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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 

PODER LEGISLATIVO 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

MESA DIRETORA 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 046/2017 

 

Regulamenta o auxílio-saúde devido 

aos servidores da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito 

Santo - Ales, nos termos dos artigos 

189 e 191 da Lei Complementar nº 

46, de 31 de janeiro de 1994. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, inciso XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º A assistência à saúde prevista no art. 189 da 

Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994, 

será prestada aos servidores públicos do Quadro de 

Pessoal da Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo - Ales, nos termos desta Resolução. 

 

Art. 2º Na forma dos art. 189 e 191 da Lei 

Complementar nº 46, de 1994, a assistência médica, 

odontológica, psicológica, hospitalar e ambulatorial 

dos servidores públicos ativos e inativos do Quadro 

de Pessoal da Ales será prestada mediante concessão 

de auxílio financeiro destinado especificamente a este 

fim, denominado auxílio-saúde. 
 

Parágrafo único. O auxílio a que se refere o art. 1º 

desta Resolução possui natureza indenizatória, sem 

incidência de imposto de renda e contribuição 

previdenciária, e será pago mensalmente aos 

servidores concomitante com o pagamento de sua 

remuneração, vedada sua antecipação. 
 

Art. 3º São considerados beneficiários do auxílio-

saúde os servidores legalmente investidos em cargos 

de provimento efetivo e em comissão, os servidores 

estabilizados e os servidores inativos da Ales. 

 
Parágrafo único. É vedado o pagamento de auxílio-

saúde aos servidores que se encontrem à disposição 

de outro órgão, exceto nas hipóteses em que a cessão 

for com ônus para a Ales. 

 

Art. 4º O auxílio-saúde concedido a cada servidor 

terá valor per capita, variando de acordo com a 

respectiva faixa etária, na forma do Anexo Único 

desta Resolução. 

Parágrafo único. O valor do limite de que trata o 

caput deste artigo poderá ser atualizado por meio de 

Ato da Mesa Diretora da Ales, de acordo com a 

disponibilidade orçamentária destinada à assistência à 

saúde dos servidores. 

 
Art. 5º São critérios para recebimento do auxílio-

saúde previsto nesta Resolução: 

 

I - não receber auxílio-saúde ou auxílio financeiro 

semelhante, nem possuir outro programa de 

assistência à saúde, custeado integral ou parcialmente 

pelos cofres públicos, comprovado mediante 

declaração do titular; 

 

II - comprovar inscrição junto ao plano de saúde 

privado ou seguro saúde. 

 

Art. 6º A concessão do auxílio-saúde a cada servidor 

efetivar-se-á por meio de Ato da Mesa Diretora da 

Ales mediante o cumprimento das seguintes 

condições: 

 

I - preenchimento e protocolo do formulário de 

Requerimento de Auxílio-Saúde dirigido à Secretaria 

de Gestão de Pessoas da Ales; 

 

II - declaração de não incidir nas vedações contidas 

nesta Resolução; 

 

III - comprovante de inscrição junto ao plano de 

saúde ou seguro saúde. 

 
§ 1º A comprovação de que trata o inciso III deste 

artigo será feita mediante apresentação de no mínimo 

um dos seguintes documentos: 

 

a) comprovante de pagamento da última mensalidade 

do serviço contratado, custeada pelo servidor ou 

membro de sua entidade familiar, não sendo 

considerado o comprovante de pagamento de taxa de 

inscrição ou similares; 

 

b) declaração de permanência no plano de saúde ou 

seguro saúde, cujo titular seja o servidor ou membro 

de sua entidade familiar. 

 
§ 2º Para os fins desta Resolução, considera-se 

membro de entidade familiar o cônjuge, 

companheiro, ascendentes e descendentes do 

servidor, bem como as demais pessoas físicas 

consideradas seus dependentes perante a legislação 

tributária. 

 
§ 3º Para fins de concessão e renovação do benefício 

de que trata esta Resolução, o servidor usuário de 

plano ou seguro de saúde coletivo empresarial, como 

titular ou dependente, deverá comprovar participação 

financeira no pagamento das despesas com o plano 

de saúde ou seguro saúde. 



2 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 03 de outubro de 2017 

§ 4º Caberá à Secretaria de Gestão de Pessoas a 

análise do pedido. 

 

§ 5º Caso a documentação apresentada não seja 

suficiente para comprovar a inscrição no serviço de 

plano ou seguro de saúde, na forma definida neste 

artigo, será dada ciência ao requerente para que sane 

o vício no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, sob 

pena de indeferimento do pedido. 

 

§ 6º Após manifestar-se conclusivamente sobre o 

pedido, a Secretaria de Gestão de Pessoas o remeterá 

à Direção Geral da Secretaria para decisão. 

 

§ 7º A Procuradoria Geral da Ales somente se 

manifestará nos procedimentos relativos ao auxílio-

saúde se houver dúvida jurídica, quando provocada 

pelos setores competentes. 

 

§ 8º Em nenhuma hipótese o valor despendido pelo 

servidor com a mensalidade do serviço contratado 

servirá de limite para o valor do benefício, que se 

prestará à assistência médica, odontológica, 

psicológica, hospitalar e ambulatorial dos servidores 

públicos ativos e inativos do Quadro de Pessoal da 

Ales, devendo ser pago no valor integral para sua 

faixa-etária, na forma do Anexo Único desta 

Resolução. 

 

§ 9º É dever do servidor a comunicação imediata, à 

Secretaria de Gestão de Pessoas, da rescisão de seu 

contrato de plano de saúde ou de seguro saúde e de 

eventual enquadramento em alguma das vedações 

contidas nesta Resolução, ocorridas após a concessão 

do benefício. 

 

§ 10. O auxílio-saúde será devido a partir do mês de 

publicação do respectivo Ato da Mesa Diretora, 

sendo a primeira parcela paga no mês subsequente à 

sua publicação. 

 
§ 11. Para efeito desta Resolução, o valor do 

benefício percebido pelo servidor no mês corrente 

será referente aos gastos com saúde ocorridos no mês 

anterior. 

 
Art. 7º Para manutenção do benefício, o servidor 

deverá apresentar, na Secretaria de Gestão de 

Pessoas, nos meses de junho e dezembro de cada ano, 

pelo menos um dos documentos de que trata o § 1º do 

art. 6º desta Resolução. 

 
§ 1º Para fins da manutenção do auxílio-saúde, os 

documentos apresentados deverão ser referentes aos 

meses de que trata o caput deste artigo, ou do mês 

imediatamente anterior. 

 
§ 2º O dever de apresentar os documentos nos meses 

definidos no caput deste artigo independe da data de 

publicação do Ato de concessão do benefício. 

§ 3º O servidor que não cumprir os requisitos para 

manutenção do benefício de que trata o caput deste 

artigo, nos meses de junho e dezembro, terá o 

benefício suspenso a partir do mês de julho e janeiro, 

respectivamente. 

 

§ 4º O servidor que tiver o benefício suspenso nos 

termos do § 3º deste artigo poderá solicitar o seu 

restabelecimento, desde que cumpridas as condições 

previstas nesta Resolução, sendo o pagamento 

restabelecido no mês subsequente da entrega da 

documentação, vedado o pagamento de valores 

retroativos. 

 

Art. 8º Não terá direito ao auxílio-saúde o servidor: 

 

I - cedido para outro órgão, sem ônus para o Poder 

Legislativo; 

 

II - que receber auxílio-saúde ou auxílio financeiro 

semelhante custeado integral ou parcialmente pelos 

cofres públicos; 

 

III - que, embora nomeado e empossado, ainda não 

tenha entrado em exercício; 

 

IV - licenciado ou afastado sem remuneração ou em 

gozo de licença especial, enquanto durar o 

afastamento; 

 

V - que não cumprir os critérios estabelecidos no art. 

5º desta Resolução; 

 

VI - que estiver impedido por força de disposição 

legal ou de decisão judicial. 

 

Art. 9º O cancelamento do auxílio-saúde ocorrerá 

nas seguintes hipóteses: 

 

I - a pedido do próprio servidor; 

 

II - a critério da Administração, a depender da 

análise de cada caso concreto; 

 

III - exoneração ou demissão; 
 

IV - falecimento; 
 

V - cessão a outro órgão com ônus para o 

cessionário; 

 

VI - comprovação da prestação de informações 

inverídicas pelo servidor; 

 

VII - outras situações previstas em lei ou em 

decorrência de decisão judicial. 

 

§ 1º Cancelado o benefício, nova concessão ocorrerá 

mediante requerimento nos autos do processo de 

concessão, nos moldes do art. 6º desta Resolução, 

vedado o pagamento de parcela retroativa. 
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§ 2º No caso do inciso VI deste artigo, o servidor, 

além do ressarcimento dos valores recebidos 

indevidamente, estará sujeito às penas previstas na 

Lei Complementar nº 46, de 1994. 

 

Art. 10. Os servidores que recebem o auxílio-saúde 

regulamentado pela Resolução nº 3.187, de 15 de 

maio de 2012, passarão a receber o benefício 

regulamentado nos termos desta Resolução a partir da 

data de início de sua vigência, ficando dispensados 

do cumprimento do disposto no artigo 6º desta 

Resolução para a concessão inicial. 

 

Art. 11. As despesas decorrentes da execução desta 

Resolução correrão por conta de dotações 

orçamentárias próprias consignadas à Ales.   

 

Art. 12. Os casos omissos serão instruídos pela 

Secretaria de Gestão de Pessoas da Ales que os 

resolverá junto à Administração Superior, 

observando-se a conveniência e o interesse da 

administração.   

 

Art. 13. Caso necessário, e dentro dos limites 

estabelecidos por esta Resolução, os procedimentos 

para operacionalização da concessão do auxílio-saúde 

serão regulamentados por Ato da Mesa Diretora da 

Ales. 

 

Art. 14. Esta Resolução entra em vigor a partir do 1º 

dia do mês subsequente à sua publicação. 

 

Art. 15. Fica revogada a Resolução nº 3.187, de 15 

de maio de 2012. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS,      de   

de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ANEXO ÚNICO 

 

TABELA DE VALORES PARA AUXÍLIO-

SAÚDE 

Faixa etária Valor per capita 

18 R$ 144,00 

19 a 23 R$ 201,00 

24 a 28 R$ 236,00 

29 a 33 R$ 253,00 

34 a 38 R$ 265,00 

39 a 43 R$ 269,00 

44 a 48 R$ 320,00 

49 a 53 R$ 416,00 

54 a 58 R$ 558,00 

≥59 R$ 765,00 

JUSTIFICATIVA 

 

Trata-se de projeto de Resolução que visa instituir 

nova regulamentação para o benefício do Auxílio-

Saúde, com a finalidade de propor soluções para a 

otimização de sua operacionalização no âmbito deste 

Poder. 

 

A necessidade de uma nova norma se dá uma 

vez que a Resolução vigente determina 

procedimentos que comprometem a eficiência na 

gestão do benefício, trazendo transtornos tanto 

para os servidores beneficiários, restringindo o 

acesso ao benefício, quanto para a 

Administração na forma de acúmulo de 

pendências, deficiência de estruturas físicas e 

tecnológicas e elevado número de servidores que 

ficam exclusivamente voltados à 

operacionalização dos procedimentos. 
 

Esta proposta visa diminuir os custos operacionais 

para a Administração e entraves para os servidores, 

uma vez que haverá desburocratização quanto aos 

documentos exigidos tanto para a concessão como 

para a manutenção do benefício, conferindo maior 

celeridade em sua operacionalização. 

 

Ressalta-se, ainda, que o presente projeto não 

incorrerá em aumento de despesas, tendo em vista 

que a tabela de valores por faixa-etária permanece a 

mesma estabelecida pelo Ato da Mesa Diretora nº 

112, de 26 de fevereiro de 2014, e considerando 

ainda que, na ocasião do planejamento orçamentário, 

este é feito utilizando-se o valor limite para 

pagamento do benefício de auxílio-saúde, de acordo 

com a faixa etária de cada servidor. 

 

Por todo o exposto, temos certeza de que essa nobre 

Casa Legislativa, apreciando o teor do presente 

Projeto e as razões que o justificam, apoiará e 

aprovará esta iniciativa. 

 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

MESA DIRETORA 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 47 /2017 
 

Cria a Procuradoria Especial da 

Mulher, alterando a Resolução Nº 

2.700, de 15 de julho de 2009, 

Regimento Interno, e dá outras 

providências. 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 

 

Art. 1º O Título II do Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 
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aprovado pela Resolução Nº 2.700, de 15 de julho de 

2009, passa a vigorar acrescido do seguinte Capítulo 

IV: 
 

"(...) 

'CAPÍTULO IV 

DA PROCURADORIA ESPECIAL DA 

MULHER' 

 

'Art. 97-A. A Procuradoria Especial da 

Mulher, órgão político e institucional 

que atua em benefício da população 

feminina, será constituída de 1 (uma) 

Procuradora Especial da Mulher e de 2 

(duas) Procuradoras Adjuntas, eleitas 

pelas Deputadas da Casa, na primeira 

quinzena da primeira e da terceira 

sessões legislativas da legislatura, com 

mandato de 2 (dois) anos, vedada a 

recondução. 

 

§ 1º As Procuradoras Adjuntas terão a 

designação de Primeira e Segunda, e 

nessa ordem substituirão a Procuradora 

Especial da Mulher em seus 

impedimentos e colaborarão no 

cumprimento das atribuições da 

Procuradoria.' 

 

§ 2º Não havendo número suficiente de 

Deputadas na Casa, ou, havendo 

manifesto desinteresse destas para fins 

de preenchimento das designações de 

que tratam o caput, serão designados 

Deputados que tenham afinidade com a 

matéria de atribuição da Procuradoria 

Especial da Mulher. 

 

'Art. 97-B. Compete à Procuradoria 

Especial da Mulher zelar pela 

participação mais efetiva das Deputadas 

nos órgãos e nas atividades da 

Assembleia Legislativa e ainda: 

 

I - propor medidas destinadas à 

preservação e à promoção da imagem e 

da atuação da mulher no Poder 

Legislativo;  

 

II - receber, examinar e encaminhar aos 

órgãos competentes denúncias de 

violência e de discriminação contra a 

mulher; 

 

III - fiscalizar e acompanhar a execução 

de programas dos governos federal e 

estadual que visem à promoção da 

igualdade de gênero, assim como a 

implementação de campanhas 

educativas e antidiscriminatórias de 

âmbito regional ou nacional; 

IV - cooperar com organismos nacionais 

e internacionais, públicos e privados, 

voltados à implementação de políticas 

para as mulheres; 

 

V - promover pesquisas e estudos sobre 

violência e discriminação contra a 

mulher, bem como acerca de seu défice 

de representação na política, inclusive 

para fins de divulgação pública e 

fornecimento de subsídio às Comissões 

da Assembleia Legislativa; 

 

VI - receber convites e responder a 

correspondências destinadas à 

Procuradoria da Mulher; 

  

VII - atender autoridades, no âmbito da 

sua competência, especialmente 

parlamentares mulheres e suas 

delegações nacionais e internacionais, 

em suas visitas à Assembleia Legislativa 

e também encaminhar suas demandas 

aos órgãos competentes; 

 

VIII - participar de solenidades e 

eventos internos na Casa que envolvam 

políticas para a valorização da mulher;   

 

IX - representar a Assembleia 

Legislativa em solenidades e eventos 

nacionais ou internacionais 

especificamente destinados às políticas 

para a valorização da mulher, mediante 

designação da Presidência da Ales.' " 

 
Art. 2º A Resolução Nº 2.890, de 23 de dezembro de 

2010, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
"(...) 

'Art. 24. A Diretoria das Comissões 

Parlamentares tem como âmbito de ação 

a gerência das atividades relativas ao 

apoio de secretaria indispensável ao 

funcionamento das comissões 

permanentes e temporárias, da 

Corregedoria Geral, da Ouvidoria Geral 

e da Procuradoria Especial da Mulher, 

em especial, naquilo que concerne à 

realização de suas reuniões, audiências 

públicas e diligências, sejam internas ou 

externas, inclusive todos os 

procedimentos relativos ao processo 

legislativo realizado no seu âmbito, com 

os respectivos registros e documentação; 

outras atividades correlatas. 

 
Parágrafo único. A Corregedoria Geral, 

a Ouvidoria Geral e a Procuradoria 

Especial da Mulher atuam com 
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independência e imparcialidade dentro 

de suas atribuições, que serão definidas 

por ato da mesa diretora e subordinam-

se diretamente ao Plenário da 

Assembleia Legislativa.' 

(...) 

 

ANEXO V, a que se refere o artigo 73 

desta Resolução. 

 

(...) 
 

15. DIRETOR DAS COMISSÕES 

PARLAMENTARES - DCP 

 

(...) 

'15.4. Atribuições: Planejar, executar, 

controlar e avaliar as atividades de apoio 

administrativo, operacional e de 

assessoramento técnico-processual aos 

trabalhos das comissões permanentes e 

temporárias, da Corregedoria Geral, da 

Ouvidoria Geral e da Procuradoria 

Especial da Mulher; acompanhar os 

eventos externos relacionados às 

comissões permanentes e temporárias; 

supervisionar a elaboração das agendas, 

ordens do dia, editais de convocação, 

atas e pautas das reuniões de comissões; 

agendar o comparecimento de 

convidados a reuniões e a visitas 

programadas pelas comissões 

permanentes e temporárias; verificar a 

composição das comissões permanentes 

e temporárias; elaborar o cronograma de 

reuniões e de tramitação de matérias 

específicas nas comissões; encaminhar 

as diligências solicitadas pelas 

comissões; informar sobre matérias e 

assuntos inerentes às comissões 

temporárias, o prazo regimental para 

apresentação nas comissões de emendas 

a matérias específicas, os procedimentos 

regimentais e a tramitação de matérias 

relacionadas às comissões permanentes 

e temporárias; acompanhar as 

publicações de assuntos relacionados às 

comissões no Diário do Poder 

Legislativo; prestar apoio operacional e 

assessoramento nos seminários, 

simpósios, debates públicos e demais 

eventos de iniciativa das comissões; 

manter contatos com os Presidentes das 

Comissões, visando à definição de 

prioridades para organização da pauta 

das reuniões das Comissões; fazer 

programação semanal e geral das 

atividades das Comissões; acompanhar 

os encaminhamentos finais das 

Comissões Permanentes e Temporárias, 

da Corregedoria, da Ouvidoria Geral e 

da Procuradoria Especial da Mulher, 

orientando as providências cabíveis em 

cada caso; manter atualizadas as 

informações fornecidas à área de 

informática; manter a equipe interna 

integrada e atualizada, com vistas a 

alcançar os objetivos da gerência; atuar 

em parceria com os demais órgãos da 

Assembleia Legislativa, visando agilizar 

e desburocratizar o processo de tomada 

de decisão; imprimir modernidade na 

dinâmica dos sistemas, métodos e 

processos de trabalho vinculados à 

gerência.' 

(...) 
 

26. COORDENADOR ESPECIAL DAS 

COMISSÕES TEMPORÁRIAS E 

ÓRGÃOS ESPECIAIS - CECTOE 

 

(...) 

'26.4. Atribuições: Coordenar as 

atividades das Comissões Temporárias, 

da Corregedoria Geral, da Ouvidoria 

Parlamentar e da Procuradoria Especial 

da Mulher; receber da área Legislativa 

os processos e documentos destinados às 

Comissões Temporárias conforme suas 

destinações; orientar tecnicamente seus 

subordinados na elaboração das atas e 

expedientes; preparar, periodicamente, 

relatório de todas as atividades das 

Comissões Temporárias, da 

Corregedoria da Ouvidoria Parlamentar 

e da Procuradoria Especial da Mulher; 

manter estreito intercâmbio com a 

Diretoria das Comissões Parlamentares, 

visando controlar o cumprimento dos 

prazos regimentais e constitucionais nas 

Comissões Temporárias e na 

Corregedoria Parlamentar; comunicar, 

mensalmente, a cada Presidente de 

Comissão Temporária e ao Corregedor 

Geral a frequência dos Deputados às 

reuniões; dar conhecimento, aos 

Presidentes das Comissões, do 

andamento dos trabalhos; prestar 

informações sobre procedimentos 

regimentais e legais relativos às 

Comissões Temporárias, à Corregedoria 

Geral e aos seus funcionamentos; 

assessorar Presidente e membros das 

Comissões e da Corregedoria durante 

suas reuniões, quanto às rotinas dos 

trabalhos; desenvolver atividades, por 

solicitação dos respectivos Presidentes 

das Comissões e do Corregedor Geral, 

com vista a subsidiar o os trabalhos 

destas; colaborar com o Diretor das 

Comissões Parlamentares na 

implantação de normas complementares 
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de funcionamento das Comissões 

Temporárias e da Corregedoria Geral; 

orientar despachos em processos e 

decisões das questões de ordem 

suscitadas; manter contatos com os 

Presidentes das Comissões e com o 

Corregedor Geral, visando à definição 

de prioridades para organização da pauta 

das reuniões das Comissões e da 

Corregedoria; fazer programação 

semanal e geral das atividades das 

Comissões e da Corregedoria; fazer a 

pauta semanal das matérias em 

tramitação em cada Comissão; 

acompanhar os encaminhamentos finais 

das Comissões Temporárias, orientando 

as providências cabíveis em cada caso; 

manter atualizadas as informações 

fornecidas à área de informática; 

desempenhar outras atividades 

correlatas.' 

(...)” 

 

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

publicação. 

 

SALA DAS SESSÕES, em 18 de setembro 

de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
 

JUSTIFICATIVA 

 
Apesar de as mulheres terem conquistado espaço 

em muitas áreas, a cena política continua 

predominantemente masculina. A criação de uma 

procuradoria da Mulher no âmbito da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo busca 

primordialmente garantir maior representatividade, 

visibilidade e destaque às mulheres na política. 

Além disso, pretende combater a violência e a 

discriminação contra as mulheres em nossa 

sociedade, qualificar os debates de gênero nos 

parlamentos, e receber e encaminhar aos órgãos 

competentes as denúncias e anseios da população. 

 
É preciso destacar a importância da 

representatividade feminina na política nacional, 

pois só seremos um país com uma representação 

que condiga com a realidade da nossa sociedade se 

investirmos nas políticas de gênero e no 

fortalecimento dos papéis do Legislativo de 

debater, legislar e fiscalizar. 

A criação da Procuradoria Especial da Mulher será 

formalizada por meio da alteração da Resolução Nº 

2.700, de 15 de julho de 2009, Regimento Interno, 

com a inserção do “Capítulo IV - Da Procuradoria 

Especial Da Mulher” ao “Título II - Dos Órgãos 

Da Assembleia”. 

 

Além disso, visando estruturar o órgão criado, 

promove-se também a alteração da Resolução Nº 

2.890, de 23 de dezembro de 2010, que passa a 

contemplar expressamente a Procuradoria Especial 

da Mulher como órgão especial da Ales, com 

funcionamento administrativo atrelado à Diretoria 

Das Comissões Parlamentares e à Coordenação 

Especial Das Comissões Temporárias E Órgãos 

Especiais. 
 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

MESA DIRETORA 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 48/2017 
 

Altera a Resolução nº 2.890, de 23 

de dezembro de 2010, e a 

Resolução nº 3.418, de 07 de agosto 

de 2013, dispondo sobre a carreira 

dos servidores titulares do cargo 

efetivo de Técnico Legislativo 

Júnior, e dá outras providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Em seu primeiro procedimento de 

progressão realizado após o enquadramento na 

nova estrutura remuneratória de que trata o Anexo 

VII-A da Lei Complementar nº 708, de 28 de 

agosto de 2013, com alterações vigentes a partir de 

outubro de 2017, o servidor titular do cargo efetivo 

de Técnico Legislativo Júnior deverá completar o 

interstício de 02 (dois) anos sem progressão, 

computando-se, para tanto, o período de exercício 

no cargo na referência que ocupava antes e depois 

do enquadramento na nova estrutura remuneratória 

instituída pela referida Lei Complementar, 

observando-se os demais critérios previstos na 

Resolução nº 3.418, de 07 de agosto de 2013. 

 

Parágrafo único. Em qualquer caso, os efeitos 

financeiros da progressão de que trata este artigo 

não retroagirão à data anterior a 1º de outubro de 

2017. 

 

Art. 2º A Resolução nº 2.890, de 23 de dezembro 

de 2010, passa a vigorar com as seguintes 

alterações: 
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“Art. 68. A Carreira de Técnico 

Legislativo Júnior é integrada por 

cargos de provimento efetivo, 

organizada em quadro próprio, 

distribuídos em 02 (duas) tabelas, 

cada uma com 03 (três) classes, 

representadas por números romanos 

de I a III, e 18 (dezoito) referências, 

representadas por letras maiúsculas 

do alfabeto de “A” a “R”. 

(...) 

Anexo V 

(...) 

63. (...) 

(...) 

63.3. Escolaridade: Ensino médio 

completo. 

63.4. Qualificação: Ensino médio 

com experiência comprovada na 

área de cerimonial. 

(...).” (NR) 

 

Art. 3º Fica alterada a descrição da Tabela prevista 

no item 9 do Anexo II da Resolução nº 2.890, de 

2010, que passa a vigorar como TABELA 01 e 

TABELA 02. 

 

Art. 4º A qualificação exigida para o cargo de 

provimento em comissão de Supervisor da Central 

de Eventos, prevista no Anexo IV da Resolução nº 

2.890, de 2010, no nível de Supervisão, fica 

alterada para: Ensino médio com experiência 

comprovada na área de cerimonial. 

 

Art. 5º A Resolução nº 3.418, de 2013, passa a 

vigorar com as seguintes alterações: 

 
“Art. 4º (...) 

(...) 

Parágrafo único. Excetuam-se da 

regra prevista neste artigo as 

carreiras de Consultor Parlamentar 

Temático, de Consultor e de 

Procurador, as quais se organizam 

em 01 (uma) tabela, com 04 

(quatro) classes sem referências. 

(...) 

 

Art. 13. (...) 

§ 1º Os servidores efetivos 

investidos nos cargos em comissão 

de Diretor Geral da Secretaria, 

Procurador Geral, Secretário de 

Gestão de Pessoas, Secretário Geral 

da Mesa ou Secretário de 

Comunicação Social terão a 

avaliação de desempenho realizada 

pela Mesa Diretora da Ales, 

cabendo nesse caso tão somente 

pedido de reconsideração, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis. 

(...) 

Art. 16 (...) 

(...) 

§ 6º Ressalvado o disposto nos §§ 

7º, 10 e 16, está limitado a 04 

(quatro) o número de referências a 

serem alcançadas pelo servidor a 

cada procedimento de progressão. 

§ 7º Para o servidor que no período 

aquisitivo finalizar doutoramento, a 

progressão estará limitada a 05 

(cinco) referências no respectivo 

processo, ressalvado o disposto no 

§ 16. 

(...) 

§ 15. Aplica-se a regra prevista no 

§ 7º deste artigo ao servidor que, 

respeitadas as demais regras 

previstas nesta Resolução, utilizar, 

no primeiro procedimento de 

progressão em que participar nos 

moldes definidos por esta 

Resolução, título de doutorado 

obtido antes do respectivo período 

aquisitivo. 

(...) 

Art. 29-A. Ressalvado o caso do 

art. 29-C desta Resolução, aplicam-

se, ainda, quanto ao fator 

desempenho, os seguintes critérios: 

(...).” (NR) 
 

Art. 6º Fica substituída na Resolução nº 3.418, de 

2013, a expressão “Diretoria de Recursos 

Humanos” pela expressão “Secretaria de Gestão de 

Pessoas”, na forma da Lei nº 10.383, de 30 de 

junho de 2015. 
 

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de 

sua publicação, retroagindo seus efeitos para fins 

de enquadramento e progressão a partir de 1º de 

outubro de 2017. 
 

Art. 8º Ficam revogados os §§ 8º e 9º do artigo 16 

e o artigo 29-B da Resolução nº 3.418, de 07 de 

agosto de 2013. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS,  de    

de 2017. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1º Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
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IMPACTO FINANCEIRO 

 

Da progressão dos Técnicos Legislativos Júnior 

com as alterações promovidas por esta 

Resolução 

 

Impacto mensal total R$ 17.664,88 

Impacto total para 2017 

(Outubro a Dezembro) 
R$ 52.994,64 

Impacto total para 2018 R$ 233.622,80 

Impacto total para 2019 R$ 380.111,59 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 
O presente Projeto de Resolução propõe a alteração 

da Resolução nº 2.890, de 23 de dezembro de 

2010, que dispõe sobre a estrutura organizacional 

dos serviços administrativos da Secretaria desta 

Assembleia Legislativa e sobre o Plano de Cargos 

e Carreiras dos seus respectivos servidores, bem 

como a alteração da Resolução nº 3.418, de 07 de 

agosto de 2013, que dispõe sobre o 

desenvolvimento funcional na carreira dos 

servidores, regulamentando a avaliação de 

desempenho, a progressão e a promoção. 

 
Concomitantemente à apresentação do presente 

Projeto de Resolução, foi apresentado Projeto de 

Lei Complementar que altera a Lei Complementar 

nº 708, de 28 de agosto de 2013, visando à 

adequação da tabela de vencimentos do cargo de 

Técnico Legislativo Júnior ao modelo adotado para 

as demais carreiras da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo - Ales (à exceção das 

organizadas em classes sem referências). 

 
Com efeito, faz-se necessária a alteração da 

Resolução nº 2.890, de 2010, e da Resolução nº 

3.418, de 2013, para fins de se adequar às 

modificações que serão realizadas, especificamente 

em relação à carreira dos servidores titulares do 

cargo efetivo de Técnico Legislativo Júnior. 

 
Destarte, como a estrutura remuneratória da 

carreira do referido cargo será transformada, 

passando a contar com 02 (duas) tabelas, 06 (seis) 

classes e 36 (trinta e seis) referências, faz-se 

necessário ajustar os critérios de progressão dos 

servidores titulares desse cargo aos mesmos 

moldes adotados para as demais carreiras da Ales 

organizadas em classes e referências, propiciando o 

devido tratamento isonômico a essa categoria de 

servidores. 

 

Observa-se ainda no Projeto a proposta de 

alteração da escolaridade e qualificação para o 

exercício do cargo de provimento em comissão de 

Supervisor da Central de Eventos. Dessa forma, 

considerando as atribuições previstas na Resolução 

nº 2.890, de 2010, para o referido cargo, o presente 

Projeto propõe que a qualificação exigida passe a 

ser ensino médio com experiência comprovada na 

área de cerimonial. 

 

Ademais, nesta oportunidade, este Projeto 

aprimora a Resolução nº 3.418, de 2013, 

adequando a mesma aos termos do art. 4º da Lei nº 

10.383, de 30 de junho de 2015, que transformou o 

cargo de Diretor de Recursos Humanos no cargo 

de Secretário de Gestão de Pessoas. 

 

Por fim, salientamos que o presente Projeto atende 

aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal e 

das demais normas concernentes às finanças 

públicas, uma vez que as despesas do Poder 

Legislativo Estadual, relativas a 2017, apontam 

disponibilidade orçamentária e financeira que 

permite sua execução. 

 

Ante ao exposto, e, sobretudo, por se firmar como 

consectário necessário do princípio da isonomia - 

eis que se faz injustificado o tratamento desigual à 

carreira de Técnico Legislativo Júnior - temos a 

certeza de que essa nobre Casa Legislativa, 

apreciando o teor do presente Projeto e as razões 

que o justificam, apoiará e aprovará esta iniciativa. 

 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SANDRO LOCUTOR 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 64/2017 

 
Concede Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. FÁBIO 

VEIGA SILVA PIRES. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. Fábio Veiga Silva Pires. 

 

Art. 2º Este Projeto de Decreto Legislativo entra 

em vigor na data de sua publicação. 
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 SALA DAS SESSÕES, 27 de setembro de 

2017. 

 

SANDRO LOCUTOR 

Deputado Estadual - PROS 
 
 

JUSTIFICATIVA 

 

Fábio Veiga Silva Pires, nascido em Eunápolis - 

Bahia, em 02 de dezembro de 1979, passando a 
morar no Espírito Santo em 1981 na cidade de Vila 

Velha até o ano de 1993.  Em abril de 1993 mudou 

para o município de Cariacica onde reside até o 

momento. 

 

Formando em Administração. 

 

Iniciou sua militância social em 1997, no 

Movimento Nacional Meninos e Meninas de Rua - 

MNMMR, desempenhando o papel de Educador 

Social. 

 

Foi servidor público do Estado do Espírito Santo 

de 1999 até 2002.  Em 2005 foi gestor de políticas 

públicas na Prefeitura de Cariacica atuando até 

2008.  Em 2009 foi Chefe de Gabinete do 

Vereador José Luiz Rodrigues (Zé Luiz) até 2011. 

 

Em 2011, assume como Subsecretário de 

Cidadania e Direitos Humanos na Prefeitura de 

Cariacica até 2012, em 2013 passa a ser Gerente de 

Direitos Humanos na Prefeitura de Cariacica. 

 

Atualmente está como Chefe de Gabinete do 

Vereador Wander Show em Cariacica. 

 

Tem atuado como membro do Conselho Estadual 

de Direitos Humanos 2015/2017.  Fórum Estadual 

de Políticas para a população LGBT, e membro da 

Comissão de Articulação com os Movimentos 

Sociais no Ministério da Saúde. 

 

Destarte, uma vez presentes os requisitos para a 

concessão desta honraria, pugnamos pela 

aprovação do bom nome do homenageado para 

integrar o rol dos cidadãos do Estado do Espírito 

Santo. 

 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SANDRO LOCUTOR 

 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 65/2017 
 

Concede Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. FELIPE 

DAVID NETO. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. Felipe David Neto. 

 

Art. 2º Este Projeto de Decreto Legislativo entra 

em vigor na data de sua publicação. 

 

 SALA DAS SESSÕES, 27 de setembro de 

2017. 

 

SANDRO LOCUTOR 

Deputado Estadual - PROS 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Felipe David Neto, natural do Rio de Janeiro, 

nascido no bairro do Méier em 17 de maio de 

1955, formado em Engenharia Civil pela 

Universidade Veiga de Almeida (UVA) em 1981. 

 

Mudou-se para o Estado do Espírito Santo em 

1982 e trabalhou pela primeira vez como 

Engenheiro Civil para a BLOKOS Engenharia.  

Em seguida para a Prefeitura da Serra/ES durante 

15 anos.  No ano de 2000 ingressou à Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo, onde por 

convênio, atendeu às demandas de órgãos tais 

como TER-ES, Prefeitura de Aracruz, Câmara 

Municipal da Serra-ES, Prefeitura de Fundão-ES, 

entre outros. 

 

Seu pai, Dr. Milton David, médico, nascido em 

Cachoeiro de Itapemirim, formado pela 

Universidade do Estado da Guanabara (UEG), 

falecido no ano de 2002 aos 75 anos, prestou 

valiosos serviços à comunidade de Nova Almeida e 

Praia Grande, entre outras pelas quais passou, tais 

como Imbariê de Magé, no Estado do Rio de 

Janeiro, Vargem Alta, Cachoeiro de Itapemirim, 

Nova Venécia e Guanabara no Rio de Janeiro. 

 

Nesta última, adquiriu enorme experiência 

profissional em ambulatórios e prontos-socorros. 

 

Foi homenageado “in memorian” em Nova 

Almeida com o nome do Posto de Saúde Municipal 

e uma avenida principal (antiga Avenida 

Noroeste), requerido pela comunidade local, em 

especial pelos pescadores, em consideração aos 

serviços prestados por amor à profissão e ao 

próximo carente.  Um serviço realizado muitas das 

vezes nas casas dos pacientes, dado à dificuldade 

de locomoção até os postos de saúde. 
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Destarte, uma vez presentes os requisitos para a 

concessão desta honraria, pugnamos pela 

aprovação do bom nome do homenageado para 

integrar o rol dos cidadãos do Estado do Espírito 

Santo. 
 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

MESA DIRETORA 

 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 

Nº 27/2017 
 

Altera a Lei Complementar nº 708, 

de 28 de agosto de 2013, 

modificando a estrutura de 

vencimentos do cargo de 

provimento efetivo de Técnico 

Legislativo Júnior da Secretaria da 

Assembleia Legislativa do Estado 

do Espírito Santo - Ales, e dá 

outras providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º O § 5º do artigo 13 da Lei Complementar 

nº 708, de 28 de agosto de 2013, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

Art. 13. (...) 

[...] 

§ 5º Excetuam-se da regra prevista 

neste artigo as carreiras de 

Consultor Parlamentar Temático, 

de Consultor e de Procurador, as 

quais se organizam em 04 (quatro) 

classes sem referências. (NR) 

 

Art. 2º O Anexo VII-A da Lei Complementar nº 

708, de 2013, passa a vigorar conforme o Anexo 

Único desta Lei Complementar. 

 

Art. 3º Os titulares do cargo de provimento efetivo 

de Técnico Legislativo Júnior serão enquadrados 

na estrutura remuneratória de que trata o Anexo 

VII-A da Lei Complementar nº 708, de 2013, com 

redação dada pelo Anexo Único desta Lei 

Complementar, na tabela/classe/referência cujo 

padrão remuneratório seja o imediatamente 

superior ao recebido no momento do 

enquadramento. 

 
§ 1º O enquadramento previsto neste artigo dar-se-

á por Ato da Mesa Diretora da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo - Ales, que 

será publicado no prazo de até 10 (dez) dias após a 

data de início da vigência desta Lei Complementar. 

 
§ 2º Os efeitos financeiros do enquadramento de 

que trata este artigo dar-se-ão a partir do dia 1º de 

outubro de 2017. 

 
Art. 4º Aplica-se aos ex-servidores aposentados no 

cargo de provimento efetivo de Técnico 

Legislativo Júnior, ou no cargo que lhe tenha dado 

origem, bem como aos seus dependentes 

pensionistas, o disposto no artigo 24 da Lei 

Complementar nº 708, de 2013. 

 

Art. 5º Resolução específica disporá sobre 

adequações que se fizerem necessárias às normas 

internas da Ales, nos termos desta Lei 

Complementar. 

 

Art. 6º Esta Lei Complementar entra em vigor na 

data de sua publicação, ressalvada a retroatividade 

de seus efeitos financeiros para fins de 

enquadramento e progressão, conforme 

estabelecido no § 2º do Art. 3º. 

 

Art. 7º Ficam revogados o parágrafo único do 

artigo 13-A e o § 1º do artigo 13-J da Lei 

Complementar nº 708, de 28 de agosto de 2013, e o 

§ 2º do artigo 2º da Lei nº 9.637, de 28 de março de 

2011. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS,        

de    de                    2017. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

 
ANEXO ÚNICO 

Altera o Anexo VII-A da Lei Complementar nº 708, de 2013, na forma do artigo 2º desta Lei Complementar. 

 

 
ANEXO VII-A 

Estrutura de vencimento do cargo de Técnico Legislativo Júnior, a vigorar a partir de 1º.10.2017. 
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ESTRUTURA DE VENCIMENTO DO CARGO DE TÉCNICO LEGISLATIVO JÚNIOR 

CARGO TABELA CLASSE REFERÊNCIA 

TÉCNICO 

LEGISLATIVO 
JÚNIOR 

1 

I 
A B C D E F 

R$ 2.379,24 R$ 2.429,56 R$ 2.480,94 R$ 2.533,41 R$ 2.586,98 R$ 2.641,69 

II 
G H I J K L 

R$ 2.697,56 R$ 2.754,61 R$ 2.812,87 R$ 2.872,35 R$ 2.933,10 R$ 2.995,13 

III 

M N O P Q R 

R$ 3.058,47 R$ 3.123,15 R$ 3.189,20 R$ 3.256,65 R$ 3.325,52 R$ 3.395,85 

2 

I 
A B C D E F 

R$ 3.467,67 R$ 3.541,00 R$ 3.615,89 R$ 3.692,36 R$ 3.770,45 R$ 3.850,19 

II 
G H I J K L 

R$ 3.931,61 R$ 4.014,76 R$ 4.099,66 R$ 4.186,36 R$ 4.274,90 R$ 4.365,31 

III 
M N O P Q R 

R$ 4.457,63 R$ 4.551,90 R$ 4.648,16 R$ 4.746,46 R$ 4.846,84 R$ 4.949,35 

 

 

IMPACTO FINANCEIRO 

 
Do enquadramento, na forma do artigo 3º desta Lei Complementar. 

 

Impacto mensal total R$ 14.334,12 

Impacto total para 2017 (Outubro a Dezembro) R$ 43.002,37 

Impacto total para 2018 R$ 132.383,74 

Impacto total para 2019 R$ 132.383,74 

 
JUSTIFICATIVA 

 

Trata-se de Projeto de Lei Complementar que 

altera a Lei Complementar nº 708, de 28 de agosto 

de 2013, visando à adequação da tabela de 

vencimentos do cargo de Técnico Legislativo 

Júnior ao modelo adotado para as demais carreiras 

da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo - Ales (à exceção das organizadas em classes 

sem referências). 

 

Com efeito, apesar da aprovação da citada Lei 

Complementar, a carreira de Técnico Legislativo 

Júnior não teve sua estrutura remuneratória 

transformada seguindo o modelo de 02 (duas) 

tabelas, 06 (seis) classes e 36 (trinta e seis) 

referências. É dizer, quanto a essa carreira, deixou 

de ser seguida a diretriz adotada pela Ales na 

reforma promovida no ano de 2013, onde - após a 

oposição de vetos pelo Executivo aos projetos que 

instituíam o modelo de remuneração por subsídio - 

foi-se adotada estrutura de vencimentos inspirada 

nas carreiras do Poder Judiciário capixaba (a 

época). 
 

Em função disso, faz-se necessária a aprovação da 

presente proposição com a finalidade de inserir o 

referido cargo na diretriz adotada pela Ales, eis que 

se faz injustificado o seu isolamento na estrutura 

antiga. 

Por fim, salientamos que o presente projeto atende 

aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal e 

das demais normas concernentes às finanças 

públicas, uma vez que as despesas do Poder 

Legislativo Estadual, relativas a 2017, apontam 

disponibilidade orçamentária e financeira que 

permite sua execução. 
 

Por todo o exposto, e, sobretudo, por se firmar 

como consectário necessário do princípio da 

isonomia - eis que se faz injustificado o tratamento 

desigual à carreira de Técnico Legislativo Júnior - 

temos a certeza de que essa nobre Casa Legislativa, 

apreciando o teor do presente projeto e as razões 

que o justificam, apoiará e aprovará esta iniciativa. 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ENIVALDO DOS ANJOS 

 

PROJETO DE LEI Nº 370/17 
 

Dispõe sobre a cobrança de taxa por 

apresentações musicais em bares, 

restaurantes e similares no Estado do 

Espírito Santo e dá outras 

providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica proibida a cobrança compulsória de 

taxa por apresentações musicais, o chamado 

“couvert artístico”, em bares, restaurantes e 

similares em todo o Estado do Espírito Santo, 

exceto nos casos em que o ambiente de 

apresentação for fechado. 

 

Parágrafo 1º Nos estabelecimentos que não 

tenham ambiente fechado para apresentação 

musical, o pagamento do couvert artístico será 

facultativo. 

 

Parágrafo 2º O valor da taxa de apresentação 

musical será fixado em local visível a todos os 

clientes, juntamente com o horário em que a 

cobrança será feita. 

 

Parágrafo 3º Nos estabelecimentos que não 

tenham ambiente fechado, o valor da taxa de 

apresentação musical será acompanhado da 

observação “Pagamento Facultativo”. 

 

Art. 2º O não cumprimento do que determina esta 

lei implicará em multa de 100 (cem) Valores 

Reajustáveis do Tesouro Estadual (VRTEs), com 

adição de 20% (vinte por cento) a cada 

reincidência até o limite de 100% (cem por cento) 

de majoração, recolhidos ao erário municipal de 

onde ocorrer a infração. 

 

Parágrafo Único A fiscalização da aplicação desta 

lei será feita por órgão municipal. 
 

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

publicação. 

 

SALA DAS SESSÕES, em 25 de setembro 

de 2017. 

 

ENIVALDO DOS ANJOS 

Deputado Estadual 

 

 

JUSTIFICATIVA 

A cobrança de uma taxa chamada de couvert 

artístico em restaurantes, bares e casas noturnas 

está institucionalizada quando o estabelecimento 

oferece apresentação, geralmente musical, de 

algum artista enquanto os consumidores fazem a 

refeição. Essa cobrança não é proibida, mas tem 

algumas condições. 

 

Especialistas em relações de consumo salientam 

que, apesar de não ser um pagamento “facultativo”, 

os consumidores têm o direito à informação prévia 

(art.6º, III CDC). O Código de Defesa do 

Consumidor reforça o direito básico à informação, 

os dias e horários de apresentações artísticas. 

 

Além disso, o valor cobrado pelo "couvert 

artístico" também precisa estar claro. Como? Em 

local visível, como na entrada do estabelecimento, 

por exemplo. 

 

Outra condição que permite a cobrança é que as 

apresentações sejam ao vivo, isto é, se for qualquer 

show ou mesmo partidas de futebol exibidas em 

telão, a cobrança é ilegal. 

 

Por regra, o contrato de trabalho com o músico de 

no mínimo 4(quatro) horas de duração e a 

apresentação artístico/musical deve ser ininterrupta 

ou intercalada por 60(sessenta) minutos, no 

mínimo. Claro que ninguém vai ficar 

cronometrando uma apresentação e pode ser que aó 

valha o espírito do bom senso.  

 

É preciso ficar atento para a possibilidade de taxa 

abusiva. Alguns bares e restaurantes calculam o 

valor de 10% do serviço (suposta gorjeta para 

garçons) em cima do total da conta somado com o 

couvert artístico, o que não é permitido. 

 

Os 10% do serviço (garçom) é opcional, devendo 

ser calculado somente sobre o valor da conta e o 

couvert artístico cobrado a parte (valor fixo - 

previamente estipulado). 

 

Mas eis que surge outra situação, que precisa ser 

revista. Temos recebido queixas de cidadãos para a 

cobrança de couvert artístico em nosso Estado, 

mesmo em locais abertos ao público, como em 

quiosques de praia, por exemplo. 

 

Essa é uma situação que contraria a lógica e a 

prática de cidades como o Rio de Janeiro, onde 

essa cobrança em facultativa nesses casos. 

 

Por isso, estamos propondo o presente projeto, que 

veda a cobrança compulsória do couvert artístico 

quando a apresentação do artista não se der em 

ambiente reservado para isso. 
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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E 
TOMADA DE CONTAS 

 

CRONOGRAMA DE TRABALHO 

 
PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PL Nº 354/2017 - PLOA 

EXERCÍCIO 2018 

 

26 e 27 de 

outubro/2017 
 

 

REUNIÃO COM OS ASSESSORES DOS 

DEPUTADOS  

Informaremos por meio de ofício, local e horário com 

antecedência.  
 

 

30 de outubro a 

14 de 

novembro/2017  
 

 

ENTREGA DAS 

EMENDAS  

HORÁRIO: 7 h ÀS 18h 

  
 

 

16 de novembro a 

24 de 

novembro/2017  
 

 

ANÁLISE DAS EMENDAS NA COMISSÃO DE 

FINANÇAS  
 

 

24 de 

novembro/2017  
 

 

ENTREGA DO PARECER AO 

RELATOR 
 

 

01 de 

dezembro/2017  
 

 

ENTREGA DO PARECER AOS MEMBROS DA COMISSÃO 

DE FINANÇAS  
 

 

 04 de 

dezembro/2017  
 

 

APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E 

VOTAÇÃO  

DO PARECER NA COMISSÃO DE 

FINANÇAS  
 

 

 04 de 

dezembro/2017  
 

 

ENCAMINHAR AO 

PLENÁRIO  

 
 

 
Dispositivo do Regimento Interno - Resolução nº 2.700 de 15 de julho de 2009. 

Art. 238 - Os projetos de Lei previstos neste Capítulo, juntamente com os seus anexos, serão lidos, publicados e 

encaminhados à comissão permanente específica para exame e parecer.  

§ 2º Por proposta do relator, a comissão aprovará cronograma de trabalho, respeitado o prazo mínimo de dez dias para a 

apresentação de emendas e as seguintes datas de devolução dos respectivos projetos de lei, com parecer, para leitura em 

Plenário: 

§ 3º A tramitação do Projeto de Lei do Plano Plurianual - PPA e do Orçamento Anual contará com ampla participação 

popular, por meio de realização de 

audiências pública e todas as organizações não governamentais de forma setorial, a fim de que as matérias sejam 

discutidas e sejam apresentadas sugestões. 

§ 4º As Audiências Públicas a que se refere o § 3º terão o seu calendário aprovado dentro do cronograma previsto neste 

artigo, pela Comissão de Finanças, 

Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, sendo garantida na organização e a participação das 

demais comissões permanentes de 

acordo com o campo temático” 

LEI COMPLEMENTAR 07/90 - “Art. 3º - O Projeto de Lei Orçamentária Anual do Estado será encaminhado até três 

meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento de sessão legislativa.” 
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CRONOGRAMA DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA APRESENTAÇÃO DO PLOA 

2018. 

 

DATA / 

HORARIO 

MUNICÍPIO 

DA 

AUDIENCIA 

Nº 

MICRO 
MICRORREGIÃO / MUNICÍPIOS 

QUANT. 

MUNICIPIOS 

25/10/2017 

(4ª feira) 

18h as 21h 

Bom Jesus do 

Norte 

54 

 

 

 

 

55 

 

CENTRAL SUL (Apiacá, Atílio Vivácqua, 

Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Jerônimo 

Monteiro, Mimoso do Sul, Muqui, Vargem 

Alta). 

CAPARAÓ (Alegre, Bom Jesus do Norte, 

Divino São Lourenço, Dores do Rio Preto, 

Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Iúna, Muniz 

Freire, São José do Calçado). 

 

08 

 

 

 

11 

 

 

08/11/2017 

(4ª feira) 

18h as 21h 

Pinheiros 

58 

 

 

 

59 

 

 

 

57 

 

 

56 

NORDESTE (Boa Esperança, Conceição da 

Barra, Jaguaré, Montanha, Mucurici, Pedro 

Canário, Pinheiros, Ponto Belo, São Mateus). 

NOROESTE (Água Doce do Norte, Águia 

Branca, Barra de São Francisco, Ecoporanga, 

Mantenópolis, Nova Venécia, Vila Pavão). 

CENTRO OESTE (Alto Rio Novo, Baixo 

Guandu, Colatina, Gov. Lindenberg, 

Marilândia, Pancas, S. Domingos do Norte, S. 

Gabriel da Palha, S. Roque do Canaã, Vila 

Valério). 

RIO DOCE (Aracruz, Ibiraçu, João Neiva, 

Linhares, Rio Bananal, Sooretama). 

 

09 

 

 

07 

 

 

10 

 

 

 

 

06 

 

13/11/2017 

(2ª feira) 

18h as 21h 

Anchieta 

50 

 

53 

 

 

 

52 

 

 

 

51 

METROPOLITANA (Cariacica, Fundão, 

Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha, Vitória). 

LITORAL SUL (Anchieta, Piúma, Iconha, 

Itapemirim, Alfredo Chaves, Marataízes, 

Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul). 

SUDOESTE SERRANA (Afonso Cláudio, 

Brejetuba, Conceição do Castelo, Domingos 

Martins, Laranja da Terra, Marechal Floriano, 

Venda Nova do Imigrante). 

CENTRAL SERRANA (Itaguaçu, Itarana, 

Santa Leopoldina, Santa Maria Jetibá, Santa 

Teresa). 

07 

 

 

08 

 

 

 

07 

 

 

05 

 

 
 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 1767 
 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

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

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

janeiro de 1994, GRACIOSA CHARILLI, do cargo 

em comissão de Técnico Sênior de Gabinete de 

Representação Parlamentar, código TSGRP, do 

gabinete da Deputada Eliana Dadalto, por solicitação 

da própria Deputada, a partir de 02/10/2017. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

02 de outubro de 2017. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
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ATO Nº 1768 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 

da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 

1994, CARLINHO SIMIÃO CORREIA, para 

exercer o cargo em Comissão de Assistente de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

ASGRP, no gabinete do Deputado Gildevan 

Fernandes, por solicitação do próprio Deputado, 

contida no processo nº 172828/2017. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

02 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

ATO Nº 1769 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 

da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 

1994, CLAUDIA RENATA MALHEIRO, para 

exercer o cargo em Comissão de Adjunto de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

ADGRP, no gabinete da Deputada Janete de Sá, por 

solicitação da própria Deputada, contida no processo 

nº 172839/2017. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

02 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 
 

RESUMO DO TERMO DE COOPERAÇÃO 

TÉCNICA 

 

A Subdireção Geral da Secretaria - Supervisão do 

Setor de Contratos e Convênios da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo em 

atendimento ao que dispõe o artigo 61 da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública a 

celebração do Termo de Cooperação Técnica, 

conforme descrito abaixo: 

 
PARCEIRA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ALES. 

 

PARCEIRA: CONSELHO REGIONAL DE 

ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO 

SANTO - CREA ES. 

 

OBJETO: O presente termo de cooperação tem 

como objetivo a adoção de ações voltadas para a 

aproximação e integração dos convenentes, através 

da realização de inciativas de interesse comum, com 

destaque para o aprimoramento de obras públicas 

em todas as suas etapas. 

 

VIGÊNCIA: O presente Termo de Cooperação 

vigorará pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar da 

data de assinatura. 

 

PROCESSO: 171532 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

28 de setembro de 2017. 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Subdiretora-Geral da Secretaria 

 

 

RESUMO DO CONVÊNIO DE CESSÃO DE 

SERVIDOR - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
A Subdireção Geral da Secretaria - Setor de 

Contratos e Convênios da Assembleia Legislativa 

do Estado do Espírito Santo em atendimento ao que 

dispõe o parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública a 

celebração do Convênio, conforme descrito abaixo: 

 
CEDENTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

 
CESSIONÁRIA: UNIÃO/TRIBUNAL 

REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO. 

 
OBJETO: Cessão do Servidor da ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, ANDRÉ AUGUSTO GIURIATTO 

FERRAÇO, matrícula nº 208066, ocupante do 

quadro pessoal da CEDENTE. 

 
PROCESSO: 172077 

 

VIGÊNCIA: O presente TERMO DE CESSÃO 

tem por termo inicial a data de assinatura com 

vigência por 24 (vinte e quatro) meses. 
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Secretaria da Assembleia Legislativa, 
em 29 de setembro de 2017. 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Subdiretora-Geral da Secretaria 

 

 

RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO AO 

CONTRATO Nº 022/2015 

 

A Subdireção Geral da Secretaria - Setor de 

Contratos e Convênios da Assembleia Legislativa 

do Estado do Espírito Santo em atendimento ao 

que dispõe o parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública a 

celebração do Termo Aditivo ao Contrato, 

conforme descrito abaixo: 

 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO. 

 

CONTRATADA: E&L PRODUÇÕES DE 

SOFTWARE LTDA. 

 

OBJETO: Prorrogação pelo prazo de 12 (doze) 

meses do CONTRATO nº 022//2015, com início 

no dia 25 de setembro de 2017 e término no dia 24 

de setembro de 2018. 

 

VALOR: R$ 195.775,44 (cento e noventa e cinco 

mil, setecentos e setenta e cinco reais e quarenta e 

quatro centavos). 

 

VIGÊNCIA: Entra em vigor no dia 25 de 

setembro de 2017. 

 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 

 

ATIVIDADE: 2001 

 

PROCESSO: 170851 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, 
em 29 de setembro de 2017. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Subdiretora-Geral da Secretaria 

 
 

ATOS DO PROCURADOR-GERAL 
 

(*) LISTA DE PRODUTIVIDADE 

(Art. 17-C, § 1º, do Ato nº 2517/08) 
 

 

 

Mês/Ano de Apuração  SETEMBRO 2015 

 
PROCURADOR SETORIAL VTAD VTAP PROD GRAT %  

1 

ALÉCIO 

JOCIMAR 

FAVARO 

JUD 51 48 94 -  

2 

EDINA 

RANGEL 

LOURENÇO 

JUD 3 3 100 - 
Férias de 01 a 

21/09/15 

3 

RICARDO 

BENETTI 

FERNANDES 

MOÇA 

JUD 35 35 100 -  

4 

JOÃO 

MANOEL 

MIRANDA 

NUNES 

ADM 17 14 82 -  

5 
LÉA HELENA 

LYRIO PERES 
ADM 7 7 100 - 

Férias de 09 a 

27/09/15 

6 

MATUSALÉM 

DIAS DE 

MOURA 

ADM 23 23 100 -  

7 

VALESKA 

PARANHOS 

FRAGOSO 

ADM 8 8 100 -  

8 
BRUNO RUA 

BAPTISTA 
- 30 30 100 -  

9 

CUSTÓDIO 

JUNQUEIRA 

PEDROSO 

- 33 33 100 -  

10 
DIOVANA 

BARBOSA  
- 25 25 100 -  

11 

EDUARDO 

ROCHA 

LEMOS 

- 46 46 100 -  

12 

LIZIANE 

MARIA 

BARROS DE 

MIRANDA 

- 4 2 90 - 
Férias de 09 a 

30/09/15 

13 

WERLEN 

SILVA DE 

OLIVEIRA 

- 33 31 94 -  

14 

CARLI 

MARGARIDA 

GUARNIER 

SILVA 

LEG 88 88 100 20 
Em substituição 

ao DP de 09 a 

30/09/15 

15 

FERNANDO 

JOSÉ DA 

SILVA 

LEG 36 30 83 -  

16 
GUSTAVO 

MERÇON  
LEG 35 35 100 -  

17 

HÉLCIO 

JOAQUIM 

CORREA 

MESQUITA 

LEG 35 26 74 -  

18 

JOSÉ 

ARIMATHÉIA 

CAMPOS 

GOMES 

LEG - - - - 

Em atendimento 

ao Ato nº 0770, 

publicado em 

01/04/15 

19 

SANDRA 

MARIA 

CUZZUOL 

LÓRA 

LEG 44 44 100 -  

20 

VALMIR 

CASTRO 

ALVES 

LEG 18 14 78 - Férias 01/09/15 

21 

VINÍCIUS 

OLIVEIRA 

GOMES 

LEG 48 48 100 -  

22 

JOÃO PAULO 

CASTIGLIONI 

HELAL 

DLP - - - - 
Férias de 09 a 

30/09/15 

23 

PAULO DA 

SILVA 

MARTINS 

SPG - - - 20  

24 

JULIO CESAR 

BASSINI 

CHAMUN 

PG - - - 20 
Férias de 09 a 

11/09/15 

VTAD 

Valor Total das Atividades 
Designadas 

HOMOLOG

AÇÃO 

 

VTAP 

Valor Total das Atividades 

Produzidas DLP 

PROD 

Produtividade (somente 
processos devolvidos no prazo) SPG 

GRAT % Percentual de Gratificação PG 

 
RAFAEL HENRIQUE GUIMARÃES 

TEIXEIRA DE FREITAS 

Procurador-Geral 
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(*) LISTA DE PRODUTIVIDADE 

(Art. 17-C, § 1º, do Ato nº 2517/08) 
 
Mês/Ano de Apuração  OUTUBRO 2015 

 

 
PROCURADOR SETORIAL VTAD VTAP PROD GRAT %  

1 

ALÉCIO 

JOCIMAR 

FAVARO 

JUD 22 18 82 -  

2 

EDINA 

RANGEL 

LOURENÇO 

JUD 33 33 100 - 

Licença 

médica 01, 

02 e 13 e 

14/10/15 

3 

RICARDO 

BENETTI 

FERNANDES 

MOÇA 

JUD 30 30 100 -  

4 

JOÃO 

MANOEL 

MIRANDA 

NUNES 

ADM 12 12 100 -  

5 
LÉA HELENA 

LYRIO PERES 
ADM 14 14 100 -  

6 

MATUSALÉM 

DIAS DE 

MOURA 

ADM 7 7 100 -  

7 

VALESKA 

PARANHOS 

FRAGOSO 

ADM 7 7 100 -  

8 
BRUNO RUA 

BAPTISTA 
- 27 27 100 -  

9 

CUSTÓDIO 

JUNQUEIRA 

PEDROSO 

- 21 21 100 -  

10 
DIOVANA 

BARBOSA 
- 28 28 100 -  

11 

EDUARDO 

ROCHA 

LEMOS 

- 37 37 100 -  

12 

LIZIANE 

MARIA 

BARROS DE 

MIRANDA 

- 28 28 100 - 
Férias de 01 

a 08/10/15 

13 

WERLEN 

SILVA DE 

OLIVEIRA 

- 30 30 100 -  

14 

CARLI 

MARGARIDA 

GUARNIER 

SILVA 

LEG 54 51 94 19 

Em 

substituição 

ao DP de 01 

a 08/10/2015 

15 

FERNANDO 

JOSÉ DA 

SILVA 

LEG 42 37 88 -  

16 
GUSTAVO 

MERÇON 
LEG 28 28 100 -  

17 

HÉLCIO 

JOAQUIM 

CORREA 

MESQUITA 

LEG 41 18 44 -  

18 

JOSÉ 

ARIMATHÉIA 

CAMPOS 

GOMES 

LEG - - - - 

Em 

atendimento 

ao Ato nº 

0770, 

publicado 

em 01/04/15. 

19 

SANDRA 

MARIA 

CUZZUOL 

LÓRA 

LEG 41 40 98 -  

20 

VALMIR 

CASTRO 

ALVES 

LEG 41 25 61 -  

21 

VINÍCIUS 

OLIVEIRA 

GOMES 

LEG 51 51 100 -  

22 

JOÃO PAULO 

CASTIGLIONI 

HELAL 

DLP - - - - 
Férias de 01 

a 08/10/15 

23 

PAULO DA 

SILVA 

MARTINS 

SPG - - - 20  

24 

JULIO CESAR 

BASSINI 

CHAMUN 

PG - - - 20  

VTAD Valor Total das Atividades Designadas HOMOLOGAÇÃO 

VTAP Valor Total das Atividades Produzidas DLP 

PROD 

Produtividade (somente processos 

devolvidos no prazo) SPG 

GRAT % Percentual de Gratificação PG 

 

RAFAEL HENRIQUE GUIMARÃES  

TEIXEIRA DE FREITAS 

Procurador-Geral 

 

 

(*) LISTA DE PRODUTIVIDADE 

(Art. 17-C, § 1º, do Ato nº 2517/08) 
 
Mês/Ano de Apuração  ABRIL 2016 

 

 
PROCURADOR SETORIAL VTAD VTAP PROD GRAT %  

1 

ALÉCIO 

JOCIMAR 

FAVARO 

JUD 42 38 90 -  

2 

EDINA 

RANGEL 

LOURENÇO 

JUD 4 4 100 - 
Férias de 05 a 

19/04/16 

3 

RICARDO 

BENETTI 

FERNANDES 

MOÇA 

JUD 28 28 100 -  

4 

JOÃO 

MANOEL 

MIRANDA 

NUNES 

ADM 28 28 100 -  

5 
LÉA HELENA 

LYRIO PERES 
ADM 28 28 100 -  

6 

MATUSALÉM 

DIAS DE 

MOURA 

ADM 22 22 100 -  

7 

VALESKA 

PARANHOS 

FRAGOSO 

ADM 25 22 88 -  

8 
BRUNO RUA 

BAPTISTA 
- 25 25 100 -  

9 

CUSTÓDIO 

JUNQUEIRA 

PEDROSO 

- 18 18 100 - 

Licença médica 

de 27 a 

29/04/16 

10 
DIOVANA 

BARBOSA  
- 17 17 100 - 

Férias de 05 a 

10/04/2016 

11 

EDUARDO 

ROCHA 

LEMOS 

- 28 28 100 -  

12 

LIZIANE 

MARIA 

BARROS DE 

MIRANDA 

- 24 24 100 -  

13 

WERLEN 

SILVA DE 

OLIVEIRA 

- - - - - 

Ato nº 2248 - 

publicado no 

DPL no dia 

17/02/16 - 

nomeação no 

cargo de 

Supervisor de 

Planejamento e 

Controle Prévio. 

14 

CARLI 

MARGARIDA 

GUARNIER 

SILVA 

LEG 26 26 100 20  

15 

FERNANDO 

JOSÉ DA 

SILVA 

LEG 34 33 97 -  

16 
GUSTAVO 

MERÇON  
LEG 26 26 100 -  

17 

HÉLCIO 

JOAQUIM 

CORREA 

MESQUITA 

LEG 24 24 100 -  
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JOSÉ 

ARIMATHÉIA 

CAMPOS 

GOMES 

LEG - - - - 

Em atendimento 

ao Ato nº 0770 - 

publicado no 

DPL no dia 

01/04/15 

19 

SANDRA 

MARIA 

CUZZUOL 

LÓRA 

LEG 29 29 100 -  

20 

VALMIR 

CASTRO 

ALVES 

LEG 23 23 100 -  

21 

VINÍCIUS 

OLIVEIRA 

GOMES 

LEG 45 45 100 -  

22 

PAULO DA 

SILVA 

MARTINS 

SPG 186 186 100 -  

23 

JULIO CESAR 

BASSINI 

CHAMUN 

PG 191 191 100 -  

VTAD Valor Total das Atividades 
Designadas 

HOMOLOGAÇÃO  

VTAP Valor Total das Atividades 

Produzidas 

DLP 

PROD Produtividade (somente 

processos devolvidos no 

prazo) 

SPG 

GRAT 

% 

Percentual de Gratificação PG 

 
 

RAFAEL HENRIQUE GUIMARÃES  

TEIXEIRA DE FREITAS 

Procurador-Geral 

 
(*) Republicadas as listas de Produtividade dos 

Procuradores dos meses setembro/2015, outubro/2015 e 

abril 2016, tendo em vista o opinamento do Sr. 

Procurador-Geral nos processos 154273, 154288, 

154058, 154067, 154068, 154361 e 161212. 

 

 

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• TERÇA-FEIRA - 03.10.17 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

01h45 CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES VÍTIMAS 

DE AGRESSÃO 

Audiência Pública - Comissão De Assistência Social  

04h05 COMISSÃO DE 

AGRICULTURA 

Reunião Ordinária 

06h06 COMISSÃO DE JUSTIÇA Reunião Ordinária 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV O Dia de Campo na TV desta semana vai falar sobre a mandioca, que foi 

eleita pela Organização das Nações Unidas (ONU) como o alimento do 

século 21. A mandioca é considerada uma das culturas mais antigas do 

Brasil, encontrada em terras brasileiras antes da chegada dos colonizadores. 

A raiz também é conhecida como aipim, macaxeira ou maniva nas diferentes 

regiões brasileiras. 

07h45                      STJ: STJ 

NOTÍCIAS 

Homem que mantinha relacionamento com menina de 12 anos foi 

condenado por estupro de vulnerável. Veja também a reportagem  especial 

sobre a Lei das filas. 

08h15 MPF: INTERESSE PÚBLICO No RJ o MPF que que a união identifique imóveis da antiga rede ferroviária. 

Um site vai garantir pessoas com algum tipo de deficiência visual ou física, 

o direito de acesso a leitura. 

08h45 PANORAMA Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba 

09h00 COMISSAÕ DE EDUCAÇÃO Reunião Ordinária 

11h00 COMISSÃO DE 

AGRICULTURA(V) 

Reunião Ordinária  

12h00 A GRANDE REPORTAGEM Ter o próprio negócio está entre os principais desejos dos brasileiros. Em 

tempo de crise, empreender acaba sendo questão de sobrevivência para 

alguns. Além de esclarecer sobre comportamentos empreendedores, esta 

reportagem apresenta os desafios e vantagens de ter o próprio negócio. São 

contadas, ainda, histórias de quem sonhou  iniciar um projeto e de quem teve 

que empreender por necess 

12h20 MOSAICO ENTREVISTA O Programa Mosaico desta semana apresenta uma matéria especial sobre o 

Festival de Cinema de Vitória 
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12h30 MP COM VOCÊ A judicialização da saúde e os possíveis impactos da PEC 241/2016 no 

Sistema Único de Saúde (SUS) são alguns dos assuntos do MP com Você 

realizado com o promotor de Justiça e dirigente do Centro de Apoio 

Operacional de Implementação das Políticas de Saúde Cleto Vinicius Vieira 

Pedrollo. 

13h00 UM DEDO DE PROSA Carlos Fonseca é poeta, autor de dois livros: “mil e tantas palavras” e 

“Jardim de Letras”. Inspirado por um poema de Cecília Meireles, Carlos 

começou a escrever ainda criança, com oito anos de idade. O jovem escritor 

é capixaba, nascido em São José do Calçado. 

13h30 COMISSÃO DE MEIO 

AMBIENTE (V) 

Reunião Ordinária 

14h30  PANORAMA Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba 

15h00 TRABALHOS DO 

LEGISLATIVO 

ESTADUAL(V) 

Sessão Ordinária 

18h00 COMISSÃO DE 

EDUCAÇÃO(V) 

Reunião Ordinária  

19h00 COMISSÃO DE FINANÇAS Audiência Pública 

22h00 PANORAMA Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba. 

22h15 SOM DA TERRA O Som da Terra, que apresenta novo formato, recebe o cantor e compositor 

capixaba Di Morais, com MPB e samba rock.. 

22h45 SESSÃO ORDINÁRIA Trabalhos do Legislativo estadual. 

 

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

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

 

 

 

ATAS DAS SESSÕES E DAS REUNIÕES 
DAS COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

 

QUADRAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO 

SOLENE, DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 25 

DE SETEMBRO DE 2017. 

 

ÀS DEZENOVE HORAS E VINTE 

MINUTOS, A SENHORA DEPUTADA RAQUEL 

LESSA OCUPA A CADEIRA DA 

PRESIDÊNCIA.  
 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Senhoras e senhores, 

Senhores Deputados, Senhora Deputada, ilustres 

autoridades, telespectadores da TV Assembleia, boa 

noite! 

Convido para compor a Mesa de honra o 

Excelentíssimo Presidente da Assembleia Legislativa, 

Senhor Deputado Erick Musso; a Senhora Deputada 

Raquel Lessa, proponente desta sessão; o Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos; o Senhor Deputado 

Rodrigo Coelho; o Senhor Deputado Doutor 

Hércules; o governador em exercício, César Colnago; 

o desembargador Fabio Clem, vice-presidente do 

Tribunal de Justiça; Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, 

presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo; 

Max de Freitas Mauro, ex-governador do Estado; 

Sérgio Manoel Nader Borges e Domingos Augusto 

Taufner, conselheiros do Tribunal de Contas; e Céia 

Ferreira, prefeita de São Gabriel da Palha, 

representando os prefeitos presentes. (Palmas) 

 

(Tomam assento à Mesa as 

referidas autoridades) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Com prazer, registramos a 

presença do doutor Otavio Abreu Xavier, prefeito de 

João Neiva, e de Angelo Giló, prefeito de Mimoso do 

Sul. (Palmas) 

É com satisfação que a Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo recebe todos 

para a sessão solene em homenagem aos sessenta 

anos da criação do Tribunal de Contas do Estado do 

Espírito Santo.  

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito 

Santo foi instituído no dia 24 de setembro de 1957. 

Tudo teve início com a criação do Tribunal de Contas 

da União. Na história da criação do Tribunal de 

Contas, o destaque é para Manoel Moreira Camargo, 

que lutou incansavelmente para a criação da Corte de 

Contas capixaba.  

Nesses sessenta anos, o Tribunal de Contas 

registrou uma evolução invejável e a Escola de 

Contas do Tribunal virou referência em ensino à 

distância, disponibilizando cursos para outros 

tribunais, e conta com cerca de quarenta cursos 

diferentes, disponíveis gratuitamente para todos os 

jurisdicionados e cidadãos. 
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Informo que esta sessão é transmitida ao 

vivo pela TV Assembleia, nos canais abertos e 

digitais e também no YouTube. As fotos do evento 

estarão disponíveis amanhã no site da Assembleia 

Legislativa. 

Neste instante, a Senhora Deputada Raquel 

Lessa, proponente, procederá à abertura desta 

sessão solene, conforme é regimental. 

 

A SR.ª PRESIDENTE - (RAQUEL 

LESSA - SD) - Invocando a proteção de Deus, 

declaro aberta a sessão e procederei à leitura de um 

versículo da Bíblia. 

 

(A Senhora Deputada Raquel 

Lessa lê Gênesis, 1:6-8) 

 

A SR.ª PRESIDENTE - (RAQUEL 

LESSA - SD) - Considero aprovada a ata da sessão 

anterior. 

Informo aos Senhores Deputados, às 

Senhoras Deputadas e demais presentes que esta 

sessão é solene, em homenagem aos sessenta anos 

da criação do Tribunal de Contas do Estado do 

Espírito Santo. 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Convido todos para, de 

pé, ouvirmos a execução do Hino Nacional e a do 

Espírito Santo. (Pausa) 

 

(É executado o Hino Nacional e o 

do Espírito Santo)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Com satisfação 

registramos as presenças do senhor Eugênio Ricas, 

secretário de Estado de Controle e Transparência; 

do senhor Júlio Pompeu, secretário de Estado de 

Direitos Humanos; do senhor Regis Mattos 

Teixeira, secretário de Estado de Planejamento; do 

senhor Jovander Comério, vice-prefeito de 

Marilândia; do senhor Marcelo D’isep Costa, 

comandante-geral do Corpo de Bombeiros; do 

doutor Anderson Pedra, da Procuradoria-Geral do 

Estado; do senhor Joel Rangel, diretor-geral desta 

Assembleia Legislativa e do senhor Eduardo 

Araújo, representando a Secretaria de Estado da 

Fazenda. 

Neste momento é convidado a fazer uso da 

palavra o Senhor Deputado Erick Musso, 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo. 

 

O SR. ERICK MUSSO - (PMDB) - Boa 

noite a todos e a todas! Quero cumprimentar a 

Senhora Deputada Raquel Lessa, proponente desta 

sessão solene em comemoração aos sessenta anos 

desta instituição importante, de alto gabarito do 

Estado do Espírito Santo, o Tribunal de Contas.  

Cumprimento o Senhor Deputado Enivaldo 

dos Anjos, 2.º Secretário; o Senhor Deputado 

Rodrigo Coelho, nosso Líder do Governo; o 

Senhor Deputado Doutor Hércules; o senhor César 

Colnago, nosso governador-em-exercício, 

satisfação em revê-lo com saúde plena em mais 

uma atividade; o desembargador Fábio Clem, vice-

presidente do Tribunal de Justiça, que muito nos 

honra com sua presença; o senhor Sérgio Aboudib, 

nosso presidente do Tribunal de Contas; o senhor 

Max Mauro, ex-governador que também se faz 

presente à Mesa; o senhor Sérgio Borges, 

conselheiro do Tribunal de Contas e ex-deputado 

desta Casa, também muito nos honra com sua 

presença; o senhor Domingos Taufner, também 

conselheiro do Tribunal de Contas; e, 

representando os prefeitos presentes nesta 

solenidade, a prefeita Céia, de São Gabriel da 

Palha, terra da Senhora Deputada proponente desta 

sessão.  

Cumprimento todo secretariado do 

Governo do Estado, na pessoa do senhor Eugênio 

Ricas, secretário de Controle e Transparência; 

cumprimento também o nosso coronel D’isep, do 

Corpo de Bombeiros Militar, enfim, cumprimento 

todos. 

Quero dizer da nossa alegria e satisfação 

em recebê-los na Assembleia Legislativa do Estado 

do Espírito Santo, numa noite festiva, numa noite 

de homenagem, de reconhecimento ao Tribunal de 

Contas do Espírito Santo, que faz um trabalho 

profícuo, um trabalho de orientação, um trabalho 

de fiscalização, sobretudo, um trabalho de dar 

transparência aos poderes capixabas. Por isso, 

sejam bem-vindos à Assembleia. Tenhamos uma 

noite muito alegre, uma noite de comemoração aos 

sessenta anos do Tribunal de Contas. Que Deus 

abençoe a todos! Uma ótima noite!  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Neste momento, haverá 

uma apresentação do Coral do Tribunal de Contas 

do Estado do Espírito Santo. (Pausa) 

 

(O coral se apresenta) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Agradecemos a 

presença do Coral do Tribunal de Contas do Estado 

do Espírito Santo. Parabéns pela apresentação. 

Fará uso da palavra a proponente desta 

sessão solene, Senhora Deputada Raquel Lessa. 

 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Boa 

noite a todos. Nossos cumprimentos ao Senhor 

Presidente Erick Musso; aos nobres colegas 
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Senhores Deputados Enivaldo dos Anjos, Rodrigo 

Coelho e Doutor Hércules; saúdo o senhor César 

Colnago, governador em exercício; doutor Sérgio 

Aboudib Ferreira Pinto, presidente do Tribunal de 

Contas; desembargador Fábio Clem, vice-

presidente do Tribunal de Justiça; senhor Max de 

Freitas Mauro, ex-governador; doutor Sérgio 

Manoel Nader Borges, conselheiro do Tribunal de 

Contas; Domingos Augusto Taufner, conselheiro 

do Tribunal de Contas e a senhora Céia Ferreira, 

prefeita de São Gabriel da Palha, na da qual saúdo 

a todos os prefeitos presentes e o senhor Jovander 

Comério, vice-prefeito de Marilândia. Saúdo todos 

os presentes nesta solenidade, autoridades, 

convidados e homenageados.    

Agradeço a presença de todos que se 

deslocaram para estarem conosco, nesta tão 

importante solenidade que esta Casa de Leis 

registra, os 60 Anos de criação do Tribunal de 

Contas do Estado do Espírito Santo. Esta Corte que 

nos dias atuais é destaque em nível nacional, 

graças à luta incansável dos seus respeitáveis 

membros e do quadro de servidores de excelência 

que possui. 

A história da criação do Tribunal de Contas 

do Estado do Espírito Santo registra uma luta 

incansável contra o regime vigente, que não se 

tinha qualquer obrigação de prestação e contas dos 

governos.  

Aqui se faz justiça com destaque dado ao 

nome doutor Manoel Moreira Camargo, conhecido 

como homem de ferro na história da criação do 

Tribunal de Contas do nosso estado. Sacrificou 

horas da sua vida para estudar, dia e noite, todos os 

aspectos jurídicos do processo de criação do 

Tribunal de Contas do estado. E não foi só isso; 

travou uma incansável luta na Assembleia 

Legislativa e no Poder Judiciário, desde o 

protocolo do Projeto de Lei n.º 52/1957, nesta 

Casa, até a efetiva instalação da Corte de Contas 

no Espírito Santo. 

Hoje, estamos registrando mais uma 

homenagem póstuma ao doutor Manoel Moreira 

Camargo, não só pela garra por quem lutou pela 

criação do Tribunal, mas também na qualidade de 

primeiro procurador do Tribunal de Contas. 

Não é cabível, neste momento, relatarmos 

toda a história da criação em poucas palavras, mas 

encontra-se publicado no site do Tribunal o livro 

Tribunal de Contas 58 Anos de História, que conta 

com detalhes a história. 

Hoje, relembramo-nos desta história e 

concedemos a alguns nomes que a construíram, as 

nossas homenagens. Gostaríamos de homenagear 

cada cidadão que lutou por esta Corte, porém, 

também, seria uma missão impossível. Assim, 

dentro das nossas limitações, mas com muito 

respeito e carinho, registramos nos anais desta 

Casa de Leis um pouco dessa grande e vitoriosa 

história. 

O Tribunal de Contas do nosso Estado foi 

criado com a publicação da Lei n.º 1.287 de 24 de 

setembro de 1957, e sancionada pelo saudoso e 

respeitável ex-governador Francisco Lacerda de 

Aguiar cuja família tivemos a honra de convidar 

para estar conosco nesta noite.  

Publicada a lei, a Corte de Contas não foi 

instalada de imediato, discussões judiciais 

permaneceram especialmente quanto a forma de 

nomeação de seus membros. Seus trabalhos só 

foram instalados em 07 de junho de 1958, no 

edifício do Departamento das Municipalidades. 

Mas o Tribunal não permaneceu apenas nesse 

endereço de sua instalação, pelo contrário, passou 

por cinco outros endereços antes de ser instalado 

em sua sede própria.  

A cada mudança era um transtorno aos 

trabalhos. Eram vários dias de interrupção de suas 

atividades para organizar-se na nova sede. Assim 

surgiu o sonho de adquirir uma sede própria. 

Buscando realizar esse sonho, a Corte de Contas 

conseguiu uma grande área de terreno próprio do 

Estado - na época pertencente à Condusa - que 

posteriormente lhe foi destinada a construção de 

sua sede própria e definitiva.  

No orçamento de 1988 foram incluídos 

recursos destinados ao início das obras, porém os 

recursos que conseguiram não eram suficientes 

para construção. Mesmo sem desistir da 

construção, seus membros, preocupados com o 

aperfeiçoamento necessário ao bom desempenho 

de suas atribuições, enfrentando dificuldades, 

decidiram por investir no capital humano por meio 

da reestruturação do plano de cargos e salários e da 

capacitação do pessoal técnico especializado, 

buscando a modernidade e maior eficiência no 

cumprimento de sua missão.  

Quanto a sua sede, somente no governo do 

doutor Max de Freitas Mauro foi finalmente 

iniciada e concluída a construção, cuja inauguração 

se deu a 14 de março de 1991. Com a inauguração 

de sua sede o Tribunal se viu atendido numa das 

suas principais e mais prementes reivindicações.  

A partir dessa data, grande foi a evolução 

dos trabalhos da Corte de Contas. Intensificando 

seu propósito de zelar pelas contas públicas, 

planejou ainda com maior eficiência seus afazeres, 

despendeu esforços e acrescentou valores que hoje 

transcendem a sua obrigação primaria de só cuidar 

das contas, passando a ajudar a aperfeiçoar a 

gestão pública e melhorar as políticas públicas.  

O Tribunal de Contas enobrece a cada dia a 

população capixaba. Baseado em seus valores 

inabaláveis de independência, ética, transparência, 

responsabilidade sustentável, equidade, excelência 
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de desempenho, profissionalismo e valorização das 

pessoas, tem merecido destaque em nível nacional.  

Não temos espaço para citar todas as ações 

de modernização e de aperfeiçoamento que foram 

implantadas ao longo dos sessenta anos pelos 

respeitáveis conselheiros que assumiram a 

construção da história dessa Corte, auxiliado pelos 

servidores do mais alto padrão.  

Mas, pelo menos a título de exemplo, 

podemos citar, nos perdoe se evoluções maiores 

não foram por nós identificadas, ações de evolução 

que são fundamentais ao efetivo funcionamento de 

controle externo e essenciais a boa gestão pública 

em prol da nossa sociedade.  

Registramos o CidadES, sistema pelo qual 

os jurisdicionados encaminham as prestações de 

contas e demais dados ao Tribunal formando uma 

grande base de dados. É uma plataforma composta 

por módulos integrados que oferecem 

funcionalidade como: recebimento de dados, 

análise automatizada, notificações aos gestores e 

emissão de relatórios para auxiliar as auditorias. 

Com isso, fica garantida a transparência de 

informação dos municípios capixabas.  

O CidadES - Controle Social, ficou entre as 

doze melhores soluções de governo eletrônico do 

país. Isso confirma a excelência da ferramenta. 

 Ainda com relação a essa plataforma 

CidadES, informa o boletim do Tribunal de Contas 

do Espírito Santo que com a alteração da nova 

classificação por natureza de receita adotada pela 

Secretaria do Tesouro Nacional, as leis 

orçamentárias dos municípios deverão adotar essa 

nova classificação já em 2018, sob pena de haver 

dificuldades com o sistema, porque o CidadES não 

aceitará os registros com as classificações antigas. 

Com isso, vemos, mais uma vez, a importância 

ímpar da função de orientação do Tribunal de 

Contas para os jurisdicionados. 

 Outra questão interessante que tomamos 

conhecimento é de que a Corte de Contas, na busca 

pelo controle eficiente, participa de um grupo de 

trabalho inovador junto à Secretaria do Tesouro 

Nacional, que desobrigará os jurisdicionados de 

fazerem dupla remessa de informações para o 

Tribunal de Contas e para a Secretaria do Tesouro 

Nacional, como é feito hoje. O CidadES receberá 

tais dados, compartilhando-os com o Tesouro 

Nacional. 

 Outro exemplo que não podemos deixar de 

registrar é a Escola de Contas do Tribunal 

capixaba. Seus cursos, suas palestras e seus 

seminários são realizados de forma presencial na 

Grande Vitória e nas diversas regiões, para facilitar 

a participação dos municípios, atendendo com 

eficiência aos jurisdicionados.  

 Desde 2015, a Escola de Contas vem 

adotando também o ensino à distância e, hoje, 

conta com cerca de cinquenta cursos de diferentes 

níveis disponíveis a todos os jurisdicionados e 

cidadãos. 

 A Escola de Contas do Tribunal de Contas 

tornou-se referência nacional de ensino à distância, 

já tendo convênios firmados com outras cortes de 

contas do Brasil, tais como Pernambuco, Rio 

Grande do Norte, Mato Grosso, Bahia e, mais 

recentemente, com o Tribunal de Contas da 

Paraíba. 

 Além das cortes de contas do Brasil, a 

Escola do Tribunal de Contas cede seus cursos 

para o Tribunal Regional do Trabalho, para a 

Escola da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

nosso Estado, para o Ministério Público do Estado 

do Espírito Santo, para a Advocacia-Geral da 

União, para o Sebrae, para o Conselho Regional de 

Contabilidade do Espírito Santo e, inclusive, para 

esta Casa de Leis. 

 Por tudo isso e por muito mais, podemos 

afirmar que o Estado do Espírito Santo tem um 

Tribunal de Contas de excelência, sessenta anos de 

excelência. Portanto, a todos os senhores 

conselheiros, auditores, procuradores de Contas e 

incansáveis e competentes servidores do passado e 

do presente, que contribuíram sobremaneira para a 

construção dessa história, e que, investidos de 

vontade, ética e lealdade, seguem passos firmes 

para o cumprimento da missão da Corte, nossos 

sinceros parabéns.  

Que Deus os conserve com saúde, 

sabedoria, inteligência e determinação, para lutar, 

sempre, pelo engrandecimento da história desse 

Tribunal e para que tenhamos um futuro ainda 

melhor para toda a nossa coletividade.  

 Parabéns! Obrigada a todos. Que Deus 

continue sempre conosco. 

  

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Já está à Mesa de honra 

o Senhor Deputado Gildevan Fernandes. 

Registro a presença de Márcia Jaccoud 

Freitas, conselheira substituta do Tribunal de 

Contas do Estado. 

É convidado a fazer o uso da palavra o 

presidente do Tribunal de Contas do Espírito 

Santo, Sérgio Aboudib Ferreira Pinto. 

 

O SR. SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA 

PINTO - Boa noite a todos. 
Inicialmente, cumprimento o Senhor 

Presidente Erick Musso; o governador em 
exercício César Colnago; o ex-governador Max 
Mauro; o desembargador Fábio Clem; a Senhora 
Deputada Raquel Lessa, proponente; os Senhores 
Deputados Enivaldo dos Anjos, Doutor Hércules, 
Rodrigo Coelho e Gildevan Fernandes; os 
conselheiros Domingos Taufner, Sérgio Borges e 
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Márcia Jaccoud Freitas; os ex-conselheiros Mário 
Moreira e Mariazinha; os secretários de Estado 
Júlio Pompeu, Eugênio Ricas e Regis Mattos; e os 

senhores prefeitos Céia Ferreira, Giló e Doutor 
Otávio.  

É com alegria que comemoro esses 
sessenta anos do Tribunal de Contas do Espírito 
Santo, visto que com a utilização de ferramentas 
modernas e transparentes, como o Sistema 
CidadES aqui falado e o painel de controle, 
podemos asseverar a necessidade da existência de 
um órgão de controle independente para o 
acompanhamento das contas públicas.  

Com a especialização, hoje, existente no 
Tribunal, responsável pela realização do estudo de 
previdência que compôs o voto recente do 
conselheiro Taufner, podemos justificar nossa 
existência. Digo isso porque vivemos um momento 
de crise profunda em nosso país, crise de valores 
morais, de ética e de completa ausência de 
interesse público. Mas, como toda crise, essa 
também passará e o que ficará de pé ao final serão 
os órgãos e instituições que tenham como norte a 
transparência, a sustentabilidade e o foco em 
resultado.  

O Estado brasileiro é caro e ineficiente, terá 

que justificar sua existência e, com certeza, será 

rediscutido. Se a sociedade não perceber a 

importância no que fazemos e como fazemos, se 

somos úteis, necessários e tempestivos, não nos 

permitirá comemorar outros sessenta anos.  

Volto a dizer, com alegria, que com o 

desenvolvimento dessas ferramentas modernas e 

ágeis; com a Escola de Contas, especialmente com 

o ensino a distância cumprindo a nobre missão de 

orientar os nossos judicionados; com a gestão 

profissional existente, hoje, no Tribunal; com o 

apoio da Fundação Dom Cabral; com a 

determinação do pleno e o envolvimento de todos 

os servidores; e com esse coral maravilhoso que 

hoje se apresentou e que tem ido aos hospitais dar 

um pouco de alegria aos nossos irmãos capixabas, 

estamos fazendo um esforço enorme para cumprir 

com a nossa missão em homenagem a todos que 

nos antecederam. Muito obrigado. 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - É convidado a fazer uso 

da palavra o Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) 
- Senhor Presidente Erick Musso, senhor 

governador em exercício César Colnago e demais 

autoridades da Mesa, quis falar apenas para 

homenagear duas pessoas que, na história do 

Tribunal de Contas, foram exemplo de eficiência, 

de competência, de seriedade e de orgulho não só 

para a instituição, mas para os servidores, assim 

como para o Estado do Espírito Santo. Foram 

membros que, como conselheiros, orgulharam o 

Estado dando sempre exemplo de eficiência, de 

isenção e de atuação de acordo com as leis.  

Gostaria de homenagear a ex-conselheira e 

ex-presidente do Tribunal, Mariazinha Velloso 

Lucas, que foi uma conselheira que, como mulher, 

muito dignificou o Tribunal de Contas. Tive o 

prazer e a oportunidade de ter ainda atuado 

juntamente com ela por um período e isso era claro 

através da sua ação, do seu dinamismo, da sua 

capacidade de representar o Tribunal de Contas e 

de dar dignidade ao Tribunal de Contas. 

Gostaria também de homenagear uma 

pessoa que foi muito importante pelo período em 

que atuou no Tribunal de Contas e que foi o 

orgulho do povo capixaba com sua firmeza, com 

sua competência, com sua inteligência e com sua 

seriedade. Posso dizer aqui que é um dos homens 

mais sérios e honestos que conheci no serviço 

público do Espírito Santo. Gostaria de homenagear 

o ex-conselheiro Mário Alves Moreira, figura das 

mais expressivas do estado do Espírito Santo. 

Todos sabemos o tanto que representou e 

representa, até hoje, para esse sentimento da 

população que quer um estado melhor, sério e, 

cada vez mais, atuando para resolver os problemas 

dentro dos parâmetros da lei e da seriedade. 

Os funcionários do Tribunal - no período 

em que lá trabalhei pude perceber - sempre 

demostraram também muita eficiência. É uma 

instituição que atua com eficiência e todos os seus 

funcionários exercem um trabalho de muita 

competência e de muita capacidade. 

Espero que o Tribunal, agora nas mãos do 

presidente Sergio Aboudib e dos conselheiros que 

lá se encontram, todos de uma nova geração, possa 

ser atualizado com a sociedade nova que estamos 

vivendo hoje no país. 

É comum que as instituições passem por 

períodos em nosso país. E como as coisas estão 

mudando, se modernizando, é lógico que 

esperamos muito que o Tribunal modernize a sua 

atuação e passe a funcionar mais como órgão de 

orientação do que de punição, uma vez que as leis 

do nosso país são sempre confusas e todos os anos 

são modificadas. Isso cria dificuldades para 

aqueles que têm a função de ordenar despesas e 

precisam de tranquilidade na forma de trabalhar. 

Nem os entendidos em contabilidade pública, os 

contadores e os advogados, têm tanta tranquilidade 

com a variação de legislação que temos. Às vezes, 

mesmo fazendo dentro da lei, é possível você 

incorrer no erro e ser punido em função de não ter 

conseguido representar o pensamento do Tribunal. 

É por isso que sempre temos a esperança de que o 

Tribunal se modernize e se aproxime mais dos 

ordenadores de despesas para viabilizar, 
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evidentemente, uma interpretação da lei em 

conjunto e, com isso, facilitar a aplicação dos 

recursos públicos.  

Finalizando, gostaria de também 

homenagear uma figura pública, que estou vendo 

hoje, aqui, sempre exemplo de seriedade, de 

competência e de dinamismo na atividade do 

Espírito Santo, que sempre mostrou zelo pela coisa 

correta, certa, e que teve também a sua passagem 

importante no Tribunal de Contas, o ex-governador 

Max Mauro, um dos homens mais inteligente, 

preparado e honrado do estado do Espírito Santo. 

Agradeço a todos vocês a presença aqui e 

me sinto também ainda no Tribunal, recebendo 

essa homenagem, porque acho que o Tribunal tem 

dado uma contribuição muito importante para a 

administração pública do Espírito Santo e para o 

equilíbrio das contas públicas. 

O nosso estado, hoje, pode dizer 

publicamente para todo o país que está equilibrado, 

com as finanças em dia, e isso tem muito da mão 

do Tribunal pela força e ajuda que tem dado para 

que estado pudesse estar com esse equilíbrio. E 

essa orientação que o Tribunal dá é importante e é 

seguida por todos os órgãos exatamente porque 

temos um Tribunal competente e eficiente. 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Nesse momento, é 

convidado a fazer uso da palavra o excelentíssimo 

senhor governador do estado, em exercício, César 

Colnago. 

 

O SR. CÉSAR COLNAGO - Boa noite a 

todos. 

Cumprimento o presidente da Assembleia 

Legislativa, Senhor Deputado Erick Musso; a 

Senhora Deputada Raquel Lessa, proponente desta 

sessão em comemoração aos Sessenta Anos do 

Tribunal de Contas; o Senhor Deputado Enivaldo 

dos Anjos; o Senhor Deputado Rodrigo Coelho, 

nosso Líder; o Senhor Deputado Doutor Hércules; 

o doutor Sérgio Aboudib, presidente do Tribunal 

de Contas; o ex-governador Max Mauro; o 

Domingos Taufner, conselheiro do Tribunal de 

Contas; o Sérgio Borges, também conselheiro do 

Tribunal de Contas; a Senhora Márcia Jaccoud e a 

todos os conselheiros da atualidade; o Senhor 

Deputado Gildevan Fernandes e todos que 

compõem a Mesa; os ex-conselheiros; a doutora 

Mariazinha, que foi presidente daquela Casa por 

um longo tempo e tem, com certeza, uma marca 

muito grande no Tribunal de Contas; o doutor 

Mário Moreira; o Paulo Aguiar; enfim, os vários 

homens, eminentes figuras públicas neste momento 

tão importante. Cumprimento também a nossa 

equipe, na figura do Régis Mattos, o nosso 

secretário de Planejamento; o Júlio Pompeu, 

secretário de Direitos Humanos; o Eugênio Ricas, 

secretário de Transparência, e o Carlos Marcelo 

D’isep Costa, comandante do nosso Corpo de 

Bombeiros Militar; o doutor Fábio Clem, 

desembargador que representa o nosso Tribunal de 

Justiça; enfim, meus cumprimentos a todos.  

É com muita satisfação que estamos nesta 

noite comemorativa dos sessenta anos do Tribunal 

de Contas. Tribunal este que, com certeza, passou 

por vários momentos de aperfeiçoamento, de 

evolução, que hoje tem um instrumental 

excepcional por meio dos seus técnicos, dos seus 

conselheiros, que fazem um trabalho importante e 

fundamental para a sociedade, Senhora Deputada 

Raquel Lessa. 

No momento em que vivemos uma crise 

institucional e política muito grande, com muitos 

escândalos, com muitos recursos públicos 

desviados, haja vista o levantamento feito na 

investigação da Lava-Jato, ter instrumentos de 

controle tanto interno quanto externo é 

fundamental para que se possa proteger o 

patrimônio e o erário. Isso é fundamental. Ter um 

Tribunal altamente moderno, contemporâneo, do 

nosso tempo, é fundamental.  

Repito as palavras do Conselheiro e 

presidente Sérgio Aboudib: Vivemos um momento 

de crise política e econômica que nos obriga a 

rever valores e posicionamentos. Precisamos ser 

útil à sociedade e justificar nossa existência. A 

sustentabilidade, a transparência e o foco no 

resultado são o caminho. 

Querido presidente Sérgio, repito, também, 

as palavras do professor Clóvis de Barros Filho, 

em palestra no Congresso Nacional dos Tribunais 

de Contas: Moral é alguma coisa que te permite, 

através da razão, limitar sua consciência e sua 

conduta de tal maneira que você define aquilo que 

você autoriza a fazer. Nada tem a ver com olhar 

externo, com alguém fiscalizando de fora, com 

medo de ser flagrado ou punido. Na moral você 

não fica com aquilo que não é seu. Uma sociedade 

regida pela moral é cada vez mais distante de nós.  

Associamos essas duas falas, querido, 

também ex-conselheiro e atual deputado desta 

Casa, Enivaldo dos Anjos, para mostrar uma 

realidade cada vez mais presente na gestão pública 

que nos deparamos. Como garantir - aqui os nossos 

prefeitos - a transparência necessária aos feitos da 

gestão pública e, assim, o atendimento do anseio 

da sociedade, inteiro ao seu alcance? O 

conhecimento integral dos feitos do Estado? Como 

garantir essa transparência? Como garantir que 

aquilo que está sendo feito é é a expectativa do 

cidadão capixaba e brasileiro? O momento vem 

exigindo de nossas gestões, cada vez mais, um 

sentimento de profissionalismo em que a boa 
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técnica, associada à boa política, sejam os 

condutores da transparência e da essência das 

nossas administrações.  

Por isso, ao completar sessenta anos de 

existência, podemos parabenizar os senhores 

conselheiros e todas as suas equipes de 

colaboradores - os técnicos do Tribunal de Contas -

, pois estamos construindo um novo momento em 

que a melhoria da gestão dos recursos públicos e o 

controle externo de contas sejam alvos 

permanentemente a ser perseguidos. Por isso 

estamos dizendo, a partir daquilo que fizemos de 

adequação das nossas contas, dos ajustes 

necessários e da organização do Estado, 

agradecendo, primeiramente, a esta Casa de Leis, 

que foi fundamental no início dos nossos trabalhos 

ao fazer adequação daquele orçamento, ainda de 

2015. Também a parceria, com certeza, do 

Tribunal de Contas, que além de observar com 

rigor a legislação, orienta-nos e nos ajuda a 

conduzir um processo público dentro da lei, dentro 

daquilo que é permitido e, ao mesmo tempo, 

exigido de nossa parte: a transparência e que 

sejamos zelosos com nossos recursos, com o erário 

dos nossos capixabas.  

 Por isso quero agradece ao Tribunal de 

Contas pela sua história, por todos aqueles que 

passaram e aqueles que estão lá. 

É um órgão importante, que tem uma 

função fundamental na defesa do interesse da 

população, do interesse público e de que a 

eficiência e os resultados sejam a grande obra de 

qualquer Governo, de todos os governantes, para 

fazer as entregas necessárias advindas dos nossos 

impostos, das nossas taxas, daquilo que é retirado 

da sociedade para que volte através de ações 

fundamentais como no campo da educação, da 

saúde, da segurança pública, para citar três 

exemplos. 

Por isso, quero aqui dizer da satisfação, 

como governador em exercício, ex-membro desta 

Casa, participante desta Casa. O governador hoje 

se encontra fora, em uma feira em Verona, com 

uma equipe da Federação das Indústrias, 

participando da principal feira de rochas 

ornamentais - temos nós, no Estado, a segunda. 

Trago, também, um abraço do governador Paulo 

Hartung e, com certeza, um abraço a todos os 

servidores do Tribunal de Contas, ao nosso coral, que 

apresentou de forma muito bela, mas principalmente 

pela condução do nosso Pleno, dos nossos 

conselheiros na coisa pública e na ajuda para a maior 

transparência e maior vigilância sobre os recurso 

públicos, seja das prefeituras, seja dos órgãos do 

Estado, ou mesmo desta Casa. Portanto, obrigado e 

parabéns ao Tribunal de Contas por esses sessenta 

anos de trabalho e com certeza com muita justiça, 

de muita dedicação ao povo capixaba. (Palmas) 

 

 O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Neste momento, a 

Senhora Deputada Raquel Lessa, acompanhada do 

Presidente da Assembleia, Senhor Deputado Erick 

Musso, farão a entrega das placas e certificados aos 

homenageados da noite. 

 A primeira placa será entregue ao Tribunal 

de Contas do Estado do Espírito Santo, 

representado por seu presidente Sérgio Aboudib 

Ferreira Pinto. 

 Convido o senhor Sérgio Aboudib Ferreira 

Pinto, representante do Tribunal de Contas do 

Estado do Espírito Santo, para receber uma placa 

alusiva aos 60 Anos da Criação do Tribunal de 

Contas das mãos dos Senhores Deputados Erick 

Musso e Raquel Lessa. (Pausa)  

 O Tribunal de Contas do Estado do Espírito 

Santo foi criado pela Lei n.º 1.287, em 24 de 

setembro de 1957, durante o primeiro Governo de 

Francisco Lacerda de Aguiar, 1955/1959, com o 

objetivo de orientar e controlar a gestão dos 

recursos públicos em benefício da sociedade. Sua 

instalação e início dos trabalhos ocorreram em 

junho do ano seguinte. (Palmas) 

 

(Procede-se à entrega da placa) 

 

 O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Convido o senhor 

Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente do 

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, 

para receber uma placa alusiva aos 60 Anos da 

Criação do Tribunal de Contas das mãos dos 

Senhores Deputados Erick Musso e Raquel Lessa. 

(Pausa) 

 O senhor Sérgio Aboudib Ferreira Pinto é 

natural de Vitória. É advogado formado pela Ufes. 

Sua vida profissional registra passagens pela 

Câmara e Prefeitura de Vitória, Governo do 

Estado, Assembleia Legislativa e Congresso 

Nacional. É escritor, autor de três livros infantis e 

um de poesias e crônicas. Assumiu o cargo de 

conselheiro em outubro de 2009, estando 

atualmente no exercício do cargo de presidente do 

Tribunal de Contas e comemora conosco os 

sessenta anos de criação da Corte que preside.  
 

(Procede-se à entrega da placa) 
 

 O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Convido a senhora 

Andrea Camargo para receber, in memoriam do 

senhor Manoel Moreira Camargo, primeiro 

procurador do Tribunal de Contas, uma placa 

alusiva aos 60 Anos da Criação do Tribunal de 

Contas das mãos dos Senhores Deputados Erick 

Musso e Raquel Lessa. (Pausa) 
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 O senhor Manoel Moreira Camargo era 

natural de Itaúna, MG. Foi presidente por quatro 

mandatos consecutivos (1969 a 1977) da OAB-ES. 

Foi presidente da Câmara de Vitória, deputado 

estadual e procurador do Tribunal de Contas. 

Manoel Moreira Camargo travou uma luta 

incansável pela criação do Tribunal de Contas. 
 

(Procede-se à entrega da placa)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Convido o senhor Max 

de Freitas Mauro para receber uma placa alusiva 

aos 60 Anos da Criação do Tribunal de Contas das 

mãos dos Senhores Deputados Erick Musso e 

Raquel Lessa. (Pausa) 

O senhor Max de Freitas Mauro é hoje 

homenageado como o governador que inaugurou a 

sede própria e definitiva do Tribunal de Contas. 

Max Mauro é médico atuante no estado. Na 

política, foi um dos fundadores do MDB, 

elegendo-se prefeito de Vila Velha por três 

mandatos, deputado estadual em 1974 e deputado 

federal em 1978, sendo reeleito em 1982. Em seu 

mandato deu prioridade para o início, conclusão e 

inauguração da sede própria e definitiva do 

Tribunal de Contas, em 1991. 

 

(Procede-se à entrega da placa) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Convido a senhora 

Maria José Vellozo Lucas para receber uma placa 

alusiva aos 60 Anos da Criação do Tribunal de 

Contas das mãos dos Senhores Deputados Erick 

Musso e Raquel Lessa. (Pausa) 

 A senhora Maria José Vellozo Lucas foi 

funcionária concursada do antigo Iapi e ocupou a 

secretaria da Casa Civil do Governo do Estado. Em 

1979 assumiu o cargo de conselheira do Tribunal 

de Contas, e em 1984 assumiu o seu primeiro 

mandato na presidência da Corte de Contas, cargo 

que ocupou por dez mandatos. É a ex-conselheira e 

ex-presidente presente entre nós com o maior 

número de mandatos na presidência do Tribunal. 

Depois ingressou na vida de agente político, tendo 

sido eleita deputada estadual. 
 

(Procede-se à entrega da placa) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Convido a senhora 

Ângela Modanesi Norbim para receber, em nome 

da senhora Agnélia Modenesi Norbim, uma placa 

alusiva aos 60 Anos da Criação do Tribunal de 

Contas das mãos dos Senhores Deputados Erick 

Musso e Raquel Lessa. (Pausa) 

A senhora Agnélia Modenesi Norbim é ex-

presidente e primeira mulher a assumir o cargo de 

presidente do Tribunal de Contas. É natural de 

Vitória e graduada em Educação Física e Direito 

pela Ufes. Em sua vida profissional foi professora, 

escriturária da secretaria de Interior e Justiça e 

auditora do Tribunal de Contas do Estado. Em 

1964 foi nomeada para o cargo de conselheira, 

onde permaneceu até sua aposentadoria, em 1994. 

Presidiu o Tribunal de Contas por quatro 

mandatos. 

 

(Procede-se à entrega da placa) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Convido o senhor 

Mário Alves Moreira para receber uma placa 

alusiva aos 60 Anos da Criação do Tribunal de 

Contas das mãos dos Senhores Deputados Erick 

Musso e Raquel Lessa. (Pausa) 

O senhor Mário Alves Moreira é o ex-

conselheiro mais antigo em vida do Tribunal de 

Contas. Foi vereador em Itapemirim, deputado 

estadual e deputado federal por dois mandatos. Foi 

secretário de Justiça e chefe de gabinete da Casa 

Civil no governo de Gérson Camata. Em 1987 foi 

nomeado conselheiro do Tribunal de Contas. Hoje, 

temos a presença do senhor Mário Alves Moreira 

sendo homenageado por ser o ex-conselheiro mais 

antigo do Tribunal de Contas em vida. 

 

(Procede-se à entrega da placa) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Convido a senhora 

Maria Thereza Feu Rosa Pazolini para receber uma 

placa alusiva aos 60 Anos da Criação do Tribunal 

de Contas das mãos dos Senhores Deputados Erick 

Musso e Raquel Lessa. (Pausa) 

A senhora Maria Thereza Feu Rosa 

Pazolini foi professora do curso de Direito da Ufes 

durante vinte e oito anos. Ocupou o cargo de 

assistente social do Juizado de Menores do 

Tribunal de Justiça por quase dez anos. Foi 

promotora substituta do Ministério Público e 

auditora do Tribunal de Contas. Está sendo 

homenageada na qualidade de auditora mais antiga 

em vida. 

 

(Procede-se à entrega da placa)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Convido a senhora 

Ângela Modanese Norbim Matos, para receber, em 

nome do senhor Ivete Norbim, uma placa alusiva 

aos 60 Anos da Criação do Tribunal de Contas das 

mãos dos Senhores Deputados Erick Musso e 

Raquel Lessa. (Pausa) 

O senhor Ivete Norbim é o servidor mais 

antigo do Tribunal, assumindo o cargo quando o 
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mesmo foi instalado e sendo o seu primeiro 

servidor. Foi assistente técnico e subdiretor, tendo, 

por diversos períodos, substituído o diretor-geral 

da Corte. Em seu registro funcional encontram-se 

elogios da Corte de Contas da Bahia. Aposentou-se 

como subdiretor do Tribunal de Contas.  

 

(Procede-se à entrega da placa) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Convido o senhor 

Mozart Silva Júnior, chefe de gabinete da 

presidência, para receber, em nome dos servidores 

do Tribunal de Contas, uma placa alusiva aos 60 

Anos da Criação do Tribunal de Contas das mãos 

dos Senhores Deputados Erick Musso e Raquel 

Lessa. (Pausa) 

Uma homenagem ao servidor é sempre um 

reconhecimento da importância do maior capital 

que uma organização pode ter: o capital humano. 

Nesta solenidade não podemos registar apenas o 

passado de nossa Corte, mas também a evolução de 

uma história que se constrói a cada dia graças à 

contribuição de um quadro de servidores de 

excelência. Estão sempre a serviço do público e 

preservando em sua atuação os princípios 

fundamentais à construção de uma sociedade 

melhor. 

 

(Procede-se à entrega da placa) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Neste momento, a 

Senhora Deputada Raquel Lessa e o Senhor 

Deputado Erick Musso, Presidente da Assembleia 

Legislativa, darão início à entrega de certificados 

aos homenageados. 

Convido o senhor Paulo Aguiar para 

receber, in memoriam do senhor Francisco Lacerda 

de Aguiar, o certificado das mãos dos Senhores 

Deputados Erick Musso e Raquel Lessa. (Pausa) 

O senhor Francisco Lacerda de Aguiar foi 

ex-governador do Estado que sancionou a lei 

instituidora do Tribunal de Contas. Foi vereador e 

prefeito de Guaçuí; deputado federal e depois 

governador do Estado por dois mandatos. Faleceu 

no Rio de Janeiro, em 27 de abril de 1983. Hoje, é 

homenageado como o governador que sancionou a 

Lei n.º 1.287, em 24 de setembro de 1957, que 

criou o Tribunal de Contas do Estado. 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Convido a senhora 

Mirtes Buaiz e filhos para receberem, in memoriam 

do senhor José Alexandre Buaiz, o certificado das 

mãos dos Senhores Deputados Erick Musso e 

Raquel Lessa. (Pausa) 

O senhor José Alexandre Buaiz foi o 

primeiro presidente do Tribunal de Contas. Foi 

deputado estadual pelo PTB de Getúlio Vargas, 

secretário de gabinete de Francisco Lacerda de 

Aguiar, secretário de Planejamento e idealizador, 

estruturador e 1.º secretário de Estado da Indústria 

e Comércio. Assumiu o cargo de conselheiro do 

Tribunal de Contas, cabendo-lhe, também, assumir 

a missão de primeiro presidente da Corte de Contas 

capixaba. 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Convido o senhor 

Olimpio Viana de Moraes para receber, in 

memoriam do senhor Senithes Gomes de Moraes, o 

certificado das mãos dos Senhores Deputados 

Erick Musso e Raquel Lessa. (Pausa) 

O senhor Senithes Gomes de Moraes foi 

ex-presidente com o maior número de mandatos na 

história do Tribunal de Contas. Durante os trinta e 

seis anos em que integrou o corpo deliberativo da 

Corte de Contas, exerceu a presidência por 

dezesseis mandatos. Publicou as obras: O 

Posicionamento Constitucional dos Tribunais de 

Contas Estaduais e O Empenho da Defesa e suas 

Implicações, além do livro intitulado: 38 Anos de 

História do Tribunal de Contas do Espírito Santo. 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Convido o senhor 

Domingos Augusto Taufner para receber o 

certificado das mãos dos Senhores Deputados 

Erick Musso e Raquel Lessa. (Pausa) 

O senhor Domingos Augusto Taufner é 

auditor do Tribunal. Foi servidor do Iapas e 

vereador em Vila Velha. Em Vitória, foi auditor 

fiscal e presidente do Instituto de Previdência e 

Assistência dos Servidores do Município de 

Vitória. Ingressou no Tribunal de Contas como 

procurador do Ministério Público Especial de 

Contas. Depois assumiu o cargo de conselheiro, em 

seguida, corregedor-geral. Em 2014 assumiu o 

cargo de presidente da Corte. É o atual ouvidor do 

Tribunal. 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Convido o senhor 
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Sérgio Manoel Nader Borges para receber o 

certificado das mãos dos Senhores Deputados 

Erick Musso e Raquel Lessa. (Pausa)  

O senhor Sérgio Manoel Nader Borges é 

conselheiro do Tribunal de Contas, iniciou sua vida 

pública em 1973, quando assumiu a Secretaria de 

Planejamento e Obras da Prefeitura de Guarapari. 

Foi diretor-presidente da Cesan, Telest e Bandes. 

Foi deputado estadual e em 2013 assumiu a cadeira 

de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do 

Espírito Santo, cargo em que permanece 

atualmente. 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Convido a senhora 

Márcia Jaccoud Freitas para receber o certificado 

das mãos dos Senhores Deputados Erick Musso e 

Raquel Lessa. (Pausa) 

A senhora Márcia Jaccoud Freitas é 

conselheira substituta do Tribunal de Contas; 

integrou o grupo de assessoramento superior da 

Secretaria de Estado da Fazenda, onde atuou como 

chefe de Serviço de Controle da Dívida e gerente 

do Departamento de Administração Financeira.  

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Convido o senhor 

Enivaldo Euzébio dos Anjos para receber o 

certificado das mãos dos Senhores Deputados 

Erick Musso e Raquel Lessa. (Pausa) 

O senhor Enivaldo Euzébio dos Anjos é ex-

conselheiro do Tribunal de Contas e atual deputado 

estadual; foi prefeito de Barra de São Francisco e 

vice-presidente da Corte de Contas por dois 

mandatos. Nesta data recebe esta homenagem 

como ex-conselheiro e atual deputado estadual. 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Encerrada a solenidade 

de entrega das homenagens.  

Neste momento, o ex-governador Max de 

Freitas Mauro fará uso da palavra em nome dos 

homenageados. 

 

O SR. MAX DE FREITAS MAURO - 

Excelentíssima Senhora presidente da Mesa, 

Deputada Raquel Lessa; Excelentíssimo Senhor 

secretário de Estado e Transparência, Eugênio 

Ricas; Excelentíssimo Presidente da Assembleia 

Legislativa, esse jovem homem público e político 

promissor, nosso prezado Erick Musso, a quem 

conheço há muito tempo; e nosso querido vice-

governador, amigo e companheiro das lutas 

estudantis. E aí vai uma recordação daquela 

passeata do restaurante da universidade na Praça 8 

quando fomos dissolvidos pelos cassetetes do 

governo da Ditadura Militar, numa manifestação 

em que toda a universidade do Espírito Santo 

participou - a primeira manifestação de rua depois 

de 1964, quando se instalou a ditadura no país. 

Senhor Presidente do Tribunal de Contas, 

jovem e brilhante conselheiro, a quem muito 

admiro e que também participou, quando jovem, ao 

lado do atual governador, de nossas lutas em 

defesa da democracia, quando éramos do saudoso 

MDB.  

Saudar também Júlio Pompeu, jovem 

secretário de Estado de Direitos Humanos; Regis 

Mattos Teixeira, secretário de Estado de Economia 

e de Planejamento; Carlos Marcelo D’isep Costa, 

comandante-geral do Corpo de Bombeiros; 

Anderson Sant’ana Pedra, procurador-geral do 

estado do Espírito Santo, jovem procurador. 

O diretor-geral da Assembleia Legislativa 

teve que se retirar, mas faço esta menção com 

muito prazer. Nosso companheiro de muitas lutas 

na vida política de Vila Velha e deste estado, 

jovem promissor. 

Saúdo Eduardo Araújo, representante da 

secretária da Fazenda Estadual. 

Saúdo Mário Alves Moreira, ex-

conselheiro do Tribunal de Contas. Uma menção 

toda especial a esse velho companheiro de lutas, do 

manda brasa, do saudoso MDB. Homem público 

honrado, digno. Depois da iniciativa do Zé Morais 

de indicá-lo, eu, como governador, tive a 

oportunidade também de indicá-lo, quando assumi 

o governo, para ocupar um cargo no Tribunal de 

Contas do Estado. A atuação dele no Tribunal do 

estado foi brilhante na defesa do interesse público. 

Saúdo Jovander Comério, vice-prefeito de 

Marilândia e Angelo Giló, prefeito de Mimoso do 

Sul.  

Saúdo o Senhor Deputado Gildevan 

Fernandes, jovem deputado estadual. Tenho boas 

recordações da nossa luta em Pinheiros. Jovem 

militante no MDB, aquela juventude bonita na luta 

pela democracia, com muito ardor e muito 

destemor, minha saudação muito especial; o 

Senhor Deputado Doutor Hércules Silveira, que se 

retirou. Homem público exemplar que todos 

conhecemos. Vila Velha muito se orgulha de tê-lo 

como representante na Assembleia Legislativa já 

por diversos mandatos. 

Senhor Deputado Rodrigo Coelho, jovem 

Deputado com um futuro que certamente o levará a 

galgar outras posições na vida política do estado; o 
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meu caro Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, 

que quando fui governador tive oportunidade de 

conhecê-lo pessoalmente e guardo as boas 

memórias da nossa luta pelo estado do Espírito 

Santo, pela moralidade, pela ética. S. Ex.ª é um dos 

homens públicos que merece todo respeito; a 

Senhora Deputada Raquel Lessa, que já saudei 

como presidente, mas devo dizer que essa mulher, 

essa senhora tem dado demonstração não só de 

amizade, mas de reconhecimento aos homens 

públicos do nosso estado, aqueles do passado, e 

também dos seus pares na atual Assembleia 

Legislativa. Uma mulher guerreira a quem presto 

uma homenagem muito especial, a S. Ex.ª e ao seu 

esposo, que infelizmente não está presente. Já falei 

do presidente Erick Musso e do prefeito de João 

Neiva. 

 Paulo Aguiar, filho do doutor Chiquinho, 

nosso saudoso governador, aquela figura popular 

que encantou o Espírito Santo, sobretudo quando 

apareceu candidato em oposição às forças 

conservadoras do estado do Espírito Santo. Eu era 

um jovem, foi em 1954, quando venceu as eleições 

contra o poder do então governador do nosso 

estado. Reelegeu-se depois. Reelegeu, não. Elegeu-

se novamente porque, naquela época, não havia 

reeleição.  

 Doutor Chiquinho, aquela figura popular, 

bondosa! Tive a oportunidade também de conhecê-

lo. Sofreu quando a ditadura militar se instalou 

neste estado. Queriam a todo custo tirá-lo, mas, 

com sua habilidade e competência política, deu 

continuidade a seu governo, com todos os 

percalços e ameaças do regime militar. 

 Senhora Prefeita de São Gabriel da Palha, 

nossa simpática prefeita Céia Ferreira! São Gabriel 

da Palha está com tudo e muito bem representado! 

E representando todos os prefeitos, o vice-prefeito 

de Marilândia.  

 Domingos Augusto Taufner, conselheiro 

do Tribunal de Contas, nosso querido amigo de 

Vila Velha, jovem conselheiro, homem público 

admirável que é e foi como vereador e, sobretudo, 

à frente do Tribunal de Contas do Estado. Orgulho-

me de você, Taufner.  

 Sérgio Manoel Nader Borges, conselheiro 

do Tribunal de Contas, companheiro desde o MDB 

Jovem, com seu pai e seu irmão Paulo, filho de um 

homem público admirado por todos, simpático, 

carismático e companheiro leal. Do nosso tempo, 

Mário Alves Moreira, e nos deixou muitas 

saudades Hugo Borges. 

 Fabio Clem, vice-presidente do Tribunal de 

Justiça. É com prazer que hoje tenho a 

oportunidade de revê-lo depois de muito tempo. O 

senhor é uma das pessoas que marcou minha vida 

de homem público, sobretudo naquela fase difícil 

em que imperavam os desmandos e a corrupção 

neste estado. O senhor é aquele homem vigilante, 

aquele servidor da Justiça vigilante e firme na 

defesa da causa pública.  

 Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, presidente 

do Tribunal de Contas do Espírito Santo, a quem já 

fiz referência, mas repito: é um jovem conselheiro 

do Tribunal de Contas que nos honra. Fico muito 

feliz ao vê-lo à frente do Tribunal de Contas do 

Espírito Santo. 

 César Colnago, governador em exercício, 

de quem já falei. 

 Uma saudação especial a todos os 

homenageados e a todos os presentes. Estou aqui 

como um dos homenageados para falar por todos. 

Farei um esforço para corresponder a essa tarefa. 

Acho que todos certamente estão convictos de que 

estamos participando de um momento histórico, 

estamos recordando a vida pública, em que muitas 

pessoas prestaram relevantes serviços, abraçando a 

causa pública com amor, com dedicação e com 

honestidade. É um momento muito feliz para todos 

nós presentes aqui. Rememorar esse passado e 

também homenagear algumas pessoas que 

continuam e continuarão na nossa luta. 

Não farei um grande discurso e não tenho a 

pretensão de fazer um simples discurso. Quero 

apenas recordar um pouco da história mais recente 

do Tribunal de Contas, desde o momento que 

assumi o Governo do Estado do Espírito Santo. 

Lembro-me que, em 1998, fui procurado pelo 

saudoso doutor Senithes Gomes Moraes, então 

presidente do Tribunal de Contas. Ele foi ao meu 

encontro no Palácio Anchieta, porque, naquela 

época, o Tribunal de Contas funcionava no 

Edifício Alexandre Buaiz e tinha sido despejado de 

lá. Ele foi me pedir ajuda. Estranhei de início, 

porque o Tribunal de Contas é órgão auxiliar do 

Poder Legislativo. Perguntei a mim mesmo: Por 

que não procurou o presidente da Assembleia 

Legislativa?  

Conversamos e assumi com ele o 

compromisso de localizar, em outro prédio, o 

Tribunal de Contas. Levamos o Tribunal de Contas 

para o edifício A Gazeta, onde funcionava o jornal 

e onde se iniciou o canal de televisão. Então, 

instalamos, naquele local, provisoriamente o 

Tribunal de Contas. Depois, fizemos o projeto e 

iniciamos a construção da sede do Tribunal de 

Contas. Tive o apoio de todos os conselheiros, que 

apoiaram a iniciativa também do governador. Não 

transferi a Assembleia Legislativa. Não tinha 

dotação orçamentária para isso. E o Poder 

Executivo assumiu a construção dessa sede. E, no 

fim do meu governo, inauguramos o atual prédio 

do Tribunal de Contas. 

Era conselheira na época a Mariazinha 

Velozzo Lucas, essa mulher que admiro muito, 

essa mulher guerreira, combativa, lutadora. Está 
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sentada ali junto com o seu digníssimo esposo. Ela 

foi um dos baluartes da luta pela nova sede. 

Instalada a sede, Mariazinha chegou a ocupar a 

presidência. 

Irei relembrar de um fato, Mariazinha. O 

título que me deram de Conselheiro Honorário do 

Tribunal de Contas do Espírito Santo, foi ideia sua, 

foi proposta sua. E este é o melhor momento para 

dizer muito obrigado, companheira! Você foi não 

somente amiga, mas também uma conselheira. 

Tive a oportunidade de acompanhar todos os seus 

passos, uma companheira de uma correção 

impecável. Abraço, Mariazinha! Minhas 

homenagens. Você deveria estar hoje recebendo 

esta homenagem em meu lugar. Você foi uma 

guerreira naquele Tribunal, por lutar pela nova 

sede. Quero dar destaque a você nesta homenagem. 

Você merece esta homenagem de todos nós, que 

estamos presentes, e de todos os capixabas. 

Não tenho muito mais a dizer. Agradeço a 

esta Casa a homenagem. Considero uma homenagem 

falar em nome de todos os homenageados presentes. 

Todos têm uma história e receberão hoje uma 

homenagem do estado do Espírito Santo por meio da 

Assembleia Legislativa, tendo a frente desta proposta 

a Senhora Deputada Raquel Lessa. 

 Encerrarei essas poucas palavras. Não me 

alongarei, até porque não tenho mais esse ímpeto 

de falar muito devido à minha idade, mas quero, 

finalmente, pedir uma salva de palmas para a 

presidente desta sessão, a Deputada Raquel Lessa, 

homenageando todos nós. (Palmas) 
 

 A SR.ª PRESIDENTE - (RAQUEL 

LESSA - SD) - A conselheira e ex-deputada dona 

Mariazinha deseja usar a palavra. 
 

 A SR.ª MARIA JOSÉ VELOZZO LUCAS 
- Minha voz ainda é bastante alta para não precisar de 

microfone. Desses sessenta anos de Tribunal, estive 

lá por quarenta e poucos anos. Entrei, já nem me 

lembro mais, e saí pela expulsória, naquela época, 

setenta anos. Foram quarenta e poucos anos de 

Tribunal e dez de presidência. Realmente, o Tribunal 

me diz muito respeito, porque foi uma vida; a minha 

própria vida profissional se chama Tribunal de 

Contas. 

 Hoje é a primeira vez que, depois de 

aposentada, venho a qualquer solenidade pública. 

Ninguém me vê, não tenho mais nada para falar para 

ninguém. Com essa idade, velha, mas tenho bastante 

noção, a cabeça está muito boa, apesar de o corpo 

estar uma merda, a cabeça ainda está muito boa. 

 Tenho amigos muito bons e queria dizer que 

acabei minha vida pública nesta Casa, naquela 

cadeira ali. Foram quatro anos. Só fiz um mandato 

porque, por sinal, achei a Assembleia uma merda, 

horrível. 

 Passei quarenta anos no Tribunal de Contas, 

me dediquei, gostei, trabalhei demais. Dez anos na 

presidência, não foi mole. Mas não gostei de ser 

deputada e não quis nem mais tentar me reeleger. E já 

tinha setenta e tantos anos. Fui eleita com setenta e 

dois anos, muito bem eleita, foi uma beleza. 

 Quero dizer a vocês que esta Assembleia me 

diz um pouco respeito porque passei minha vida 

inteira ao lado, em um órgão auxiliar, o Tribunal de 

Contas, um órgão auxiliar da Assembleia, o Poder 

Legislativo. Mas acabei minha vida pública sentada 

naquela cadeira. Não gostei, mas fiquei, fui deputada. 

 Quero agradecer primeiro à Raquel. Seu 

ofício foi tão gentil, tão atencioso, que me fez vir; 

segundo, porque se tratava do Tribunal de Contas. 

Vocês hão de convir que com sessenta anos, estive 

nessa Casa quarenta, então o Tribunal representa para 

mim muita coisa. 

 Fico feliz em ver esse pessoal que cantou, 

gente ainda da minha época. Hoje não conheço mais 

ninguém, mas os órgãos, conheço. Isso tudo que 

disseram do Tribunal de Contas, o governador, não é 

bem verdade, não, mas é o que se pode, é o que se 

tem para fazer. Fiz a minha parte e cada uma faz a 

sua. Apenas vim para dizer: muito obrigada a todos. 

Max, muito obrigada. Você foi um grande herói para 

o Tribunal de Contas. Senhora Deputada Raquel 

Lessa, muito obrigada por ter se lembrado de mim. 

Obrigada a todos.  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Registramos com 

satisfação as presenças de Carlos Dinho, Thiago 

Foca e Bruno da Pesca, vereadores de Marataízes. 

Devolvo a palavra à Senhora Deputada 

Raquel Lessa, presidente e proponente desta sessão 

solene, para o encerramento regimental. 

 

A SR.ª PRESIDENTE - (RAQUEL 

LESSA - SD) - Agradeço a todos os presentes; 

parabenizo todos os homenageados e o coral do 

Tribunal de Contas, que fez uma belíssima 

apresentação. Agradeço aos servidores da Ales e 

aos servidores do nosso gabinete. Muito obrigada a 

todos! 

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 2017, para a qual designo 

 

EXPEDIENTE: 
O que ocorrer. 

 

ORDEM DO DIA: anunciada na 

octogésima quarta sessão ordinária, realizada em 

25 de setembro de 2017.  

 
Está encerrada a sessão. 

 
Encerra-se a sessão às vinte horas e 

cinquenta e oito minutos. 
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