Souza Gagno para receber o certificado 

das mãos da Senhora Deputada Janete de Sá e dos 

senhores Eustáquio Xavier, Fernando Barreto, Élcio 

Uliana, José Monteiro Nunes Filho, José Fermo, 

Antonio Carlos Frisso e da senhora Zenaide Maria 

Tomazelli Lança. (Pausa) 

  

(O homenageado recebe o 

certificado) 

 

 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Renê Gabriel 

Junior para receber o certificado das mãos da 

Senhora Deputada Janete de Sá e dos senhores 

Eustáquio Xavier, Fernando Barreto, Élcio Uliana, 

José Monteiro Nunes Filho, José Fermo, Antonio 

Carlos Frisso e da senhora Zenaide Maria Tomazelli 

Lança. (Pausa)  

 

(O homenageado recebe o 

certificado) 

 

 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - O senhor Rogério Zanon da 

Silveira teve que sair e pediu ao senhor Mauro 

Deserto que recebesse seu certificado. 
 

 Convido o senhor Mauro Deserto Braga para 

receber, em nome do senhor Rogério Zanon da 

Silveira, o certificado das mãos da Senhora Deputada 

Janete de Sá e dos senhores Eustáquio Xavier, 

Fernando Barreto, Élcio Uliana, José Monteiro Nunes 

Filho, José Fermo, Antonio Carlos Frisso e da 

senhora Zenaide Maria Tomazelli Lança. (Pausa)  

 

(O convidado recebe o certificado 

em nome do homenageado) 
 

 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Valquimar 

Raasch para receber o certificado das mãos da 

Senhora Deputada Janete de Sá e dos senhores 

Eustáquio Xavier, Fernando Barreto, Élcio Uliana, 

José Monteiro Nunes Filho, José Fermo, Antonio 

Carlos Frisso e da senhora Zenaide Maria Tomazelli 

Lança. (Pausa)  

 

(O homenageado recebe o 

certificado) 

 

 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Walter 

Fernando Nogueira Campos para receber o 

certificado das mãos da Senhora Deputada Janete de 

Sá e dos senhores Eustáquio Xavier, Fernando 

Barreto, Élcio Uliana, José Monteiro Nunes Filho, 

José Fermo, Antonio Carlos Frisso e da senhora 

Zenaide Maria Tomazelli Lança. (Pausa)  
 

(O homenageado recebe o 

certificado) 
 

 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Getúlio 

Ramos Pimentel para receber o certificado das mãos 

da Senhora Deputada Janete de Sá e dos senhores 

Eustáquio Xavier, Fernando Barreto, Élcio Uliana, 

José Monteiro Nunes Filho, José Fermo, Antonio 

Carlos Frisso e da senhora Zenaide Maria Tomazelli 

Lança. (Pausa)  

 

(O homenageado recebe o 

certificado) 

 

 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor José Luiz 

Borges de Menezes Filho para receber o certificado 

das mãos da Senhora Deputada Janete de Sá e dos 

senhores Eustáquio Xavier, Fernando Barreto, Élcio 

Uliana, José Monteiro Nunes Filho, José Fermo, 

Antonio Carlos Frisso e da senhora Zenaide Maria 

Tomazelli Lança. (Pausa)  

 

 (O homenageado recebe o 

certificado) 

 

 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Marcelo da 

Silva Ramos para receber o certificado das mãos da 

Senhora Deputada Janete de Sá e dos senhores 

Eustáquio Xavier, Fernando Barreto, Élcio Uliana, 

José Monteiro Nunes Filho, José Fermo, Antonio 

Carlos Frisso e da senhora Zenaide Maria Tomazelli 

Lança. (Pausa)  

 

 (O homenageado recebe o 

certificado) 

 

 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Milton 

Cypriano da Costa Filho para receber o certificado 

das mãos da Senhora Deputada Janete de Sá e dos 

senhores Eustáquio Xavier, Fernando Barreto, Élcio 

Uliana, José Monteiro Nunes Filho, José Fermo, 

Antonio Carlos Frisso e da senhora Zenaide Maria 

Tomazelli Lança. (Pausa)  

 

(O homenageado recebe o 

certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a senhora Mônica de 

Araujo Saldanha para receber o certificado das mãos 

da Senhora Deputada Janete de Sá e dos senhores 

Eustáquio Xavier, Fernando Barreto, Élcio Uliana, 

José Monteiro Nunes Filho, José Fermo, Antonio 
Carlos Frisso e da senhora Zenaide Maria Tomazelli 
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Lança. (Pausa)  
 

(A homenageada recebe o 

certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o senhor Nelson Afonso 

Duarte para receber o certificado das mãos da Senhora 

Deputada Janete de Sá e dos senhores Eustáquio Xavier, 

Fernando Barreto, Élcio Uliana, José Monteiro Nunes 

Filho, José Fermo, Antonio Carlos Frisso e da senhora 

Zenaide Maria Tomazelli Lança. (Pausa)  
 

 (O homenageado recebe o 

certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Romário Lopes 

de Brito para receber o certificado das mãos da Senhora 

Deputada Janete de Sá e dos senhores Eustáquio Xavier, 

Fernando Barreto, Élcio Uliana, José Monteiro Nunes 

Filho, José Fermo, Antonio Carlos Frisso e da senhora 

Zenaide Maria Tomazelli Lança. (Pausa)  
 

(O homenageado recebe o 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o senhor José Monteiro a 

proceder à entrega de um buquê de flores à senhora 

Gabriela Vitorino de Sousa. (Pausa) 

 

(A homenageada recebe as flores) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Antônio Frisso a 

proceder à entrega de um buquê de flores à senhora 

Maria Teresa de Siqueira Lima. (Pausa) 

 

(A homenageada recebe as flores) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Eustáquio 

Xavier a proceder à entrega de um buquê de flores à 

senhora Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni. 

(Pausa) 

 

(A homenageada recebe as flores) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor José Fermo a 

proceder à entrega de um buquê de flores à senhora 

Zenaide Maria Tomazelli Lança. (Pausa) 

 

(A homenageada recebe as flores) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o senhor Élcio Uliana a 

proceder à entrega de um buquê de flores à Senhora 
Deputada Janete de Sá. (Pausa) 

 

(A homenageada recebe as flores) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido a senhora Christiane 

Gonçalves Madeira para receber o certificado das mãos 

da Senhora Deputada Janete de Sá, dos senhores 

Eustáquio Xavier, Fernando Barreto, Élcio Uliana, José 

Monteiro Nunes Filho, José Fermo, Antonio Carlos 

Frisso e da senhora Zenaide Maria Tomazelli Lança. 

(Pausa) 

 (Pausa)  
 

 (A homenageada recebe o 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Importante ressaltar que muitos 

auditores foram homenageados nesta oportunidade e 

não puderam estar presentes nesta sessão por 

compromissos no interior. A Diretoria do Sindicato 

levará as homenagens para eles. 

Convido a todos para retornarem aos seus 

lugares. 

Neste momento, fará o uso da palavra, em 

nome de todos os homenageados desta noite, o auditor 

Adson Thiago Oliveira da Silva. 

 

O SR. ADSON THIAGO OLIVEIRA DA 
SILVA - (Sem revisão do orador) - Boa noite a todos.  

Primeiramente, quero registar que estou em 

flagrante desvantagem. Fiquei por último para falar e 

fui o único homem a tomar a palavra nesta noite. 

 A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ  - 
PMN) - Imagine a responsabilidade que o senhor tem. 

 

 O SR. ADSON THIAGO OLIVEIRA DA 
SILVA - Sim. Ainda mais sucedendo as ilustríssimas 

mulheres que me antecederam e também externaram 

seus pensamentos, compartilhando uma  mensagem 

com este plenário e, através da  TV Ales, com toda a  

sociedade capixaba. 

 Feitas essas considerações, gostaria de externar 

a imensa satisfação e alegria de ocupar esta tribuna, 

nesta noite, nesta augusta Casa de Leis, na condição de 

porta-voz dos homenageados da noite, os auditores 

fiscais da Receita Estadual, o que fazemos com muita 

humildade, cientes da grandiosa responsabilidade que 

essa honraria nos confere.  

 Nesse passo, cumprimentamos, em nome de 

todos os auditores fiscais da Receita Estadual, 

homenageados nesta noite, a parlamentar proponente 

desta sessão solene, a Senhora Deputada Janete de Sá. 

Estendemos, também, nossa saudação a todos os 

componentes da Mesa, servidores desta Casa, sem o 

concurso dos quais não se tornaria possível a realização 

deste ato solene. E, com muito carinho, saudamos todos 

os presentes, convidados, familiares, amigos e todos 

aqueles que nos assistem neste momento, por meio da 

TV Ales.  

É da nossa tradição a comemoração de datas. 

Atualmente, temos várias ocasiões importantes em 

nosso calendário, que enquanto organizador da 
dinâmica temporal, revela-se a bússola orientadora da 

vida pública e cotidiana. Enfim, um patrimônio social e 

da cultura.  

 Nesse sentido, o dia 21 de setembro tem o seu 

lugar como marco em nosso quadro social, conquanto 

se trata de data comemorativa do Dia do Auditor Fiscal. 
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Encontramo-nos congregados neste momento festivo e 

salientamos de grande significado para a categoria dos 

auditores fiscais da Receita Estadual do Estado do 

Espírito Santo.   

 A atividade do auditor fiscal está na essência do 

funcionamento do Estado, posto que não se concebe a 

existência de um sem o suporte do outro, 

conformando-se uma autêntica relação de 

mutualismo necessário. Isso se concretiza na medida 

em que não se admite o funcionamento do Estado sem 

os recursos necessários ao financiamento de suas ações. 

 As políticas públicas, portanto, seja nas áreas 

de saúde, educação, segurança pública, dentre outras de 

atuação e responsabilidade do Estado, têm no trabalho 

do auditor fiscal um fiador - e aqui repetimos -, um 

fiador dos recursos necessários ao suprimento da sua 

execução.  

 A sociedade vem passando por diversas e 

profundas transformações, experimentadas nos diversos 

campos e áreas do saber humano. O auditor fiscal, nesse 

contexto, vem incorporando a sua atividade, também, as 

técnicas e ferramentas de trabalho que o colocam na 

vanguarda desse processo.  

 Vivemos, sem sombra de dúvidas, um 

momento de aguda transição. As tradicionais técnicas e 

procedimentos empregados nas atividades de 

fiscalização estão sendo substituídas, em larga 

velocidade, pelo emprego de ferramentas desenvolvidas 

no contexto da tecnologia digital. Entretanto, a 

tecnologia, nesse processo de profundas mudanças, não 

substitui e nem pode prescindir do elemento humano, 

consagrado na pessoa do auditor fiscal. Ousamos 

afirmar que a tecnologia constitui um fator necessário, 

porém acessório, que potencializa a ação humana, mas 

nunca a substituindo. Afinal, nenhum acervo de dados e 

informações fiscais, por mais completo ou detalhado 

que seja, traduz-se em trabalho pronto e acabado.  

 Releva dizer com isso que tal condição somente 

será alcançada por meio da intervenção humana, levada 

a efeito a partir da análise especializada, que constitui a 

essência do trabalho do auditor fiscal. Isso nos remete à 

premente necessidade de recomposição dos quadros 

técnicos da Receita Estadual, que se encontra hoje com 

uma defasagem de quase cinquenta por cento - 

repetiremos -, cinquenta por cento do quantitativo 

previsto em lei.  
 Em suma, é no criterioso trabalho do Fisco que 

encontramos os parâmetros que norteiam o fiel 

cumprimento das obrigações tributárias.  
 Senhoras e senhores, vivemos dias de grave 

crise financeira que se abate sobre o nosso país. E não 

há como deixar de se identificar nas ações de auditoria 

em pilar de sustentação e salvaguarda da integridade da 

receita pública. 

 A sonegação tributária é uma das mais nefastas 

mazelas sociais, posto que subtrai do erário os recursos 

que deveriam estar disponíveis para a satisfação das 

necessidades da sociedade, que, em se tratando de 

Brasil, e não poderia ser diferente no Espírito Santo, são 

muitas as necessidades da sociedade, considerando as 

contradições desta sociedade historicamente tão 

assimétrica. Por isso mesmo, o combate à sonegação 

tributária alça o auditor fiscal a um papel de grande 

relevo no equilíbrio social. Corroborando o ora dito, por 

meio do combate à sonegação, constatou-se no Espírito 

Santo, só no ano de 2015, o aporte de meio bilhão de 

reais - repetimos em alto e bom som: meio bilhão de 

reais no erário estadual - encetados a partir de ações 

diretas e objetivamente promovidas pelos auditores 

fiscais. Esse valor foi o responsável por se evitar o 

colapso nas contas públicas no ano de 2015, permitindo 

assim o equilíbrio fiscal, a manutenção das políticas 

públicas, o pagamento dos servidores em dia, ativos e 

aposentados dos três poderes, bem como dos 

fornecedores, dos prestadores de serviço e dos demais 

credores.  O Fisco, indubitavelmente, tem feito a 

sua parte. Esse é o auditor fiscal, o fiador dos recursos 

necessários ao provimento da sociedade.  

 Ademais, o auditor fiscal, como guardião deste 

bem público indisponível que é o tributo, atua como 

nivelador de mercados na medida em que suas ações 

concorrem para a defesa da justa concorrência e do 

emprego. A atuação do auditor fiscal propicia a 

neutralidade tributária impedindo que o tributo seja 

fator de competitividade das empresas. E isso, senhores 

e senhoras, sem dúvida, contribui e muito para a 

melhoria do ambiente de negócios em qualquer 

sociedade.  

Cabe ao auditor fiscal, ainda, a promoção da 

justiça fiscal atuando como juízes no contencioso 

administrativo fiscal. Atuando e proferindo decisões, 

confirmam a legitimidade de créditos tributários, 

garantindo assim a possibilidade de recuperação de 

milhões, e porque não dizer bilhões, de reais aos cofres 

públicos. Nesse quesito, mais uma vez, o Fisco 

capixaba tem feito a sua parte. Das atividades 

desenvolvidas, por exemplo, no ano de 2015, na 

primeira instância de julgamento da Secretaria de 

Estado da Fazenda, registrou-se um montante 

significativo de três bilhões de reais - repetindo: três 

bilhões de reais - correspondentes ao julgamento de 

mais de três mil e trezentos processos instaurados para a 

exigência de créditos tributários.  

Por tudo isso, em um momento de grave crise 

financeira do Estado brasileiro, ao invés de jogar, mais 

uma vez, a conta para ser paga pela sociedade, seja por 

meio do aumento de carga tributária, majorando a 

alíquota de tributos já existentes, ou mesmo por meio 

da criação de novos impostos, a melhor solução é, 

sem dúvida, o investimento na eficiência do Fisco. 

Justifica-se assim que o auditor fiscal, dada a 

relevância e a responsabilidade de suas atribuições, 

seja altamente valorizado pelo Estado, pelos 

governos e pela sociedade.  
 Senhoras e senhores, cidadãos capixabas que 

nos assistem pela TV Ales, embora estejam muito claras 

a relevância e a responsabilidade do auditor fiscal no 

contexto da sociedade, a contrapartida sob forma de 

valorização não se tem feito sentir em terras capixabas. 

Os auditores fiscais do Espírito Santo amargam de 

longa data, pelo menos uma década - queremos deixar o 

registro nesta Casa - a pior remuneração dentre os 

Fiscos estaduais do Brasil. Essa realidade tem se 

mostrado incompatível com os resultados já 

apresentados, assim como com a grandeza do Estado 

do Espírito Santo.  
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Hoje, dia 21 de setembro, é o Dia do Auditor 

Fiscal, uma data festiva. Muito embora a 

contrapartida sob a forma de valorização não se tenha 

feito sentir em terras capixabas, lançamos uma 

pergunta para reflexão de todos nesta Casa e até 

mesmo da sociedade, que nos acompanha: há 

motivos para comemorarmos? Neste plenário, 

olhando nos olhos de cada colega auditor fiscal e 

auditora fiscal da Receita Estadual, quero lhes dizer 

que há motivos, sim, para comemorarmos! Muito 

embora estejamos padecendo da falta de 

reconhecimento, a que o resultado do nosso trabalho 

nos credencia, não nos falta motivo para 

comemorarmos. Não nos faltam motivos para 

comemorarmos em face da qualidade das nossas 

entregas e resultados para a sociedade capixaba. Não 

nos faltam motivos para comemorarmos em face da 

seriedade que tem caracterizado o nosso trabalho. 

Não nos faltam motivos para comemorarmos em face 

da nossa qualificação técnica, reconhecida 

qualificação técnica! E, acima de tudo, há motivos 

para comemorarmos em face do devotado empenho 

com o qual temos cumprido a nossa missão! 

Encaminhando-nos para o fim da nossa fala, 

queremos registrar que dignas são as nossas 

bandeiras e legítima é a nossa luta! Primeiro porque a 

nossa luta não é contra o governo, melhor dizendo, a 

nossa luta não é contra governos, nem contra este, 

nem contra governos passados e nem contra governos 

que virão, futuros! A nossa luta é pela defesa do 

tributo; a nossa luta é pela defesa da justa 

concorrência; a nossa luta é pelo compromisso com a 

responsabilidade fiscal; a nossa luta é pelo equilíbrio 

federativo; a nossa luta é pela transparência na gestão 

pública; a nossa luta é pela justiça fiscal; a nossa luta é 

pela defesa da ética da sociedade; a nossa luta é pelo 

serviço público de qualidade; a nossa luta é pela 

legalidade; a nossa luta é por um Fisco forte; a nossa 

luta é por um Estado forte; a nossa luta é pela defesa 

de tudo quanto possa representar valores dignos de 

serem respeitados e assimilados pela sociedade!  

Fisco, braço forte do Estado a serviço da 

sociedade! O nosso muito-obrigado a todos! (Muito 

bem!) 

 

 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Neste momento, a Senhora 

Deputada Janete de Sá fará as considerações finais e 

os procedimentos regimentais de encerramento da 

sessão. 

 

 A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) -  Primeiramente, quero agradecer à diretoria 

do Sindifiscal, por meio de sua presidente Zenaide; à 

Afites, que se faz presente na sessão; à Fenafisco, à 

Febrafite, à Coopfisco, aos homenageados e a toda 

categoria de auditores fiscais da Receita Estadual da 

ativa, aposentados e pensionistas que não puderam 

estar presentes, mas toda ela merece esta homenagem 

no Dia do Auditores Fiscais.  

Quero agradecer ao meu grandioso amigo e 

auditor fiscal Élcio Uliana, que me fez conhecer esta 

categoria - trouxe-me para junto dela -, para juntos 

dos senhores e me fez criar um laço não apenas de 

conhecimento dos problemas, das qualidades do que 

fazem, mas um laço de carinho e de muita amizade. 

Muito obrigada, Elcio, por ter-me proporcionado esse 

crescimento; esse conhecimento que hoje tenho da 

importância dos auditores do Estado do Espírito 

Santo e também esse laço afetivo que foi construído. 

Muito obrigada, Elcio. Só você para proporcionar 

essas coisas para nós. (Palmas) 

Os senhores sabem que o Élcio é uma pessoa 

especial, como muitas outras. Mas ele é muito 

especial na nossa história.  

Quero agradecer também a toda minha 

equipe de gabinete, junto com a equipe de servidores 

do Sindifiscal, que foram responsáveis por construir 

esta sessão de hoje. 

Quero agradecer ao Cerimonial da 

Assembleia Legislativa, por meio do Serginho, nosso 

cerimonialista incansável nesta Casa, muito 

grandioso e bom profissional; a toda equipe da 

Taquigrafia que está conosco; à Comunicação, na 

sonorização, na tomada de imagens; à fotografia; a 

toda equipe de apoio de plenário; à copa, que está 

conosco até agora servindo a água, o café; ao pessoal 

da segurança de plenário e a todos os senhores. O 

nosso sincero agradecimento a todos. 

Antes de encerrar, quero convidar todos os 

homenageados e as homenageadas, e os demais 

presentes para um gostoso coquetel que está sendo 

oferecido pelo Sindicato dos Auditores Fiscais do 

nosso estado, que será servido no salão nobre, à 

frente do plenário da Assembleia Legislativa.  

Com a proteção de Deus, agradecendo aos 

auditores fiscais do Estado do Espírito Santo a 

presença, reconhecendo a importância que possuem 

para o desenvolvimento do nosso estado e para a 

garantia de melhorias na qualidade de vida dos 

capixabas, na certeza de que são legítimas e justas as 

reivindicações da categoria, que têm o nosso apoio, 

merecem, no nosso entendimento, a atenção e o 

respeito do Poder Executivo e desta Casa, encerro a 

presente sessão na esperança do entendimento. Que a 

justiça seja feita! (Palmas). 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 

presente sessão. Antes, porém, convoco os Senhores 

Deputados para a próxima, ordinária, dia 26 de 

setembro de 2016, para a qual designo  

 

EXPEDIENTE:  
O que ocorrer.  

 

ORDEM DO DIA: anunciada na octogésima 

oitava sessão ordinária, realizada dia 21 de setembro 

de 2016.  

 

Está encerrada a sessão. 
 

 Encerra-se a sessão às vinte e uma horas e 

trinta e oito 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” 
 



 

 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

SECRETARIA-GERAL 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral 

 

CARLOS EDUARDO CASA GRANDE 
Secretário-Geral da Mesa 

 

JULIO CESAR BASSINI CHAMUN 
Procurador-Geral 

 

FABIANO BUROCK FREICHO 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 

MARCELO BOZIO MONTEIRO 
Secretário de Comunicação Social 

 

RAULINO GONÇALVES FILHO 
Chefe de Gabinete da Presidência 

 

INGRID DE OLIVEIRA SOARES 

Subdiretora-Geral 
 

PAULO DA SILVA MARTINS 
Subprocurador-Geral 

 

DIRETORIAS LEGISLATIVAS 
 

MARCELO SIANO LIMA 
Diretor das Comissões Parlamentares 

 

MARCUS FARDIN DE AGUIAR 
Diretor de Processo Legislativo 

 

RICARDO WAGNER VIANA PEREIRA 
Diretor de Redação 
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