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RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 7.600 
 

Admite na Ordem do Mérito 
“Domingos Martins” JEFFERSON 
DURR AGUIAR. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
combinado com os artigos 2º da Resolução 
1.390, de 10.10.1984 e 4º da Resolução nº 
1.391, de 17.10.1984, promulga a seguinte 
Resolução: 

 

Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” no Grau de “Comendador” Jefferson 
Durr Aguiar, concedendo-lhe as insígnias e o 
Diploma do respectivo Grau. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 
de dezembro de 2021. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
 

 

ATOS DO PRESIDENTE 
 

 

ATOS 
 

ATO Nº 1674 
 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 

CONCEDER LICENÇA ao Deputado 
MARCOS MADUREIRA, para tratamento de 
saúde, no dia 18/08/2021, na forma do Art. 
305, inciso II, do Regimento Interno. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 01 de 

dezembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 1675 

 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, 
resolve: 
 

CONCEDER LICENÇA ao Deputado LUIZ 
DURÃO, para tratamento de saúde, por 15 
(quinze) dias, a partir do dia 22/11/2021, na 
forma do Art. 305, inciso II, do Regimento 
Interno. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 01 de 

dezembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 1676 

 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, 
resolve: 
 

CONCEDER LICENÇA à Deputada IRINY 
LOPES, para tratamento de saúde, no dia 
17/11/2021, na forma do Art. 305, inciso II, do 
Regimento Interno. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 01 de 

dezembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 
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ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 1677 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, 
de 04 de outubro de 2017, publicada em 06 de 
outubro de 2017, a qual regulamenta a 
concessão de assistência à saúde na forma de 
auxílio financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e o que consta no 
processo nº 20166/2021, requerimento de 
auxílio-saúde nº 275/2021, resolve:  

 

CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 
a Resolução nº 4.971/2017 ao servidor FELIPE 
TAVARES NASCIMENTO, matrícula 210490, 
ocupante do cargo em comissão de Supervisor 
de Gabinete da Direção Geral, código SGDG. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 30 

de novembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
ATO Nº 1678 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, 
de 04 de outubro de 2017, publicada em 06 de 
outubro de 2017, a qual regulamenta a 
concessão de assistência à saúde na forma de 
auxílio financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 

termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e o que consta no 
processo nº 20727/2021, requerimento de 
auxílio-saúde nº 280/2021, resolve:  

 

CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 
a Resolução nº 4.971/2017 à servidora MIRNA 
MIRANDA DOS SANTOS LONGUE, matrícula 
210487, ocupante do cargo em comissão de 
Assessor Júnior da Secretaria, código AJS. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 
de dezembro de 2021. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
ATO Nº 1679 

 

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, LEANDRO CESAR SOARES 
JARETA, do cargo em comissão de Adjunto de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ADGRP, do gabinete do Deputado Marcos 
Madureira, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 212146/2021. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 01 de 

dezembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1680 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
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EXONERAR, a pedido, na forma do artigo 
61, § 2º, alínea “b”, da Lei Complementar nº 46, 
de 31 de janeiro de 1994, JADILSON LUIZ 
DAMASCENA, do cargo em comissão de 
Assistente de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ASGRP, do gabinete do 
Deputado Renzo Vasconcelos, contida no 
processo nº 212151/2021, a partir de 
01/12/2021. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 01 de 

dezembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1681 

 
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, DARLEY JANSEN ESPINDULA, 
do cargo em comissão de Adjunto de Gabinete 
de Representação Parlamentar, código ADGRP, 
do gabinete do Deputado Marcos Madureira, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 212147/2021. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 01 de 
dezembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1682 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 

CESSAR, os efeitos do Ato nº 1591, 
publicado em 29/10/2021, que concedeu 
Gratificação por Representação Parlamentar, ao 
servidor ALEXANDRE UHLIG DA SILVA, matrícula 
nº 209845-01, ocupante do cargo em comissão 
de Técnico Júnior de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código TJGRP, a 
partir de 01/12/2021. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 01 de 

dezembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1683 

 

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, TEREZINHA DE FATIMA SCHAEFFER, 
para exercer o cargo em comissão de Adjunto 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código ADGRP, no gabinete do Deputado 
Marcos Madureira, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 
212148/2021. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 01 de 

dezembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1684 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
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Art. 1º Fica concedida a Gratificação por 
Representação Parlamentar, na forma da Lei nº 
11.027, de 07/08/2019 e regulamentada pela 
Resolução nº 6.360, de 17/07/2019, à servidora 
IZABELLA SOSSAI ALTOE, matrícula nº 206887-
05, ocupante do cargo em comissão de Técnico 
Junior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP, indicado pelo 
Deputado Adilson Espindula, conforme processo 
administrativo nº 212141/2021. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 01 de 

dezembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

RESUMO DE CONTRATO DE 
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

2. CONTRATADO: HAGEN SACRAMENTO 
SANTOS 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO EDUCACIONAL - 
Ensino Superior 

4. VIGÊNCIA: 02.12.2021 a 01.12.2022 

5. VALOR MENSAL 
DO CONTRATO: 

R$ 979,21 (novecentos e 
setenta e nove reais e 
vinte e um centavos). 

6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 

 

3.3.90.36.00 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

01 de dezembro de 2021. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

RESCISÃO DE TERMO DE COMPROMISSO DE 
ESTÁGIO DE COMPLEMENTAÇÃO 

EDUCACIONAL 
 

Fica rescindido, a partir de 29/11/2021, de 
acordo com a cláusula oitava, do Termo de 
Compromisso de Estágio de Complementação 
Educacional, firmado entre a Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo e a 
estagiária da UNIVERSIDADE VILA VELHA, 
MARJÓRIE LOUREIRO CARVALHO.  
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
29 de novembro de 2021. 

 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 1076 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais com base nas informações da CGRH, 
resolve, 
 

CONCEDER, o recesso regulamentar, de 
acordo com o art. 13, § 2º, da Lei nº 11.788, de 
25/09/2008, publicada no DOU em 26/09/2008, 
o estagiário abaixo relacionado.  

 
Estagiário Matrícula Dias Período 

MATEUS LUPPI XIMENES 002031 13 
17/01/2022 a 
29/01/2022 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
29 de novembro de 2021. 

 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 

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

 

PORTARIA Nº 1077 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, com base nas informações da 
CGRH, resolvem, 
 
 TRANSFERIR as férias regulamentares 
dos servidores abaixo relacionados: 
 
Matrícula Servidores Exercício 

Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade 
de dias 

207040-02 

JULIANA 
SILVA DE 
ALMEIDA 
ZIVIANI 

2021 
17/01/2022 

à 
31/01/2022 

20/09/2022 
à 

04/10/2022 
15(quinze) 

207658-02 
RUBIA DOS 
ANJOS DALLA 
BERNARDINA 

2021 
08/12/2021 

à 
22/12/2021 

18/01/2022 
à 

01/02/2022 
15(quinze) 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

26 de novembro de 2021. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

CESAR COLNAGHI 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 1078 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais com base nas informações da CGRH, 
resolve, 
 
 MARCAR as férias regulamentares do 
servidor abaixo relacionados: 
 

Matrícula Servidor Exercício 
Período 
marcado 

Quantidade 
de dias 

206748-06 

BRUNNO 
LUIZ 
TEIXEIRA 
COSTA 

2021 

23/12/2021 à 
06/01/2022 e 
17/08/2022 à 
31/08/2022 

30(trinta) 

 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
26 de novembro de 2021 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

CESAR COLNAGHI 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 1079 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais com base nas informações da CGRH, 
resolve, 
 
 MARCAR as férias regulamentares dos 
servidores abaixo relacionados: 
 

Matrícula Servidor Exercício 
Período 
marcado 

Quantidade 
de dias 

209810-02 

CARLOS 
MAGNO 
BARBOSA 
FRACALOSSI 

2021 
01/09/2022 

à 
30/09/2022 

30(trinta) 

209290-03 
JOADIR 
LOURENCO 
MARQUES 

2021 
01/09/2022 

à 
30/09/2022 

30(trinta) 

210205-01 
MARLY 
POLONI DE 
SOUZA 

2021 
01/09/2022 

à 
30/09/2022 

30(trinta) 

208985-02 

ROGERS 
RAIMUNDO 
MUNIZ 
CALDEIRA 

2021 
01/09/2022 

à 
30/09/2022 

30(trinta) 

209910-02 
YULO 
GABRIEL DE 
CASTRO 

2021 
01/09/2022 

à 
30/09/2022 

30(trinta) 

 
ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 

Diretor-Geral da Secretaria 
CESAR COLNAGHI 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 
 

PORTARIA Nº 1080 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, considerando que houve a 
necessidade do servidor permanecer no 
exercício de suas funções, em prol do interesse 
público, durante o período de férias 
inicialmente marcado, conforme justificativa da 
chefia imediata e com base nas informações da 
CGRH, resolvem, 
 

TRANSFERIR as férias regulamentares do 
servidor abaixo relacionado: 
 

MATRÍCULA SERVIDOR EXERCÍCIO 
PERÍODO 

MARCADO 
PERÍODO 

TRANSFERIDO 
QUANTIDADE 

DE DIAS 

207149-03 
JORGE 
MOROSINI 
CALDEIRA 

2021 
10/10/2021 

à 
08/11/2021 

08/08/2022 à 
06/09/2022 

30(trinta) 
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Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
30 de novembro de 2021. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

CESAR COLNAGHI 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 

PORTARIA Nº 1081 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, com base nas informações da 
CGRH, resolvem, 
 
 TRANSFERIR as férias regulamentares 
dos servidores abaixo relacionados: 
 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade 
de dias 

207855-01 
HERNANDES 
MOREIRA 
BERMUDES 

2021 
01/12/2021 

à 
15/12/2021 

04/04/2022 
à 

18/04/2022 
15(quinze) 

206395-06 
RAFAEL 
NUNES 
CORREA 

2020 
01/12/2021 

à 
15/12/2021 

02/05/2022 
à 

16/05/2022 
15(quinze) 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 30 

de novembro de 2021. 

 
ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 

Diretor-Geral da Secretaria 
CESAR COLNAGHI 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 1082 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais,  

 

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora MIRIA JOELIA TONOLI PURCINO, 
matricula 210419, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 03 (Tres) dias, com início 
em 29/11/2021 e final em 01/12/2021, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
01 de dezembro de 2021. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 
CESAR ROBERTO COLNAGHI 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 1083 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais,  

 
RESOLVEM, considerar licenciado o 

servidor FABIANO BUROCK, FREICHO matricula 
201426, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 02 (Dois) dias, com início em 
29/11/2021 e final em 30/11/2021, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
01 de dezembro de 2021. 

 
ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 

Diretor-Geral da Secretaria 
CESAR ROBERTO COLNAGHI 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 1084 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais,  

 
RESOLVEM, considerar licenciada a 

servidora FABIENNE SILVA COSTA, matricula 
207941, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 01 (Hum) dia, com início em 
29/11/2021 e final em 29/11/2021, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS). 
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 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
01 de dezembro de 2021. 

 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 
CESAR ROBERTO COLNAGHI 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 1085 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais,  

 

RESOLVEM, considerar licenciado o 
servidor FERNANDO ANTONIO CHIABAI DE 
FREITAS, matricula 203288, deste Poder 
Legislativo, na forma do artigo 129, da Lei 
Complementar nº 46, de 31/01/94, por 04 
(Quatro) dias, com início em 30/11/2021 e final 
em 03/12/2021, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS). 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
01 de dezembro de 2021. 

 
ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 

Diretor-Geral da Secretaria 
CESAR ROBERTO COLNAGHI 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 1086 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais,  

 
RESOLVEM, considerar licenciado o 

servidor MARCUS FARDIN DE AGUIAR, 
matricula 202498, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 142, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 05 (Cinco) dias, com início 
em 29/11/2021 e final em 03/12/2021, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
01 de dezembro de 2021. 

 
ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 

Diretor-Geral da Secretaria 
CESAR ROBERTO COLNAGHI 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 

ERRATA 
 

Na Portaria Nº 1059, publicada em 
30/11/2021, referente à servidora THABATA 
NAGIME MENDES MAT. 210026;  

 
onde se lê: 
 
[HUM dia a partir de 25/11/2021]  
 
leia-se:  
 
[HUM dia a partir de 26/11/2021] 
 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
01 de dezembro de 2021. 

 
ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 

Diretor-Geral da Secretaria 
CESAR ROBERTO COLNAGHI 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 
 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 
 

RESUMO ORDEM 
DE FORNECIMENTO nº 059/2021 REFERENTE 
AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021 E ATA 

DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2021 
 

A Subdireção Geral da Secretaria da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, em 
atendimento ao que dispõe o artigo 61, § único, 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna 
pública a emissão da Ordem de Fornecimento 
nº 059/2021, conforme descrito abaixo: 
 

CONTRATADA: MÉRITO BRINDES E PREMIAÇÕES 
LTDA. 
 
CNPJ: 21.883.166/0001-73. 
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OBJETO: Confecção e aquisição de placas de 
homenagem. 

 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Pregão 
Eletrônico. 

 
Valor: R$ 31.562,50 (trinta e um mil, quinhentos 
e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). 

 
PROCESSO: 211043. 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

30 de novembro de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 
 

RESUMO DO CONTRATO N° 018/2021 

 
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 paragrafo 
único do artigo 61 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, torna pública a celebração do 
Contrato, conforme descrito abaixo: 

 
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

 
CONTRATADA: EXACTTUS CONSULTORIA 
ATUARIAL LTDA. 

 
OBJETO: O presente CONTRATO tem como 
objeto a contratação do serviço de cálculo 
atuarial.  

 
VALOR: O valor do presente CONTRATO é de R$ 
7.000,00 (sete mil reais). 
 
PRAZO: A vigência do CONTRATO terá início na 
data de sua assinatura e terá duração até 
21/12/2021. 
 
PROCESSO: 211012. 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.  

 
ATIVIDADE: 2001. 

 
GESTOR DO CONTRATO: Rodrigo Francisco 
Teixeira de Miranda.  

 
MATRÍCULA: 207945. 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

29 de novembro de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 
 

RESUMO ORDEM 
DE FORNECIMENTO nº 058/2021 REFERENTE 
AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 E ATA 

DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2021 
 

A Subdireção Geral da Secretaria da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, em 
atendimento ao que dispõe o artigo 61, § único, 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna 
pública a emissão da Ordem de Fornecimento 
nº 058/2021, conforme descrito abaixo: 
 
CONTRATADA: LUIZ HENRIQUE ANDRADE DE 
SOUSA. 
 
CNPJ: 40.515.828/0001-05. 
 
MODALIDADE: Pregão Eletrônico. 
 
OBJETO: Fornecimento e instalação de 
persianas. 
 
Valor: R$ 8.319,99 (oito mil, trezentos e 
dezenove reais e noventa e nove centavos). 
 
PROCESSO: 212036. 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
01 de dezembro de 2021. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320033003500390039003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



10 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 02 de dezembro de 2021 

ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• QUINTA-FEIRA - 02.12.2021 • 

 
HORA PROGRAMAS SINOPSES 

01h45 Reunião extraordinária virtual  Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 

04h40 Sessão solene  Homenagem aos Agentes de Segurança Pública 

06h00 Sessão solene Homenagem aos 80 Anos do Grupo Buaiz 

07h00 Dia de Campo na TV Saiba quais as etapas para obtenção do registro de indicação 
geográfica de vinho fino da Serra Gaúcha e conheça o trabalho da 
Embrapa no estado de Roraima com o sistema de integração 
lavoura-pecuária e floresta, que está ajudando no desempenho 
de árvores na região 

07h30 STJ Notícias Trabalhos do Superior Tribunal de Justiça 

08h00 Panorama Trabalhos do legislativo estadual 

08h30 A Grande Reportagem Um paraíso quase destruído por ações irresponsáveis do homem, 
agora protegido e estudado por cientistas de várias partes do país 
e do mundo. Este documentário revela importantes pesquisas em 
terra e a caminho do nosso destino. Uma ação recente do 
governo brasileiro atendeu parte da luta da comunidade 
científica para que, finalmente, essa região receba a proteção da 
lei. A administração federal anunciou no final de março de 2018 a 
criação da maior unidade de conservação marinha do país. 
Trindade: o arquipélago brasileiro ocupado mais distante da 
América do Sul. 

09h00 Reunião extraordinária virtual (V) Comissão Especial de Fiscalização da Rodosol 

12h00 Com a Palavra No segundo mandato na Assembleia Legislativa, o médico 
anestesiologista Hudson Leal (Republicanos) é o entrevistado 
desta edição do programa Com a Palavra, da TV Assembleia. Ele é 
membro efetivo da Comissão de Cooperativismo e presidente da 
Corregedoria órgão responsável por fiscalizar a postura dos 
parlamentares 

12h30 Conta pra Gente Conta pra gente: programa sobre finanças pessoais. O educador 
financeiro Marcel Lima fala da importância de manter uma 
reserva de emergência para momentos de imprevistos e dá dicas 
de como guardar dinheiro 

13h00 Dedo de Prosa Com trabalho reconhecido da América Latina, o pianista capixaba 
Hélio Mendes embalou as décadas de 50 e 60 com muita Bossa 
Nova e MPB. Sua história está registrada na biografia "O piano e 
seu conjunto", assinada pela jornalista e neta do artista Cínthia 
Ferreira.  

13h30 Parlamento Brasil Rio de janeiro trava batalha contra intolerância religiosa.  Câmara 
de Pouso Alegre lança Estatuto da Criança e do Adolescente  
versão para crianças  

14h00 A Grande Reportagem Um paraíso quase destruído por ações irresponsáveis do homem, 
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agora protegido e estudado por cientistas de várias partes do país 
e do mundo. Este documentário revela importantes pesquisas em 
terra e a caminho do nosso destino. Uma ação recente do 
governo brasileiro atendeu parte da luta da comunidade 
científica para que, finalmente, essa região receba a proteção da 
lei. A administração federal anunciou no final de março de 2018 a 
criação da maior unidade de conservação marinha do país. 
Trindade: o arquipélago brasileiro ocupado mais distante da 
América do Sul. 

14h30 Panorama Trabalhos do legislativo estadual 

15h00 Som da Terra O programa dessa semana recebe o cantor, Lucas Moran. 

15h45 Sabores Nesta edição nós vamos falar de uma alimentação baseada em 
vegetais, mas se você acha que só vai ver salada de folha verde e 
legumes salteados, está bem enganado. Vamos falar da 
gastronomia vegana. Fomos a um bistrô e também a uma 
churrascaria vegana 

16h00 Reunião extraordinária virtual  Comissão Especial de Fiscalização da Concessão da Br-101  

18h00 Com a Palavra No segundo mandato na Assembleia Legislativa, o médico 
anestesiologista Hudson Leal (Republicanos) é o entrevistado 
desta edição do programa Com a Palavra, da TV Assembleia. Ele é 
membro efetivo da Comissão de Cooperativismo e presidente da 
Corregedoria órgão responsável por fiscalizar a postura dos 
parlamentares 

18h30 Dedo de Prosa Com trabalho reconhecido da América Latina, o pianista capixaba 
Hélio Mendes embalou as décadas de 50 e 60 com muita Bossa 
Nova e MPB. Sua história está registrada na  biografia "O piano e 
seu conjunto", assinada pela jornalista e neta do artista Cínthia 
Ferreira.  

19h00 Sessão Solene (V) Homenagem ao Dia do Delegado de Polícia Civil 

22h00 Panorama Trabalhos do legislativo estadual 

22h15 Com a Palavra No segundo mandato na Assembleia Legislativa, o médico 
anestesiologista Hudson Leal (Republicanos) é o entrevistado 
desta edição do programa Com a Palavra, da TV Assembleia. Ele é 
membro efetivo da Comissão de Cooperativismo e presidente da 
Corregedoria órgão responsável por fiscalizar a postura dos 
parlamentares 

22h45 Conta pra Gente Conta pra gente: programa sobre finanças pessoais. O educador 
financeiro Marcel Lima fala da importância de manter uma 
reserva de emergência para momentos de imprevistos e dá dicas 
de como guardar dinheiro 

23h15 Dedo de Prosa Com trabalho reconhecido da América Latina, o pianista capixaba 
Hélio Mendes embalou as décadas de 50 e 60 com muita Bossa 
Nova e MPB. Sua história está registrada na  biografia "O piano e 
seu conjunto", assinada pela jornalista e neta do artista Cínthia 
Ferreira.  

23h45 Sabores Nesta edição nós vamos falar de uma alimentação baseada em 
vegetais, mas se você acha que só vai ver salada de folha verde e 
legumes salteados, está bem enganado. Vamos falar da 
gastronomia vegana. Fomos a um bistrô e também a uma 
churrascaria vegana 

 

Legenda: (V) – Ao Vivo 
 

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

 
TRIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO SOLENE, 

DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, REALIZADA 
EM 26 DE NOVEMBRO DE 2021. 

 
  ÀS DEZENOVE HORAS E ONZE MINUTOS, 
O SENHOR DEPUTADO DELEGADO DANILO 
BAHIENSE OCUPA A CADEIRA DA PRESIDÊNCIA. 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 
KRÜGER SALES) - Senhoras e senhores, senhor 
deputado proponente Delegado Danilo 
Bahiense, senhores deputados e deputadas 
desta augusta Casa de Leis, ilustres autoridades 
e telespectadores da TV Assembleia, boa noite! 

É com satisfação que a Assembleia 
Legislativa do estado do Espírito Santo recebe 
todos para a sessão solene em homenagem ao 
Dia Estadual do Profissional de Segurança no 
Combate à Violência contra a Mulher. 

É convidado, neste momento, ao local de 
destaque o deputado proponente, senhor 
Danilo Bahiense. (Palmas) 

 
(Toma assento à Mesa o referido 

deputado)  
 

É convidado a compor a Mesa o 
deputado Carlos Von. (Palmas) 

 

(Toma assento à Mesa o referido 
deputado) 

  
É convidada a compor a Mesa a capitã 

Estéfane, que também é vice-prefeita da cidade 
de Vitória; representando o Comando-Geral da 
PM, o tenente-coronel Arantes, assessor militar 
da Assembleia Legislativa; representando a 
Polícia Civil, a delegada-chefe da Divisão 
Especializada de Atendimento à Mulher, 
delegada Cláudia Dematté; representando a 
Guarda Municipal da Serra, a comandante da 
Guarda, a agente Laís Araújo de Matos; 
representado a Guarda Municipal de Vila Velha, 
a subsecretária da Guarda, a agente Landa 

Carretero Nunes Marques Sartori; 
representando a Guarda do Município de 
Vitória, a agente Maria Odete Carvalho 
Castiglioni de Souza; coronel Geovanio. 
(Palmas) 

 

(Tomam assento à Mesa os 
referidos convidados) 

 

Esta sessão está sendo transmitida ao 
vivo pela TV Assembleia nos canais abertos, 
Youtube e Facebook. As fotos do evento estarão 
disponíveis a partir de amanhã, 27, no site da 
Assembleia Legislativa. 

Neste momento, o proponente, senhor 
deputado Danilo Bahiense, procederá à 
abertura desta sessão solene, conforme é 
regimental. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) - Invocando a 
proteção de Deus, declaro aberta a sessão e 
procederei à leitura de um versículo da Bíblia. 

 
(O senhor deputado Delegado 
Danilo Bahiense profere 
Romanos, 13:1,3) 

 
Considero aprovada a ata da sessão 

anterior, conforme disponibilizada no site da 
Assembleia Legislativa. Informo aos senhores 
deputados e demais presentes que esta sessão é 
solene em homenagem em homenagem ao Dia 
Estadual da Profissional de Segurança no 
Combate à Violência contra a Mulher, conforme 
requerimento de minha autoria, aprovado em 
plenário por unanimidade. 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 

KRÜGER SALES) - Todos são convidados, em 
atitude de respeito, para as execuções do Hino 
Nacional pelo tenor Carlos Berto e a pianista 
Sandra Berto; e, na sequência, o Hino do Estado 
do Espírito Santo.  

 

  (É executado o Hino Nacional e o 
Hino do Estado do Espírito Santo) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 
KRÜGER SALES) – Fará uso da palavra o 
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proponente desta sessão solene, o senhor 
deputado Danilo Bahiense.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Boa noite, 
senhoras e senhores, servidores, policiais civis, 
policiais militares, guardas civis municipais de 
Vitória, de Vila Velha e de Serra, e você que nos 
assiste pela TV Assembleia! É uma satisfação tê-
lo conosco.  

Antes da minha fala, quero passar a 
palavra ao meu amigo deputado Carlos Von, 
tendo em vista uma data muito importante em 
um projeto de lei nosso que V. Ex.ª ajudou a 
aprovar e que se tornou a Lei n.º 11.292/21. 
Mas estou passando a palavra a V. Ex.ª porque, 
afinal de contas, temos este evento aqui, que o 
ilustre colega nos cedeu a data porque seria um 
evento de seu gabinete. Então, V. Ex.ª está com 
a palavra.  

 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) - 

Primeiramente, gostaria de te parabenizar, 
deputado Delegado Danilo Bahiense, porque 
nunca vi este plenário tão bonito como está 
hoje. Então, parabéns! Quero saudar aqui meu 
amigo deputado Delegado Danilo Bahiense; 
todas as policiais militares, policiais civis e 
guardas civis aqui também presentes, e o 
público que nos assiste através da TV 
Assembleia. 

Vou ser breve, até porque acho que hoje 
o dia é de vocês, mulheres, e todos aqui 
querem, na verdade, ouvir vocês. Mas gostaria 
de externar a toda população capixaba a 
admiração e a honra que tenho em poder 
trabalhar ao lado do deputado Delegado Danilo 
Bahiense, um delegado destemido, que, como 
diz sempre o nosso colega Marcelo Santos, o 
deputado Marcelo Santos, já botou mais de 
vinte mil bandidos na cadeia, deixando um 
grande legado a todo o estado do Espírito Santo, 
deixando um legado, inclusive, às gerações 
futuras. E também é o deputado incansável 
Danilo Bahiense que tem feito, realmente, um 
trabalho extraordinário. E foi, nos dois primeiros 
anos, presidente da Comissão de Segurança. 
Tenho certeza que pode ter tido igual, mas não 
teve na história desta Casa nenhum presidente 

melhor do que o deputado Delegado Danilo 
Bahiense. Então, delegado, deputado, deputado 
delegado, quero reforçar a admiração que 
tenho por V. Ex.ª. E cada dia ao seu lado é um 
grande aprendizado. Inclusive, disse, esses dias, 
na comissão, também presidida brilhantemente 
por ele, de Proteção à Criança e ao Adolescente, 
que me sinto como um jogador dos Juniores do 
Flamengo que foi para o time titular e está 
tendo que jogar ao lado de Arrascaeta, de 
Gabigol. Então, para mim, é uma grande honra 
estar ao lado do delegado. E, assim, obviamente 
que não poderia deixar também de parabenizar 
todas vocês, mulheres, que lutam contra crimes, 
lutam contra crimes contra as mulheres. Vocês 
têm feito, realmente, um trabalho 
extraordinário, apesar de que, infelizmente, os 
índices deste ano pioraram. Mas nada a ver com 
o trabalho de vocês, pelo contrário, se não fosse 
o trabalho incansável de vocês, com certeza, 
hoje a situação estaria muito pior. Então, com 
certeza, é pela falta de efetivo, a falta de 
estrutura hoje.  

E vamos ser justos, né? Tenho sido muito 
crítico ao atual Governo, mas, infelizmente, essa 
é uma degradação que vem acontecendo ao 
longo das últimas duas décadas, pelo menos nos 
últimos vinte anos, na segurança pública do 
nosso estado.  

Então parabéns! Se hoje temos alguma 
proteção às nossas mulheres, é graças a vocês, 
mulheres policiais militares, policiais civis e 
guardas civis. 

 Para finalizar, deputado Delegado Danilo 
Bahiense, tive a oportunidade de morar e 
estudar nos Estados Unidos por dois anos e 
meio. Lá pude ver o quanto o policial é 
admirado e respeitado pela população dos 
Estados Unidos, diferente, infelizmente, daqui 
do Brasil, porque muitos ainda, infelizmente, 
não respeitam a classe. Mas, tenho certeza que 
um dia isso vai mudar. 

Quero dizer também da admiração e do 
respeito que tenho por todas vocês. E quero 
colocar também meu mandato à disposição. 
Temos feito alguns embates aqui nesta Casa. E 
sempre que vem um projeto de lei para 
beneficiar a Polícia, estamos sempre lutando 
por vocês, votando favorável.  
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No mais, presidente, obrigado pela 
oportunidade desta fala.  

E que Deus abençoe todos vocês! E que 
Deus abençoe o nosso Espírito Santo! 

Muito obrigado! 
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) - Muito 
obrigado, deputado Carlos Von! Quero, mais 
uma vez, agradecer a vossa excelência por ter 
cedido esse espaço para que pudéssemos fazer 
esta justa homenagem a esses servidores.  

O deputado Carlos Von nos auxilia muito 
na Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, porque 
ele é um membro efetivo desta comissão. Tem 
uma família maravilhosa, é neto do Carlito Von 
Schilgen, médico conhecidíssimo aqui no estado 
do Espírito Santo, e que deixou um grande 
legado, tanto ele quanto o seu pai.  

Muito obrigado! 
Quero saudar aqui a capitão Estéfane, 

vice-prefeita de Vitória. Leve o nosso abraço ao 
meu amigo Lorenzo Pazolini.  

Quero saudar também, representando a 
Guarda Municipal de Vila Velha,  a subsecretária 
da Guarda, a agente Landa Carretero Nunes 
Marque Sartori. Muito obrigado!  

Está aqui, representando o comando-
geral da Polícia Militar, o tenente-coronel 
Arantes, assessor militar da Assembleia 
Legislativa do estado do Espírito Santo. 

Representando a Guarda Municipal de 
Serra, a comandante da guarda agente Laís 
Araújo Matos. Também representando a Polícia 
Civil, aqui, e será homenageada, a minha amiga 
e colega de trabalho, a doutora Cláudia 
Dematté, delegada Cláudia Dematté, está aqui. 
Muito obrigado, doutora Cláudia! Leve o nosso 
abraço ao delegado-geral da Polícia Civil, o 
doutor José Darcy Arruda; também o tenente-
coronel Geovanio Ribeiro; o secretário de 
Defesa Civil e Trânsito de Vila Velha; também o 
major Rony Coutinho, representando o diretor 
de Direitos Humanos da Polícia Militar do 
Estado do Espírito Santo. 

Vou passar a palavra à capitã Estéfane, 
nossa vice-prefeita de Vitória, com muita honra 
aqui, trabalhando arduamente junto ao nosso 

ex-deputado e colega Lorenzo Pazolini. Mas a 
capitã Estéfane tem outro compromisso. Então 
vou conceder-lhe a palavra agora, para que 
possa ficar liberada. 

 
A SR.ª CAPITÃ ESTÉFANE - Boa noite a 

todas, às homenageadas principalmente, e a 
todos! 

 Quero cumprimentar o delegado 
deputado Danilo Bahiense, proponente da 
sessão, que muito carinhosamente tem se 
portado, com relação a nós, na prefeitura e no 
nosso mandato. Muito obrigada pelo convite! 

Deputado Carlos Von, muito obrigado 
também pelo carinho e por nos acompanhar, 
sempre, em nossas rotinas diárias na prefeitura. 

Quero cumprimentar toda essa Mesa 
maravilhosa que representa muito bem aqui as 
nossas Guardas Municipais, a Polícia Civil, que 
também tem atuado fortemente nessa frente 
em nosso estado; os meus irmãos da Polícia 
Militar e as minhas irmãs, por quem nutro muito 
respeito e muito carinho, até porque sou 
egressa dessas fileiras, né? Então tenho muita 
honra de pertencer e de poder ter envergado 
essa farda por onze anos. Enquanto oficial da 
Polícia Militar, eu fui comandante de uma seção 
no 1.º Batalhão que coordenou a Patrulha Maria 
da Penha aqui no 1.º Batalhão, e como sempre, 
assim como a doutora Cláudia, sempre ali 
presente, atuante, engajada, e todos esses 
rostos que eu vejo aqui, as nossas equipes ali no 
1.º Batalhão também se dedicando 
incansavelmente ao enfrentamento da 
violência, ao combate, à promoção da dignidade 
das nossas mulheres. E este momento, 
deputados e senhores, é de suma importância, 
porque, muitas vezes, nós esquecemos de 
cuidar de quem cuida. E nós temos aqui muitas 
mulheres e elas também precisam se sentir 
protegidas, valorizadas, precisam sentir que têm 
a sua dignidade acima de todas as coisas.  

Então, é muito gratificante participar 
deste momento de homenagem da instituição 
deste dia de valorização à mulher profissional da 
segurança, que atua na causa do combate à 
violência.  

Ontem foi o Dia Internacional da Não 
Violência contra as Mulheres. Então é uma data 
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muito emblemática. É muito importante que os 
homens estejam engajados também, porque 
essa causa é da sociedade, ela não é só das 
mulheres. E eu fico muito feliz de ver homens 
que também levantam essa bandeira e que 
protegem as mulheres.  

Eu sou cristã, e Deus não faz acepção de 
pessoas. Então, as mulheres são amadas, dignas 
e devem ser respeitadas.  

Os meus parabéns a todas que aqui 
estão e a todas as muitas que aqui não estão, 
mas que também estão engajadas, que existe 
uma representatividade, mas temos muitas 
outras dentro da segurança e fora da segurança 
– né, doutor Danilo? –, que estão aí lutando 
para que as mulheres sejam valorizadas.  

Muito obrigada.  
Eu quero só justificar que eu vou ter que 

sair por conta dos meus compromissos, mas 
agradeço muito a honra de estar participando 
desta sessão.  

Muito obrigada.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) –  Muito 
obrigado, capitã Estéfane. É certo que 
gostaríamos de homenagear todas, mas, 
lamentavelmente, nós temos um número 
restrito, por parte da Casa. Mas haverá outros 
anos que nós poderemos também fazer 
homenagem às demais. E elas representam, 
todas serão homenageadas.  

Muito obrigado, capitã Estéfane.  
Corrigindo aqui, saudar o tenente-

coronel Giovanio Ribeiro, secretário de Defesa 
Social e Trânsito de Vila Velha. Só acertando seu 
nome aqui, que eu errei.  

 
O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 

KRÜGER SALES) – É convidado a fazer uso da 
palavra neste instante...  

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Um 
minutinho!  

Estamos realizando nesta sexta-feira, 
com a generosidade do deputado Carlos Von, a 
sessão solene em homenagem ao Dia Estadual 
da Profissional de Segurança no Combate à 

Violência contra a Mulher. A data, instituída por 
meio da Lei n.º 11.292/2021, através de um 
projeto de nossa autoria, celebra a atuação 
dessas profissionais a cada dia 18 de novembro.  

O reconhecimento para policiais e 
guardas civis municipais que atuam contra a 
violência doméstica se faz necessário, 
infelizmente. Vivemos em um estado machista 
no qual há homens que se sentem como se 
fossem donos das mulheres. Lamentavelmente 
o Espírito Santo já registrou trinta feminicídios 
de janeiro a outubro deste ano, quantidade essa 
maior que a de todo o ano passado, quando 
aconteceram vinte e seis crimes desse tipo.  

Em pleno século XXI é muito triste se 
deparar com casos em que companheiros, 
maridos, namorados ou ex-namorados matam 
as mulheres por razões doentias, por causa da 
violência doméstica.  

Ontem mesmo, mais um crime bárbaro: 
um homem é suspeito de matar a ex-mulher e a 
sogra. E é aí que entram em cena as valorosas 
mulheres, servidoras da segurança pública, com 
ações de prevenção, e conseguem salvar 
inúmeras vidas, mostrando que o poder 
feminino é capaz de transformar realidades. São 
as patrulhas da Maria da Penha presentes nas 
guardas e na Polícia Militar e as ações da Divisão 
Especializada em Atendimento à Mulher, da 
Polícia Civil, que conseguem prender diversos 
agressores e ainda fazem o trabalho de 
conscientização com o Projeto Homem que é 
Homem, que muda nosso cenário de 
insegurança para nossas mulheres. O Espírito 
Santo demonstra uma intensa integração de 
forças para que a nossa triste realidade de 
agressões e de morte de mulheres tenha dias 
diferentes. 
 O Tribunal de Justiça atua fortemente 
com a sua Coordenadoria Estadual de 
Enfrentamento à Violência Doméstica e 
Familiar, e o Ministério Público possui o seu 
Núcleo de Enfrentamento às Violências de 
Gênero em Defesa dos Direitos das Mulheres. 
São representações poderosas e que dão mais 
rigor às ações das polícias e das guardas que 
dispõem de mecanismos que atuem integrados, 
como as medidas protetivas de urgência e o 
botão de pânico em vigor em Vitória. 
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 Destacamos que não é somente o 
trabalho policial que vai mudar isso. É uma 
atividade com educação de toda uma sociedade 
que se inicia com a família e é complementada 
com as ações do poder público e de toda a 
sociedade civil. A educação transforma a vida e 
ações como a do Homem que é Homem ajuda a 
mudar atitudes de machistas.  

O trabalho dessas mulheres da 
segurança mostra a quem está em situação de 
vulnerabilidade que é possível sair da espiral de 
violência. São pessoas sensíveis e que vão 
encaminhar as vítimas aos melhores caminhos. 
Sabemos que a trajetória é tortuosa e dolorosa, 
seja psicologicamente ou fisicamente, mas há 
mecanismos para mudar e também modos para 
denunciar.  

A Central de Atendimento à Mulher do 
Governo Federal está à disposição para receber 
ligações e denúncias através do telefone 180. Já 
o Disque-Denúncia, no telefone 181, pode 
receber as informações pelas ligações e também 
pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. Há uma 
aba especialmente dedicada para o 
recebimento desse conteúdo.  

Agradecemos a todas as servidoras pelo 
seu brilhante trabalho. Sem dúvidas, são 
profissionais que honram datas como a 
celebrada ontem, dia 25 de novembro, Dia 
Internacional de Luta pelo Fim da Violência 
Contra a Mulher. Os desafios são constantes e 
nossas colegas nos inspiram para dias melhores. 
Muito obrigado e que Deus continue nos 
abençoando.  

Tive a felicidade de atuar na Polícia Civil 
durante trinta e três anos. Vários colegas aqui. 
Eu estou vendo muitos rostinhos aqui que 
trabalhamos durante muito tempo, na Polícia 
Civil do Estado do Espírito Santo, combatendo, e 
é certo que não desistimos e nunca 
desistiremos. Mesmo após estar já quase na 
Assembleia Legislativa, em dezembro de 2018, 
estava de férias, fomos acionados e acabamos 
prendendo em flagrante o autor do hediondo 
crime contra o nosso ex-vereador, deputado 
estadual, deputado federal, senador, 
governador do Estado, Gerson Camata. 
Estaremos sempre à disposição e quero 
parabenizá-las mesmo. Todas vocês recebam 

um forte abraço no coração, e também 
parabenizo os familiares, porque sabemos das 
dificuldades.  

Estou vendo aqui na frente Ana Carolina. 
Trabalhou comigo muitos anos, na Divisão de 
Homicídios e Proteção à Pessoa. Encaramos 
situações, doutora Cláudia, que qualquer um 
aqui duvida. Nós tivemos um caso, na Divisão de 
Homicídios e Proteção à Pessoa, que nos foi 
levado pela proteção a testemunhas. Levaram 
uma senhora lá. Quando eu comecei a ouvir 
aquela senhora, eu não acreditei que aquilo 
pudesse acontecer com o ser humano. Carolina 
participou diretamente dessa investigação 
comigo. Ela foi responsável por fotografar 
aquela vítima, porque isso tudo depois foi 
confirmado através do laudo do Departamento 
Médico Legal, mas o laudo é muito frio, não é, 
Carolina? Uma coisa lamentável  

Esse cidadão, além de manter uma 
família toda, esposa e filhos, em cárcere 
privado, sujeitando-os a torturas das mais 
diversas e inimagináveis, também assassinou 
duas mulheres no Rio de Janeiro. Uma delas foi 
assassinada dentro de um banheiro de um 
hotel, esquartejada, cujas partes do corpo 
foram colocadas em bolsas e jogadas na Baía de 
Guanabara. 
 Nós encaminhamos para o Rio de 
Janeiro. O delegado, doutor André Luiz Cunha 
Pereira, juntamente com a Ana Carolina, foi 
para lá, para o Rio de Janeiro e, com apoio da 
Perícia do Rio, foi feito o trabalho naquele 
apartamento. E foi constatado, através do 
luminol, que realmente tudo aquilo era verdade.  
 Em Minas Gerais, esse mesmo cidadão 
assassinou, esquartejou e desossou duas 
mulheres, cuja carne foi dada para os cães; e os 

ossos, espalhados pela cidade.  
Esse cidadão – nós fizemos essa 

investigação juntamente com a nossa equipe, 
com o apoio certamente de todos – foi 
condenado aqui a noventa e oito anos de 
prisão. Posteriormente, solto, agora, 
recentemente, nós homenageamos aqui a 
delegada da Mulher, lá de Colatina, 
juntamente com sua equipe, que prendeu 
novamente esse cidadão, Antúlio Gomes 
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Pinto, pela prática de crimes da mesma 
natureza, o que é lamentável. E muitos outros 
crimes foram praticados por esse cidadão. 
 Então, nós lamentamos, mas tenho 
certeza que todas vocês que estão aqui, todas 
as policiais, também os policiais, estarão atentos 
não somente para a violência contra as 
mulheres, mas também com relação à violência 
contra as crianças. Nós temos lutado muito – 
não é isso, Carlos Von? – lá na comissão.  

No ano passado, foram mais de mil 
casos, mais de mil casos de estupro de 
vulnerável. Nós temos aqui na DPCA, em Vitória, 
somente nos dois últimos anos, mais de três mil 
e quinhentas ocorrências de violência contra 
criança e adolescente. E, lamentavelmente, a 
maioria dos crimes acontece no seio da família, 
ou através de pessoas muito próximas.  
 Muito obrigado.  

Passo a palavra, agora, ao nosso 
cerimonialista.  

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 
KRÜGER SALES) – Neste instante, é convidado a 
fazer uso da palavra o tenente-coronel 
Geovanio Silva Ribeiro, secretário municipal de 
Defesa Social e Trânsito de Vila Velha. 

 
 O SR. GEOVANIO SILVA RIBEIRO - Muito 
boa noite! 
 Pretendemos realmente ser muito breve, 
doutor Danilo, presidente desta solenidade.  

Muito obrigado, doutor Carlos, também 
pela presença, doutora Dematté, incessante 
guerreira na luta. Aqui, as guardas municipais – 
vou puxar sardinha para Vila Velha –, no nome 
da nossa subsecretária Landa Carretero, 
cumprimentar todas as guardas. Nosso irmão de 
farda, tenente-coronel Arantes, a gente sempre 
esteve junto, na pessoa de quem também 
cumprimento todos os policiais militares aqui; 
na pessoa da delegada Dematté, todos os 
policiais civis, todos os operadores de segurança 
pública.  
 A gente, hoje, está na Secretaria de 
Defesa Social e Trânsito. Doutor Danilo, 
trazemos também o abraço do prefeito 
Arnaldinho. Ele recebeu o convite de Vossa 

Senhoria, pediu que viesse aqui dar também 
esse abraço. 

Registrando este momento de alegria, de 
homenagem às senhoras. Quem opera na 
segurança pública conhece os desafios dela, 
como um todo. Não é muito fácil operar nessa 
atividade, o doutor Danilo bem sabe. Os que 
estão aqui nesta sala, a maioria, familiares ou 
integrantes de forças policiais, compreendem a 
dificuldade de operar num ambiente legislativo 
ainda imaturo, como disse bem o deputado, 
numa cultura que ainda não é americana, de 
reconhecimento, de orgulho, de ver que os 
profissionais, os verdadeiros heróis, no dia a dia, 
são esses homens e mulheres que envergam os 
seus uniformes, as suas fardas.  

Mas essa dificuldade é um pouquinho 
ainda maior para a mulher nessa atividade, sem 
dúvida! Não é simples para elas, todo dia, 
provarem o seu valor, a capacidade, 
inicialmente em forças que nem mulheres eram 
aceitas. E elas vêm ganhando o seu espaço 
nesse sentido. Vila Velha escolhe ter uma 
mulher para o comando da sua Guarda, nesse 
sentido. É muito bom a gente marcar isso 
quando vê todas as senhoras serem 
homenageadas.  

A escolha se dá exatamente pela 
extrema capacidade profissional e qualidade 
que as senhoras são capazes de externar. Então, 
não há outro motivo que não esse. Quando a 
gente vê profissionais desse nível florescendo, 
mulheres dando aí a sua contribuição na 
segurança pública, de forma realmente 
destacada, realmente competente, 
comprometida, abnegada, e aqueles...  

Tivemos a oportunidade, a Estéfane 
falou aqui, de comandar o 1.º Batalhão quando 
a Estéfane ainda estava, e a gente vê toda a 
dedicação de quem, doutor Danilo, opera, e que 
recebe ligações, às vezes, das mulheres na 
madrugada, que além de atender àquele 
primeiro contato, acaba criando um 
relacionamento e, por muitas vezes, até tendo 
que ter todo esse preparo.  

As que trabalham com isso aqui têm essa 
visão de dar esse apoio, esse aporte, acabar 
entrando para além daquele momento até na 
vida das pessoas, auxiliando até no suporte ali 
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psicológico. Então, a gente vê que realmente é 
muito difícil essa atuação e todos os meandros, 
as dificuldades que ela traz, trabalhar com uma 
pessoa que, às vezes, está vitimada e 
psicologicamente abatida.  

Então, nós só temos a dizer às senhoras: 
muito obrigado; muito obrigado, mesmo, por 
aquilo que têm feito. Dizer aos que tiveram essa 
iniciativa de reconhecimento também toda a 
nossa deferência, toda a nossa deferência. Os 
operadores de segurança pública, no Brasil, 
realmente precisam desses momentos de 
exposição positiva. Porque a produtividade é 
enorme, e a gente tem visto aí isso, cada vez 
mais, estabelecido. A gente vê as mulheres 
operando como disse, e operando em alto nível. 

Que Deus possa iluminar a carreira de 
cada uma das senhoras homenageadas e 
familiares, permitir que possam externar todo o 
seu potencial e, sim, a nossa admiração naquilo 
que for possível. A gente já tem uma carreira aí 
de vinte e sete anos, mas, aquilo que for 
possível, onde nós estivermos também, de 
apoiar aquelas que dão a sua vida, o seu sangue 
pelos nossos queridos canelas-verdes... Eu ia 
dizer aqui, mas são todos os capixabas. Perdão 
pelo ato falho. Por todos os capixabas.  

Aquelas que estão aí na lida diária, que 
Deus permita que vocês realmente mantenham-
se firmes, não desanimem, apesar de todas as 
dificuldades. Sim, como disse o doutor Danilo, 
toda autoridade vem de Deus. A escolha foi 
perfeita do início aqui do versículo. E as 
senhoras são essa autoridade, o Estado 
presente na vida das pessoas. Então, que Deus 
permita que vocês continuem O representando 
na defesa daqueles que mais precisam. 

Muito obrigado e boa noite! 
 
O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 

KRÜGER SALES) – É convidado a fazer uso da 
palavra, neste instante, representando a Polícia 
Civil, a delegada-chefe da Divisão Especializada 
de Atendimento à Mulher, delegada Cláudia 
Dematté.  

 
A SR.ª CLÁUDIA DEMATTÉ DE FREITAS 

COUTINHO – Boa noite a todas e a todos! 
Gostaria de cumprimentar a Mesa, na pessoa do 

doutor Danilo, proponente desta homenagem 
muito especial a todas essas guerreiras que aqui 
se encontram presentes. 

Peço licença para quebrar o protocolo 
aos demais componentes da Mesa e 
cumprimentar as duas mulheres muito 
guerreiras, que hoje estão aqui compondo esta 
Mesa também: a nossa subsecretária da Guarda 
da Serra, Laís, e a nossa subsecretária da Guarda 
de Vila Velha, Landa. E o meu cumprimento 
especial a todas as homenageadas que aqui se 
encontram hoje.  

Falaram-me, doutor, avisaram-me, agora 
há pouco, que eu vou falar duas vezes: agora e 
depois. Então, como eu gosto de falar um 
pouquinho, eu vou até me conter agora no 
início. Mas eu não tenho como não registrar – 
até porque eu estou com medo desse sininho aí, 
sinceramente! – o nosso agradecimento pelo 
seu reconhecimento e o seu olhar a essas 
profissionais da segurança pública, que atuam 
especialmente nesse enfrentamento à violência 
doméstica e familiar contra a mulher, aos crimes 
contra a dignidade sexual que estão na rua, nas 
delegacias, todos os dias. São guerreiras que, 
por vezes dentro da própria instituição, não têm 
o seu trabalho devidamente reconhecido.  

Infelizmente, por vezes, o nosso trabalho 
é visto como de menos importância; como 
trabalho não policial. Mas de não policial, ele 
não tem nada. Além de policial, ele tem, sim, um 
trabalho de muita ética, de muita humanidade, 
de muita sensibilidade, porque atuar, todas as 
colegas que estão aqui sabem, delegadas, 
investigadoras, escrivães, agentes, assistentes 
sociais, psicólogas, as policiais militares e as 
guardas que atuam na Patrulha Maria da Penha, 
é muito difícil o atendimento aos casos de 
violência doméstica familiar. É complexo, é 
delicado e essas mulheres dão o seu sangue.  

Então, a instituição de um dia, o senhor 
ter essa sensibilidade, esse olhar para 
homenagear essas mulheres é fundamental. É 
um reconhecimento, é uma lente num trabalho 
de extrema importância.  

Então, eu vou deixar para falar depois, e 
eu quero agradecer e parabenizar a todas, e ao 
senhor por esta homenagem tão especial.  

Muito obrigada.  
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O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Muito 
obrigado, doutora Cláudia. 

Nós sabemos das dificuldades 
enfrentadas pelas mulheres, e pelos policiais 
também que combatem esse tipo de crime.  

E temos visto, inclusive no interior do 
estado, que a situação ainda é pior. Nós temos 
Delegacia de Proteção à Mulher no interior do 
estado que tem uma delegada respondendo pela 
Delegacia da Mulher, Proteção ao Idoso e 
Delegacia de Proteção à Criança e ao 
Adolescente que não tem sequer um escrivão e 
nem um investigador. Não tem ninguém! Está lá 
sozinha, à mercê da ajuda dos colegas de outras 
unidades.  

Nós homenageamos outro dia, também, 
uma equipe de Colatina, até tinha alguém para 
ajudar, mas nós sabemos que outras unidades 
do interior não têm o efetivo suficiente, razão 
pela qual, desde o primeiro dia do nosso 
mandato aqui na Assembleia Legislativa nós 
estamos lutando pela melhoria, não somente 
das condições, mas também do efetivo da Polícia 
Civil.  

Nós sabemos que em 1990, nós 
tínhamos três mil, oitocentos e trinta homens. 
Uma população de dois milhões e quatrocentos 
mil habitantes, aproximadamente. Hoje, a nossa 
população passou de quatro milhões e nós 
estamos com dois mil e trinta homens.  

O Governo do Estado liberou no 
concurso de 2018 pouco mais de setenta vagas 
para a Polícia Civil do estado do Espírito Santo. O 
concurso estava parado o ano passado. Nós 
apresentamos aqui um projeto de lei 
transformando os concursos na área de 

segurança pública em essenciais, e dia 20 de 
setembro pôde ser retomado o concurso, 
tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. 

E devido à cobrança intensa na 
Comissão de Segurança e Combate ao Crime 
Organizado, com os nossos pares, o Governo 
se sensibilizou e aumentou de pouco mais de 
setenta para quatrocentas e uma vagas. É 
muito pouco, perto do que nós precisamos, 
mas é melhor do que setenta e duas, setenta e 
três vagas. Muito melhor.  

E no dia da formatura, eu estive lá na 
frente conversando com o governador, em 
particular, e dizendo para ele sobre a nossa 
carência, que ele já sabe, mas também dizendo 
para ele que vários daqueles policiais que se 
formaram no dia 23 do mês passado, eles iriam 
solicitar a demissão, pedir a demissão em breve, 
porque passaram em outros concursos, devido 
aos baixos salários. E solicitei ao governador que 
chamasse uma nova turma e ele sensível 
chamou mais cento e dezessete. O que é muito 
bom, já ajuda bastante a Polícia Civil, para que a 
gente possa reabrir novas unidades. A delegacia 
do Centro de Vitória está fechada; a delegacia de 
Jucutuquara, fechada; Maruípe, fechada. Na 
Serra, a Serra-Sede, fechada; André Carloni, 
fechada; Novo Horizonte, fechada. É uma 
delegacia para mais de quinhentos mil 
habitantes. E outros municípios. 

Então, mais uma vez agradeço a V. Ex.ª. E 
esta homenagem é justíssima. Eu estou aqui 
para ser a voz de vocês aqui no parlamento.  

 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – 

Deputado, hoje eu fiz questão de trazer aqui a 
minha filha, minha filha, Maria Valentina, tá ali, e 
eu assumi um compromisso com ela de levá-la 
para Guarapari hoje. Então assim, eu queria 
parabenizá-lo mais uma vez pela bela iniciativa. 
Parabenizar todas vocês guerreiras da nossa 
segurança pública. E me colocar à disposição, 
mais uma vez, para tudo que vocês precisarem.  
 Infelizmente, eu vou ter que me retirar 
agora. Está bom, meu presidente aqui? 
 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Ok, Carlos 
Von. Muito obrigado por sua presença.  
 
 O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Deus 
abençoe a todos vocês. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Que Deus 
continue te abençoando.  
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 
KRÜGER SALES) – É convidada a fazer uso da 
palavra neste instante, representando a Guarda 
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Municipal da Serra, comandante da guarda, 
agente Laís Araújo de Matos.  
 

 A SR.ª LAÍS ARAÚJO DE MATOS – Boa 
noite a todos e a todas! Quero cumprimentar a 
Mesa, o nosso deputado estadual Danilo 
Bahiense. Agradecer pelo convite. Foi um honra, 
eu fiquei muito feliz, juntamente com a minha 
equipe que está aqui comigo, a minha 
corregedora Luiza, a minha supervisora Scalzer, 
Venturin. 

Fiquei muito feliz mesmo! Como a 
delegada Cláudia disse, é uma honra para nós 
mulheres estarmos recebendo essa homenagem 
aqui nesta Assembleia Legislativa. O senhor teve 
um olhar diferenciando para essas mulheres que 
estão todo o dia na rua realmente combatendo 
a violência contra a mulher.  

Cumprimento aqui a minha colega Landa 
Carretero, comandante da Guarda de Vila Velha 
também. Em nome dela cumprimento a todos 
aqui presentes e a todos que nos assistem.  

Cabe ressaltar também que hoje a 
Guarda Municipal da Serra, metade do seu 
comando é composto por mulheres. Isto é 
muito importante: a mulher ocupar o espaço 
realmente de liderança. Isso nos dá força, nos 
dá voz diante desta Mesa, como hoje aqui 
estou.  

A Serra também, hoje, possui uma 
Secretaria de Políticas Públicas somente para as 
mulheres, na qual a guarda da Serra trabalha em 
parceria com essa secretaria. No mês passado 
mesmo, fizemos dois cursos importantes que é 
a Capacitação de Atendimento à Mulher Vítima 
de Violência.  

Então, muito feliz de estar aqui hoje. 
Agradeço novamente ao deputado Danilo 
Bahiense por estar aqui hoje presente.  

Boa noite a todos! Vou ser breve aqui na 
minha fala. Obrigada! 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 
KRÜGER SALES) – É convidada a fazer uso da 
palavra neste instante, representando a Guarda 
Municipal de Vila Velha, a subsecretária da 
guarda, a agente Landa Carretero Nunes 
Marques Sartori.  

 

A SR.ª LANDA CARRETERO NUNES 
MARQUES SARTORI – Boa noite a todos! 

Gostaria de cumprimentar o doutor Danilo, e 
assim cumprimento a todos aqui na Mesa, a 
doutora, a comandante da Serra, Laís Araújo, a 
tenente-coronel Geovanio e a todos os 
presentes que estão nos assistindo.  

Não vou fingir normalidade, porque é a 
minha primeira vez na Assembleia Legislativa. 
Então, eu estou muito feliz pela homenagem.  

Não posso deixar aqui de mencionar a 
Elisangela, nossa antiga subsecretária, ex- 
subsecretária. Então, eu não sou a primeira 
mulher a comandar a guarda. Tivemos uma 
mulher antes de mim. Isso é motivo de orgulho 
para a nossa instituição.  

A Figueiredo, que também está aqui, que 
é uma excelente guarda municipal, sempre 
trabalhou no operacional. E assim também 
cumprimento a todos os presentes, a Deise, a 
Renata, da guarda de Vitória, a Laís já falou 
muito bem da guarda da Serra. Todas as nossas 
companheiras da Polícia Militar, Rafaela, e todos 
que eu esqueci, vocês me desculpem, mas é 
motivo de muito orgulho.  

Gostaria também de dizer que na Guarda 
de Vila Velha este ano a gente instituiu a 
inspetoria da mulher. A gente tentou trabalhar 
de uma forma diferente, ao invés de ter uma, 
duas viaturas à disposição do município para 
essas questões de violência doméstica, a gente 
preferiu capacitar toda a guarda de Vila Velha. E 
essa capacitação é continuada. Então, hoje 
todos os operadores podem atender uma 
demanda de Maria da Penha. Por isso eu não 
posso deixar de falar da nossa inspetora da 
mulher, que não está aqui, é a Lais Mongin, que 
tem feito um trabalho sensacional.  

O trabalho de combate à violência 
doméstica é um trabalho em rede. Não dá para 
trabalhar sozinho. Então, não posso deixar de 
falar também do Cramvive e da Secretaria de 
Assistência Social do Município de Vila Velha. 
Quando a denúncia não chega até o Cramvive, 
chega até nós, e essa conversa é feita. Não são 
dados que dá para a gente mostrar todos os 
dias, porque são sensíveis, mas só este ano 
muitas mulheres já foram salvas em Vila Velha 
devido a esse trabalho integrado. E é o que a 
gente espera, que a mulher precisa ser 
respeitada, ter os seus direitos garantidos, e 
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nós, lá em Vila Velha, estamos muito atentos a 
esses pedidos de socorro. E é assim que a gente 
quer continuar com mais qualidade, cada vez 
mais, e mais alinhado e integrado a todas as 
outras forças de segurança, tendo como 
referências diversas delegadas. Doutora 
Francine está ali também, maravilhosa. A gente 
fez uma capacitação com ela agora, em 
Anchieta, na semana acho que retrasada.  

Então, são muitas referências femininas 
maravilhosas aqui no nosso estado e que nos 
enchem de orgulho, e eu espero que a Guarda 
de Vila Velha possa, cada vez mais, contribuir 
para redução da criminalidade.  

A gente faz o acompanhamento diário, 
todos os dias a gente faz o acompanhamento do 
registro de ocorrências de crimes contra a 
mulher, e nos pasma muito ver que o maior 
número de registro é nas regiões tidas como 
nobres. Então, algo precisa realmente ser feito.  

Muito obrigada pela homenagem, e eu 
estendo a todas as cinquenta mulheres que tem 
na Guarda de Vila Velha. Muito obrigada!  

 
O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 

KRÜGER SALES) – A partir de agora, o deputado 
proponente, Danilo Bahiense, fará entrega de 
certificados aos homenageados.  

A Lei n.º 11.212, de 29 de outubro de 
2020, instituiu o Dia Estadual da Profissional de 
Segurança no Combate à Violência Contra a 
Mulher, a ser comemorado anualmente no dia 
18 do mês de novembro. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Convidar o 
coronel Arantes, nosso secretário, também para 
nos acompanhar na entrega dessas medalhas.  

 

O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 
KRÜGER SALES) – Os demais membros da Mesa 
são convidados pelo deputado a compor o 
momento de fotos na entrega dos certificados.  

As primeiras homenagens da noite são 
para as agentes da Polícia Civil.  

Como primeira homenageada, Cláudia 
Dematté de Freitas Coutinho. (Pausa) 

Delegada-chefe da Divisão Especializada 
de Atendimento à Mulher da Polícia Civil. Está 
na corporação desde 2007, atuou nos 

municípios de Montanha, Mucurici e Ponto 
Belo, além de ter comandado as Delegacias de 
Delitos de Trânsito e a de Depressão aos Crimes 
Cibernéticos. 

 
 (Procede-se à entrega do 

certificado) 
  
Natália Tenório Sampaio. (Pausa)  
Delegada titular da Delegacia 

Especializada de Atendimento à Mulher da 
Serra. Está há dez anos na Polícia Civil e realiza a 
coordenação de projetos educacionais e de 
prevenção e estudo da violência. Atua no 
enfrentamento à violência contra a mulher. 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado)  

 
 Carolina Valle Brandão. (Pausa) 
 Delegada titular da Delegacia 
Especializada de Atendimento à Mulher de Vila 
Velha, estando na unidade desde 2018. Já atuou 
em Guarapari, na Delegacia de Armas, Munições 
e Explosivos; no 9.º Distrito Policial e nas antigas 
Delegacias de Polícia de Cobilândia e de São 
Torquato. 
 
  (Procede-se à entrega do 
certificado) 
 
 Francini Parmagnani Moreschi. (Pausa) 

Delegada titular da Delegacia 
Especializada de Atendimento à Mulher de 
Guarapari. Está na Polícia Civil desde 2009. Já 
atuou em Linhares, participou da capacitação da 
Polícia Militar para a inserção da Patrulha Maria 
da Penha e das Visitas Tranquilizadoras. 
 
  (Procede-se à entrega do 
certificado) 
 
 Amanda da Silva Barbosa. (Pausa) 

Delegada titular da Delegacia 
Especializada de Atendimento à Mulher de 
Aracruz e estende suas atribuições à Delegacia 
de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao 
Idoso do mesmo município. É delegada de 
polícia desde setembro de 2012.  
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 (Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Edilma Luzia Barbosa de Oliveira 

Gonçalves. (Pausa) 
Delegada titular da Delegacia 

Especializada de Atendimento à Mulher de 
Cachoeiro de Itapemirim. Ingressou na Polícia 
Civil em 2012. Já trabalhou como titular da 
Delegacia de Guaçuí, respondendo por mais 
duas cidades: Dores do Rio Preto e Divino São 
Lourenço. 
 

 (Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

Suzana Duarte Garcia. (Pausa) 
Delegada da Delegacia Especial de 

Plantão da Mulher da Região Metropolitana de 
Vitória. É delegada desde 2014. Já esteve na 
Delegacia Especializada de Atendimento à 
Mulher de Vitória e desempenhou trabalho no 
município de Linhares. 
 

  (Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

 Maria Carolina Borges Neves Lima. 
(Pausa) 

Investigadora da Delegacia Especializada 
de Atendimento à Mulher de Vitória. Está na 
Polícia Civil desde 2002. Já recebeu a Medalha 
de Mérito Policial, em 2011, em face dos 
relevantes serviços prestados à instituição. 
Atuou em diversas delegacias, participando de 
elucidação de diversos crimes, como a prisão do 
maníaco da Ilha do Boi, em Vitória. 

 

(Procede-se à entrega do 
certificado)  

 

Luciana Maria de Souza. (Pausa) 
Os familiares são convidados para a foto. 
Investigadora da Polícia Civil desde 2012, 

estando localizada no gabinete da Divisão 
Especializada de Atendimento à Mulher da 
Polícia Civil. É graduada em Gestão de 
Segurança Pública e há um ano e meio vem 
desenvolvendo seu trabalho como investigadora 
da Divisão Especializada de Atendimento à 
Mulher da Polícia Civil. 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 
 
Luciana Chagas Lírio. (Pausa) 
Investigadora de Polícia, localizada na 

Delegacia de Atendimento à Mulher de 
Cariacica. Atualmente exerce a chefia de 
investigação da unidade. Assumiu o serviço na 
Polícia Civil em 1998, atuando inicialmente em 
Aracruz. Trabalhou ainda em Linhares e na parte 
de recursos humanos. 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

Rosália Salazar Porto. (Pausa) 
Escrivã da Delegacia Especializada de 

Atendimento à Mulher da Serra. Integra os 
quadros da Polícia Civil há trinta e quatro anos. 
Tem curso superior em Letras e em Direito, 
além de ter pós-graduação em Direito Penal e 
em Direito Penal Processual. 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Helena Carolina Siqueira de Carvalho. 

(Pausa) 
Assistente social, com pós-graduação em 

Administração e Planejamento de Projetos 
Sociais. Desempenha suas funções na Delegacia 
Especializada de Atendimento à Mulher de Vila 
Velha. Atua também como facilitadora no 
projeto Homem que é Homem, da mesma 
instituição, o qual tem o objetivo de promover o 
debate e a reflexão entre homens que 
respondem a procedimentos da Lei Maria da 
Penha. 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

Agora, as homenagens para as agentes 
da Polícia Militar. 

Primeira homenageada, terceiro 
sargento Rafaella Vieira Albuquerque. (Pausa) 

Graduou-se em Serviço Social e se 
especializou em Gênero e Raça. Em 2016, 
participou do Curso de Visita Tranquilizadora às 
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Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, 
passando a atender mulheres em Vila Velha. 
Atualmente trabalha na Coordenação da Gestão 
Operacional da Patrulha Maria da Penha.  
 

(Procede-se à entrega do 
certificado)  

 
Cabo Kelly Borges Fraga. (Pausa) 
Graduada em Administração de 

Empresas. Em 2016, participou do Ccurso de 
Visita Tranquilizadora às Mulheres Vítimas de 
Violência Doméstica, passando a atender 
mulheres da Serra. Desde 2016 trabalha na 
patrulha Maria da Penha, do 6.º Batalhão, Serra. 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Cabo Zeliani Gonçalves Ramalho Dias. 

(Pausa) 
Graduou-se em Fisioterapia. Em 2017, 

participou do Curso de Visita Tranquilizadora às 
Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, 
passando a atender mulheres na 14.ª 
Companhia Independente, no município de 
Serra, onde atua até o presente momento. 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

Soldado Jenifer Aline dos Santos Lima. 
(Pausa)  

Está lotada na 12.ª Companhia 
Independente, em Jardim Camburi, Vitória. 
Trabalha na modalidade de ciclo patrulhamento 
comunitário na região continental de Vitória e 
atende mulheres por meio do serviço de 
emergência. 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Soldado Dulcimara Paula Fernandes de 

Souza. (Pausa) 
Graduada em Educação Física. Formou-

se como soldado na Polícia Militar em 2015. 
Sempre trabalhou no serviço operacional do 4.º 
Batalhão, em Vila Velha. Há um ano está 
atuando na patrulha Maria da Penha.  

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Soldado Talita Gomes da Silva. (Pausa) 
Graduada em Administração de 

Empresas e pós-graduada em Gestão de 
Segurança Pública. Em 2016, participou do 
Curso de Visita Tranquilizadora às Mulheres 
Vítimas de Violência Doméstica, e atende as 
mulheres do município de Viana. 

Os parentes são convidados para o 
momento da foto. 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Soldado Michelli Aprígio Lebal Albertino. 

(Pausa) 
Em 2017, participou do curso de 

Formação de Multiplicador para Atendimento 
Preventivo às Mulheres Vítimas de Violência 
Doméstica, passando a atender mulheres nos 
bairros da Região 5, de Vila Velha. Está lotada na 
13.ª Companhia Independente, região da 
Grande Terra Vermelha, em Vila Velha. 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Soldado Jussilande Moreira Silva Santos. 

(Pausa) 
Em 2016, participou do Curso de Visita 

Tranquilizadora às Mulheres Vítimas de 
Violência Doméstica. Em 2018, concluiu o Curso 
Nacional Patrulha Maria da Penha, e desde a 
criação da modalidade de patrulhamento, 
atende as mulheres no município de Cariacica. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
 Homenagens para os agentes da Guarda 
Municipal de Vitória. 
 Primeira homenageada:  

Dayse Barbosa Mattos. (Pausa)  
 Agente da Guarda Municipal de Vitória 
desde 2013. É formada em Pedagogia e é 
natural da capital, cidade a qual dedica seus 
trabalhos. 
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  (Procede-se à entrega do 
certificado) 
 
 Renata Zanotelli Tristão. (Pausa)  
 Agente da Guarda Municipal de Vitória 
desde 2004. É formada em Administração de 
Empresas e pós-graduada em Políticas em 
Segurança Pública. 
 
  (Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

 Jully Edith Rodrigues Tonini Canal. 
(Pausa)  
 Estivadora desde 2011 e guarda civil 
municipal de Vitória desde 2013. Atualmente, 
lotada na ronda ostensiva municipal de Vitória, 
sendo a primeira e única mulher até o momento 
a compor esse grupamento tático. É bacharel 
em Administração e técnica em Metalurgia e 
Materiais. 
 

  (Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

 Homenagens para agentes da Guarda 
Municipal de Vila Velha. 
 Landa Carretero Nunes Marques Sartori. 
(Pausa)  
 É agente da Guarda Municipal de Vila 
Velha e subsecretária da Guarda Municipal, 
sendo a atual comandante da instituição. Faz 
parte do primeiro quadro de servidores efetivos 
da Guarda, estando lá desde 2013. É bacharel 
em Direito e pós-graduada em Segurança 
Pública. 
 

  (Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

 Elisângela Fraga de Oliveira da Silva. 
(Pausa)  
 Agente da Guarda Municipal de Vila 
Velha há treze anos e foi a primeira mulher a 
comandar a tropa. Já passou pelos cargos de 
inspetora, gerente e coordenadora. Atuou 
anteriormente como feirante, vendedora e 
técnica em Enfermagem. 
 

  (Procede-se à entrega do 
certificado) 

 Giselle Carneiro Figueiredo. (Pausa)  
 Agente da Guarda Municipal de Vila 
Velha desde 2013. Atuou no grupamento Maria 
da Penha e participou de diversos cursos de 
capacitação. Está cursando a graduação de 
Engenharia Civil e é Tecnólogo em Segurança 
Pública. 
 
  (Procede-se à entrega do 
certificado) 
 
 Homenagens para agentes da Guarda 
Municipal de Serra. 
 Laís Araújo de Matos. (Pausa)  
 Atual comandante da Guarda Municipal, 
desde janeiro de 2021. Está na Guarda 
Municipal desde 2019. Durante esse período, 
atuou na patrulha escolar e foi cofundadora do 
projeto Falando a real, da Guarda Civil Municipal 
de Serra. 
 
  (Procede-se à entrega do 
certificado) 
  

Bruna Azevedo Scalzer. (Pausa)  
 Agente da Guarda Civil Municipal de 
Serra desde fevereiro de 2019. Atua como 
supervisora da instituição desde fevereiro de 
2021. É bacharel em Direito, com pós-graduação 
na área. 

 
(Procede-se à entrega de 

certificado)  
  
   Jéssica Venturin da Silva. (Pausa) 
 Agente da Guarda Municipal de Serra 
desde 2019. Está no cargo de supervisora da 
instituição, é graduada em Tecnologia da 
Segurança Pública.  
 
  (Procede-se à entrega de 
certificado) 
 
  Última homenageada da noite: 

Luiza Alves Ribeiro do Nascimento. 
(Pausa)  
 Agente da Guarda Municipal de Serra 
desde 2019. Atua como corregedora da 
instituição desde o início do ano. É graduada em 
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Direito, tendo pós-graduação em Direito Penal, 
Processo Penal, Direitos Humanos e Segurança 
Pública.  
 

(Procede-se à entrega de 
certificado) 

 
 Todos são convidados a recompor a 
Mesa, nesse instante, para os procedimentos. 
  Convidamos neste instante a fazer uso 
da palavra, o tenente-coronel Geovanio da Silva 
Ribeiro, secretário municipal de Defesa Social e 
Trânsito de Vila Velha, pelo tempo regimental 
de três minutos. 
  
 O SR. GEOVANIO SILVA RIBEIRO - 
Novamente boa noite! 
 Eu acho que eu usei o meu tempo 
primeiro - viu doutora, a senhora economizou 
não é isso? Com medo da sirene. 
 Novamente, só as nossas últimas 
palavras aqui de agradecimento. A gente vê as 
pessoas se reconhecendo nessa atividade, e 
vendo a família junto também. 
  Muito importante que nós tenhamos 
esse norte, principalmente, de reconhecimento, 
mas, também, de ver que as instituições têm 
feito esforços para colocar nesse tema pessoas 
que tenham a sensibilidade, a formação 
adequada, a capacidade de diálogo para tratar 
um tema tão difícil, entrar nas famílias em 
momento de muita vulnerabilidade.  

Hoje sabemos que o tema é difícil, 
precisamos, também, lembrar, eu acho que é o 
principal hoje, da alegria, da vocação que as 
senhoras homenageadas, a quem, hoje, nós 
rendemos homenagem não só a presença física 
de cada uma, individualmente, mas também às 
suas instituições que têm tido a sensibilidade, 
lidando com o tema, apesar de todas as... A 
doutora Cláudia colocou aqui, às vezes há 
incompreensões até internas. Então, as 
senhoras são desbravadoras, isso é fato.  
 Então, quando a gente tem essa 
iniciativa, essa vontade; e aí a sensibilidade 
política, Doutor Danilo, de conseguir enxergar – 
Dai honra a quem tem honra, é também um 
versículo bíblico – naqueles que estão, 
realmente, fazendo a diferença no dia a dia.  

A Landa comentou aqui, sobre como a 
gente está enxergando isso em Vila Velha. Só 
reforçando a ideia que a gente tem, a gente 
compreende muito a necessidade de você ter 
grupos especializados no tema, mas é muito 
importante que a corporação toda possa 
entender, pulsar e se colocar à disposição desse 
tema. É o que acontece.  

Nós tivemos vários casos em que mesmo 
tendo recebido a missão, a preocupação, de 
uma pessoa vítima de violência, e que não 
estava de serviço, mas toda a guarda foi 
colocada, inclusive, de PB, em proximidade de 
residências em que poderia haver violência. 
Então, quando a instituição toda está integrada 
entendendo o tema, é muito mais fácil a gente 
ter sucesso.  

Então, hoje, é só dizer novamente 
parabéns e que Deus abençoe a carreira de cada 
uma das senhoras. (Palmas) 

Parece que treinei, não é?  
 
O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 

KRÜGER SALES) – É convidada a fazer o uso da 
palavra, nesse instante, representando a Polícia 
Civil, a delegada-chefe da Divisão Especializada 
de Atendimento à Mulher, delegada Claudia 
Dematté. 

 
A SR.ª CLAUDIA DEMATTÉ DE FREITAS 

COUTINHO – Que responsabilidade! O doutor 
Danilo falou que é para eu falar aqui da plenária. 
Então vamos lá. 

De novo, boa noite a todas e a todos. Eu 
vou repetir acho que um pouquinho do que eu 
falei no início, mas é uma honra, eu tenho 
certeza, para todas nós que estamos aqui hoje, 
mulheres que trabalham na segurança pública, 
especificamente com esse enfrentamento a essa 
temática tão sensível que é a violência contra 
mulher, receber uma homenagem, ter um dia 
destacado, especial, reconhecendo o trabalho 
de todas essas mulheres guerreiras que estão 
diariamente nas delegacias, nas ruas, por meio 
da Guarda, da PM. 

Então, os meus parabéns aqui especial 
vão a todas vocês, que efetivamente cumprem 
essa função com todo o esmero, com todo o 
carinho, com toda a dedicação e pensando 
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sempre, o que eu acho que é o primordial, na 
transformação, transformação para uma 
sociedade que não pregue simplesmente, de 
maneira só formal, que homens e mulheres são 
iguais perante a lei, mas sim que nós possamos 
viver em uma sociedade com igualdade de fato, 
na prática, entre homens e mulheres. Então eu 
tenho certeza que todas que estão aqui se 
esmeram muito para isso. 

Eu queria fazer uma dedicação especial a 
toda minha equipe da Divisão Especializada de 
Atendimento à Mulher. Eu tenho muito orgulho, 
sabe doutor Danilo, tenho muito, mas muito 
orgulho dessa equipe. São mulheres e homens 
que trabalham diariamente nesse 
enfrentamento à violência contra mulher, 
mesmo, como o senhor bem ressaltou, com 
toda precariedade que nós temos, mas que dão 
seu sangue, dão seu amor por esse 
enfrentamento. São as nossas delegadas, nossas 
escrivães, nossas agentes, nossas 
investigadoras, nossas assistentes sociais e 
psicólogas.  

Eu saúdo aqui a doutora Natália, doutora 
Carolina, doutora Francini, doutora Edilma, 
doutora Amanda, doutora Suzana, a nossa 
escrivã Rosália.  

Eu faço aqui até uma pausa, porque nós 
temos que reconhecer quem está há muito 
tempo, doutor, conosco nessa luta. Rosália tem 
mais de trinta anos de Polícia, é uma guerreira. 
Quem entra no cartório de Rosália vê um 
cartório impecável, todo com etiquetinha, todo 
com organização. Isso é uma demonstração, é 
uma demonstração de carinho e respeito a 
todas essas vítimas, mulheres que nos procuram 
todos os dias na delegacia. 

Então, eu peço uma salva de palmas 
especial a essa pessoa que está há tanto tempo 
conosco. (Palmas) 

Saúdo, também da minha equipe, a 
investigadora Luciana, da Deam de Cariacica. 

Tenho duas Lus aqui: a minha Luciana, 
que está comigo diretamente no gabinete; a 
nossa assistente social Helena que faz um lindo 
trabalho, não só na Deam, mas também no 
Homem que é homem. Minha gratidão! 

Eu me esqueci de alguém da minha 
equipe? Não, não é?  

Minha gratidão a todas vocês. Em nome 
de vocês eu saúdo todas que não estão aqui 
hoje: policiais civis, policiais militares, agentes 
que também estão recebendo essa 
homenagem. Os meus parabéns a vocês! 
(Palmas)  

Doutor Danilo falou que esse relógio está 
valendo para mim não, então eu vou falar mais 
um pouquinho. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – V. Ex.ª está 
com tanto prestígio que nem puseram o 
cronômetro. 

 

A SR.ª CLAUDIA DEMATTÉ DE FREITAS 
COUTINHO – Está vendo, doutor? Muito 
obrigada!  

Infelizmente nós sabemos que essa 
violência doméstica e familiar contra a mulher 
sempre existiu na sociedade, fruto de uma 
sociedade machista de cultura patriarcal, de um 
machismo estruturado e estruturante, como 
muitos colegas ressaltaram, que leva homens 
diariamente, achando que a mulher é posse, 
que é propriedade deles, a praticarem os mais 
diversos crimes inaceitáveis e estarrecedores 
contra as mulheres da nossa sociedade. 

Nós, que atuamos nesse enfrentamento, 
sabemos que é muito complexo você atender 
uma vítima de violência doméstica e familiar, é 
um atendimento complexo e nada fácil.  

Como eu ressaltei na minha fala, 
infelizmente todas nós, agentes de segurança 
pública, que atuamos nessa temática, sabemos 
que por vezes a nossa atuação é vista com 
somenos importância dentro das Polícias. Todas 
aqui eu acho que já escutaram uma frase que 
nos incomoda muito: Vocês atendem 
chiqueirada. Para mim isso é inadmissível, isso 
dói o meu coração porque nós atendemos casos 
muito delicados, casos muito sérios de mulheres 
que são todos os dias subjugadas, xingadas, 
agredidas, humilhadas, ameaçadas, lesionadas e 
por vezes têm suas vidas ceifadas simplesmente 
pelo fato de serem mulheres. Então de 
chiqueirada o nosso trabalho não tem nada! 
(Palmas) 

Às vezes eles falam assim também: 
Nossa, é muito tranquila a atuação de vocês, o 
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inquérito de vocês tem autoria, autoria certa. É 
melzinho na chupeta. Não é isso que a gente 
escuta? Como nós sabemos também, de 
melzinho na chupeta não tem nada porque são 
famílias, são vidas, são mulheres sofridas que 
estão ali e a complexidade de você atender 
esses casos, quando nós estamos falando de 
casos em que aquela vítima possui com aquele 
autor daquela violência laços, laços de 
afetividade, de afinidade e de parentesco. 
Ninguém entra numa relação achando que vai 
terminar, que vai ser agredido, que vai ser 
ameaçado, que vai ser subjugado. Essas 
mulheres chegam lá por vezes arrasadas, por 
vezes humilhadas, sem condições de falar. Os 
policiais que estão dentro das unidades das 
Deams nas ruas, nas patrulhas Maria da Penha 
sabem a complexidade que é. Nós precisamos 
ter toda a sensibilidade para poder fazer um 
atendimento desse. O trabalho da patrulha 
Maria da Penha – eu vejo aqui a sargento 
Rafaela, que lindamente junto com o major 
Coutinho, que também está aqui hoje, realizam 
essa função – não é nada fácil. 

 Eu já escutei de ambos falando: Poxa, 
por vezes os nossos colegas não acham que 
nosso trabalho é de polícia, pois eles estão na 
rua sempre, indo à casa dessas mulheres, 
verificando se elas estão em risco, se a medida 
protetiva está sendo cumprida, criando um 
vínculo de segurança com elas. Então de fácil 
isso nada tem. 

Eu sempre falo com os colegas quando 
eles acham que é muito fácil realizar as nossas 
operações Marias: Ah, vocês vão prender é 
agressor fácil, bobinho. Só que não é! Porque o 
mesmo traficante, doutor, o mesmo homicida 
que eles prendem e que eles julgam como de 
alta periculosidade, em operação todas as 
minhas delegadas investigadoras, agentes, todas 
as PMs que estão aqui, as guardas também, 
também realizam a prisão dele. Então, de fácil 
nada tem esse trabalho. 

Então o que nós queremos é respeito. Eu 
tenho certeza que todas as colegas que estão 
aqui querem respeito à função que realizam 
porque a nossa função é muito nobre, muito 
complexa e muito difícil. Por isso que eu ressalto 
novamente, doutor, parabéns pela sensibilidade 

de ter um dia especial dedicado ao 
reconhecimento dessas mulheres que atuam 
diariamente nessa função.  

Eu vou narrar para vocês, para finalizar, 
um fato que ocorreu semana passada e que 
muito me incomodou, e não só a mim, a várias 
colegas que também trabalham nesse 
enfrentamento à violência contra a mulher. 

Nós estávamos em Brasília, com 
representantes de todo o país, policiais civis, 
delegadas, majores, capitães, que atuam nesse 
enfrentamento. Foi exatamente o encontro 
visando à integração entre os órgãos de 
segurança pública que trabalham no 
enfrentamento à violência contra a mulher, 
visando à padronização de procedimentos. Um 
encontro rico, muito rico, muito rico de trocas, 
de pessoas comprometidas que estão 
diariamente nessa função. 

Ao longo dos dias que nós estivemos lá, 
todas as representantes... Tinha alguns 
representantes que eram homens também, e 
isso é muito legal e muito positivo porque, como 
todos ressaltaram, essa função, essa luta não é 
só da mulher, ela tem que ser de toda a 
sociedade, e dentro dos órgãos de segurança, 
deve-se ter um olhar para a capacitação de 
todos para o atendimento desse tipo de 
ocorrência, e não somente para as mulheres. E 
vários homens estavam lá exatamente 
comprometidos, imbuídos exatamente nesse 
enfrentamento qualificado a esse tipo de 
violência. Foram falas muito sérias, muito lindas, 
muito respeitadas. 

E aí, na hora que foi encerrar, o último 
participante, num evento exatamente dedicado 
a falar desse enfrentamento à violência contra a 
mulher, esse participante, um homem, um 
coronel de um estado, pegou o microfone e 
falou a seguinte frase: Como eu vou ser o último, 
eu vou fechar com chave de ouro. Não se 
preocupem porque eu não vou demorar. O meu 
discurso vai ser como uma minissaia de mulher: 
justa, curta e provocante.  

De imediato, doutor, eu me levantei e 
me retirei, porque eu me recuso a ficar num 
local em que nós estamos falando de um 
enfrentamento a uma violência, que ela ocorre 
diariamente, uma violência contra a mulher no 
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sentido amplo, porque todas nós aqui sabemos 
o quanto incomoda piadinhas machistas, o 
quanto incomoda músicas que objetificam 
mulheres, o quanto incomoda quando nós 
exercemos funções similares a colegas homens 
e nos julgam como menos. 

Na mesma hora eu levantei, várias 
colegas levantaram, e nós nos retiramos do 
local. Esperamos ele acabar a fala. Obviamente, 
algumas pessoas riram da piadinha dele. É, eu 
acho que a gente ainda tem muito a evoluir. Nós 
esperamos para retornar ao recinto somente 
quando ele terminou a fala dele. E quando 
voltamos, a doutora Sandra, que é delegada-
chefe do Departamento da Mulher do Rio de 
Janeiro, uma delegada com mais de trinta anos 
de Polícia, muito respeitada nesse 
enfrentamento à violência contra a mulher, nos 
representando, ela se levantou e, em nome de 
todas nós, falou, isso nós estávamos no 
Ministério da Justiça, falou: Nós estamos aqui 
há dias trabalhando de maneira séria, 
dedicada... Porque eram horas de trabalho por 
dia. Exatamente para tentarmos, em âmbito 
nacional, termos um enfrentamento qualificado, 
sério, a essa violência contra mulher. Então, nós 
queremos externar aqui o nosso repúdio à fala 
do último colega, porque são atos como esses 
que soam como piadas para alguns, que levam 
essa sociedade a continuar tendo índices 
alarmantes de violência contra a mulher, porque 
se naturaliza um comportamento que de natural 
não tem nada, que muito nos incomoda.  

Então, para fechar esse discurso de hoje, 
eu quis trazer uma música, porque a gente está 
acostumado a sempre ouvir músicas que 
exatamente objetificam muito as mulheres, que 
desprezam as mulheres, que desqualificam as 
mulheres e naturalizar isso. E essa música eu 
gosto muito, porque ela faz a gente ter uma 
reflexão muito grande, porque as pessoas 
precisam muito entender que não é a nossa 
roupa que nos define, que não é o nosso corpo 
que nos define, que não é a nossa carne, a nossa 
cor, e, sim, o que nós somos, nossa 
competência, nossos valores, nossa dignidade. 
Então, o que nós queremos é respeito!  
 Eu queria compartilhar com vocês essa 
música.  

 Vocês podem colocar para mim, por 
favor?  
   
  (É entoada a canção)  
 

Acho que, exatamente, para 
conseguirmos combater essa violência, que 
todas aqui trabalhamos dia a dia para enfrentar, 
precisamos de um processo de desconstrução. A 
gente sabe que essa violência que as mulheres 
sofrem é fruto desse machismo estruturado, 
estruturante, dessa cultura patriarcal.  

Desconstruir, óbvio que não é fácil, mas 
não é impossível, depende de todos nós. Nós 
fazemos muito. Todas as mulheres que estão 
aqui, doutor, somos de órgãos de segurança, e 
obviamente o nosso trabalho precípuo é a 
repressão. Mas todas nós aqui trabalhamos com 
prevenção também. Temos o projeto Homem 
que é Homem, que é orgulho para nós da Polícia 
Civil, que trabalha exatamente com grupos 
reflexivos na desconstrução desses valores 
machistas, com esses homens autores de 
violência contra mulher. 

A Patrulha Maria da Penha, as guardas 
que trabalham na rua com esse diálogo com 
essa vítima, por vezes com esse autor trabalham 
na prevenção. Todas nós aqui direto vamos a 
escolas, faculdades, igrejas, dialogar, porque 
essa temática precisa muito ser dialogada ainda. 
A gente, às vezes, escuta, e falo: Nossa, doutora, 
estão falando tanto de violência contra a 
mulher. Estão falando muito pouco ainda, 
porque se a gente estivesse falando muito e 
com qualidade suficiente, não abriríamos os 
jornais todos os dias, não ligaríamos a TV, e 
veríamos mulheres ameaçadas, agredidas, 
humilhadas e, por vezes, mortas. Então, está se 
falando muito pouco ainda e, às vezes, sem a 
qualidade necessária. Então, todas que estão 
aqui, além da repressão, trabalham na 
prevenção.  

E tenho certeza que todas nós 
conclamamos a sociedade para que se una 
nessa luta, que, como disse, esse 
enfrentamento não é só das mulheres, ele deve 
ser de toda a sociedade.  

Então, agradeço aqui, mais uma vez, por 
essa solenidade, por essa homenagem a essas 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320033003500390039003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Vitória-ES, quinta-feira, 02 de dezembro de 2021 Diário do Poder Legislativo - 29 

mulheres e tantas outras que hoje não puderam 
estar aqui, mas tenho certeza que vão se sentir 
representadas pelas colegas que trabalham 
nesse árduo enfrentamento. E, como disse ao 
senhor, o que queremos é respeito, é igualdade 
de fato. Então, parabéns a todas vocês! Minha 
gratidão, meu respeito, e juntas sempre somos 
mais fortes. Muito obrigada! Boa noite! 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Muito 
obrigado, doutora Cláudia Dematté. Parabéns à 
senhora pelo trabalho realizado juntamente 
com as outras mulheres, que lutam, e lutam 
muito, por essa causa muito importante. 
Lamentavelmente, fatos como esse que a 
senhora relatou a gente vê no dia a dia. E 
precisamos mudar essa realidade.  

Comecei a combater a violência como 
policial, a violência contra mulher, ainda em 
1986, quando estava à frente da delegacia de 
Itapoã, trabalhando na delegacia de Itapoã, em 
86, 87. E a violência, ali, naquela época, era 
muito grande, principalmente porque aquele 
conjunto de Coqueiral de Itaparica era recente. 
E pegávamos casos, às vezes, de manhã e de 
tarde, já com o inquérito relatado com muitos 
casos de estupros e mortes violentíssimas. 

Então, vocês merecem, realmente, todo 
o nosso respeito. 

Muito obrigado. 
 
A SR.ª CLÁUDIA DEMATTÉ DE FREITAS 

COUTINHO – Obrigada, doutor. E, como o 
senhor falou que é um parceiro nessa luta 
conosco, o senhor e todos os representantes 
nesta Assembleia Legislativa são muito 
importantes para esse trabalho, porque o olhar 
do desenvolvimento de políticas públicas 
específicas para esse enfrentamento é 
extremamente necessário. O guarnecimento das 
delegacias da mulher, das guardas, da PM, por 
meio da Patrulha Maria da Penha, que atua 
nessa área, é necessário. É o que falei: Se 
fazemos tanto com pouco, imagina se 
investirem um pouquinho mais em nós! Então, 
esse olhar é muito importante, e essa 
sensibilidade de vocês terem esse olhar para o 
desenvolvimento dessas políticas públicas junto 

à educação, que é fundamental para esse 
enfrentamento, é extremamente necessário. 
 Então, obrigada por ser esse parceiro e 
por ter esse olhar diferenciado. 
 Só queria fazer o último agradecimento, 
doutor. Estou muito feliz, hoje, porque meu pai, 
minha mãe, meu marido e minha cunhada estão 
aqui e eles são tudo na minha vida. E falo 
sempre com meus pais: eu sou o que sou, 
porque tive pais maravilhosos, que sempre 
falaram comigo que eu poderia ser o que eu 
quisesse; que me ensinaram a ter esse olhar de 
empatia, de carinho, de igualdade. E tenho um 
marido que trabalha comigo, que me dá força, 
que acredita nesse trabalho junto comigo. 
Minha cunhada está aqui, e tenho certeza que 
representando minha irmã e toda minha família. 
E eles estão sempre conosco. Então, a gente 
tem que agradecer a Deus e à família que a 
gente tem. O meu muito obrigada! Vocês são 
muito importantes na minha vida. Amo vocês! 
Obrigada. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Parabéns! 
Parabéns e, mais uma vez, muito obrigado! 

Parabenizar e saudar o doutor Diego 
Yamashita! Muito obrigado pela sua presença, 
doutor Erico Mangaravite! Obrigado, grande 
colega! E doutor André Costa, obrigado pela sua 
presença. 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (RIQUELME 

KRÜGER SALES) - É convidado a fazer uso da 
palavra neste instante, representando a Guarda 
Municipal de Serra, a comandante da Guarda, 
Agente Laís Araújo Matos, pelo tempo 
regimental de três minutos. 

 
A SR.ª LAÍS ARAÚJO DE MATOS – Boa 

noite a todos novamente. Depois da fala da 
doutora Cláudia, fica até difícil fazer uma fala 
aqui. 

Vou repetir um pouco da minha fala, do 
que eu disse no início. Hoje, em Serra, temos a 
Seppom, a Secretaria de Políticas Públicas para 
Mulher, que é comandada pela secretária 
delegada Gracimeri, que tem feito um excelente 
trabalho. Desde o início do ano a Guarda está 
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trabalhando em parceria com ela. E falei aqui da 
capacitação que a gente fez; essa capacitação é 
continuada, não só com as mulheres da Guarda, 
mas também com todos os homens. Todos, 
hoje, da Guarda, estão prontos para fazer o 
atendimento à mulher vítima de violência. 
Como a doutora Cláudia bem disse, hoje a gente 
ainda tem uma desigualdade, ainda existe um 
machismo, até mesmo dentro da nossa 
instituição. E assumi o comando da Guarda de 
Serra, em janeiro deste ano, e sabemos o quão é 
difícil uma mulher estar lá no comando, os 
desafios que a gente tem. Mas, Deus está na 
frente! E juntas, mulheres unidas, a gente tem 
força, não é doutora Cláudia?  

Então, vou ser breve. No mais, é isso. E 
muito obrigada! 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (RIQUELME 

KRÜGER SALES) - É convidado a fazer uso da 
palavra neste instante, representando a Guarda 
Municipal de Vila Velha, a subsecretária da 
Guarda, a agente Landa Carreteiro Nunes 
Marques Sartori. 

 
A SR.ª LANDA CARRETEIRO NUNES 

MARQUES SARTORI – A senhora dificultou a 
vida de todas nós; gostaria de deixar registrado 
isso. 

Mas, ouvindo a sua fala, é um privilégio 
ser mulher, é um privilégio! Não existe outra 
forma de chegar neste mundo que não seja 
através de uma mulher; a gente é uma máquina 
que transporta um ser humano para essa vida. 
Então, a gente é muito importante, muito 
importante! Não é nem se achar, não, mas é 
porque Deus quis que fosse assim.  

Então, a gente sabe o quanto é difícil 
uma mulher assumir qualquer profissão, 
qualquer tipo de profissão. Assumir uma 
profissão dentro da área de segurança pública é 
mais difícil ainda; assumir um comando de uma 
instituição de uma força de segurança pública é 
mais difícil ainda. Mas, confesso que é 
desafiador. A gente fica até feliz, às vezes, de 
olhar alguns rostos frustrados porque a gente 
está desempenhando um bom trabalho. E a 
gente está aqui para isso, para mostrar que a 
gente não está nesta vida a passeio, e que a 

gente sabe exatamente o que quer, o que 
pretende fazer e o que deseja. Não só para nós 
como mulheres, mas para todas as pessoas. 

Eu sou mãe, tenho dois filhos, e minha 
filha fala que quer ser guarda municipal – já é o 
exemplo, mas eu falo que é isso o que a gente 
tem que ser, tentar trabalhar da forma mais 
ética possível. Eu falo que não há uma disputa 
de poder entre homens e mulheres, não é sobre 
isso que a gente está falando. A questão é 
realmente as mulheres se empoderarem de 
todas as formas possíveis e buscarem o seu 
lugar sem atrapalharem ninguém, mas sendo 
éticas e corretas. 

E às vezes, essa disputa acontece de 
mulher para mulher! Tem uma frase que diz que 
o legal é você ser uma mulher que vê a coroa da 
outra torta, conserta e não fala para o mundo 
inteiro que estava torta. É isso o que nós 
mulheres temos que ser: parceiras e amigas e 
ter essa fidelidade e lealdade masculina que a 
gente precisa aprender um pouco ainda. 

É isso. O meu muito obrigada por esta 
homenagem. Eu quero aqui fazer um 
agradecimento a todos os homens também da 
minha corporação que atuam também nessas 
ocorrências de Maria da Penha.  

Eu posso falar que a Guarda Municipal 
de Vila Velha, o maior patrimônio que nós 
temos são os nossos recursos humanos. Nós 
temos homens muito sensíveis. Inclusive, hoje a 
gente subiu um elogio para o secretário de uma 
guarnição que fez o atendimento de uma 
ocorrência de Maria da Penha, e a maioria da 
guarnição eram homens, e foi fantástico. Foi 
salva a vida de uma mulher e de uma criança 
devido a essa atuação deles. 

Então é isso! Muito obrigada e parabéns 
a todas! 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 
KRÜGER SALES) – Representando a Guarda 
Municipal de Vitória, agente Jully Edith 
Rodrigues Tonini Canal. 

 
A SR.ª JULLY EDITH RODRIGUES TONINI 

CANAL – Boa noite! Obrigada pelo convite de 
estar aqui na frente representando a Guarda 
Municipal de Vitória. 
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Queria dizer que estou muito honrada 
em ser homenageada na data de hoje, 
juntamente com essas mulheres lindas e 
guerreiras, neste tema tão importante que é o 
combate à violência contra a mulher. 

Talvez você se pergunte por que o meu 
fardamento é diferente, e eu gostaria de falar 
que sou a primeira e, até então, única 
romuniana da Guarda Municipal de Vitória. 
Queria dizer que esse é um grupo tático da 
Guarda Municipal de Vitória.  

E por que estou falando isso? Porque 
talvez a maioria ache que nós somos o sexo 
frágil, e de frágil nós não temos nada! Somos 
fortes, somos guerreiras e alcançamos tudo 
aquilo que queremos. 

Essa área policial não é fácil, como 
alguns já disseram. É uma área muito difícil, 
muito perigosa, mas se estamos aqui é porque 
queremos, é porque temos vocação, e o nosso 
destino é dar a nossa vida em prol da vida do 
outro – não queremos que isso aconteça, mas 
estamos dispostas a isso! 

E para terminar, para ser breve, porque a 
delegada já foi completa na fala dela, queria 
terminar com uma frase de efeito, que é: o lugar 
da mulher é onde ela quiser! Sendo ela zelada, 
protegida, respeitada e cuidada, e se isso não 
acontecer, nós estaremos presentes para fazer 
valer a lei. 

Obrigada. 
 
O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 

KRÜGER SALES) – E para os procedimentos de 
encerramento desta sessão solene, devolvo a 
palavra ao deputado proponente Delegado 
Danilo Bahiense. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Quero 
aproveitar este momento para agradecer e 
parabenizar a todos e a todas as homenageadas. 

A Lei n.º 11.2012 foi um justo 
reconhecimento do trabalho que vocês 
realizam. Nós sabemos, doutora Cláudia, que 
enquanto a gente está na ativa, muitas vezes 
nós não somos reconhecidos e não temos voz. 

Mas eu quero aqui nesta Casa, desde o 
primeiro dia tenho dito isso, que aqui eu sou a 

voz da Polícia Civil e do restante da segurança 
pública do estado do Espírito Santo. Muitas das 
coisas que os colegas gostariam de falar na ativa 
fica realmente impossível. Eu aposentei em 
2019, quarenta e oito anos de serviço, trinta e 
três anos na Polícia Civil deste estado. Temos 
aqui pessoas até com mais tempo, como a nossa 
colega ali que ficou um pouquinho mais do que 
eu, a Rosária. Tivemos oportunidade de 
trabalhar juntos, mas a Rosária, trinta e quatro 
anos de polícia. Não é isso, Rosária? E eu fiquei 
trinta e três anos na Polícia Civil do estado do 
Espírito Santo. E lá quantas vezes a gente 
gostaria de falar e cobrar das autoridades, mas 
não tínhamos oportunidade, porque, 
obviamente, se eu falasse ali, certamente, seria 
transferido para o interior do estado, para a 
divisa com a Bahia, com Minas ou com o Rio de 
Janeiro. Então, eu quero ser aqui a voz de vocês. 

E hoje eu gostaria realmente de 
homenagear todas, não somente as mulheres, 
mas também os homens que atuam juntamente 
com as mulheres, dando apoio nas delegacias, 
mas, infelizmente, nós temos um número 
reduzido, mas se sintam todos homenageados.  

E, antes de encerrar, eu quero deixar 
aqui um versículo bíblico para vocês. É a bênção 
de Aarão, que está em Números 6: 24-26: Que o 
Senhor te abençoe e te guarde; Que o Senhor 
faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha 
misericórdia de ti; Que o Senhor sobre ti 
levante o seu rosto e te dê a paz.  

Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão. Antes, porém, 
convoco os senhores deputados e deputadas 
para a próxima, que será ordinária, na segunda-
feira, dia 29, às 15h.  

E que Deus continue nos abençoando.  
Eu gostaria que todos os homenageados 

viessem aqui à frente para que nós tirássemos 
uma foto oficial, lembrando que todas as fotos 
estarão disponíveis no site da Assembleia 
Legislativa. 

 
(Comunicamos que haverá 
sessão ordinária híbrida – virtual 
e presencial – dia 29 de 
novembro de 2021, às 15h, 
Expediente: o que ocorrer, cuja 
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Ordem do Dia foi anunciada na 
centésima sétima sessão 
ordinária híbrida, realizada no 
dia 24 de novembro de 2021)  
 
Encerra-se a sessão às vinte e 
uma horas e oito minutos. 
 
*As inserções em negrito 
referem-se às previsões 
regimentais relativas às fases ou 
às ocorrências desta sessão. 

 

_______________________________________ 
 

QUARTA SESSÃO ESPECIAL, DA 
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 
DÉCIMA NONA LEGISLATURA, REALIZADA EM 
26 DE NOVEMBRO DE 2021. 

 

  ÀS QUINZE HORAS E VINTE MINUTOS, O 
SENHOR DEPUTADO DOUTOR HÉRCULES 
OCUPA A CADEIRA DA PRESIDÊNCIA. 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 
TRABACH DA VITÓRIA) – Senhoras e senhores, 
senhor deputado proponente doutor Hércules, 
ilustres autoridades e telespectadores da TV 
Assembleia, boa tarde.  

Encontra-se no local de destaque o 
deputado proponente desta sessão, Doutor 
Hércules, para os procedimentos regimentais de 
abertura desta sessão especial. Informo que 
esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela 
TV Assembleia nos canais abertos e digitais, 
YouTube e Facebook. As fotos do evento 
estarão disponíveis ainda hoje no site da 
Assembleia Legislativa que, com satisfação 
recebe todos para a sessão especial com pauta 
sobre O Fortalecimento das Organizações da 
Sociedade Civil no Estado. 

O estado do Espírito Santo tem, em 
média, trezentas e cinquenta organizações da 
sociedade civil, que têm uma atuação de caráter 
social, buscando sempre o interesse público, 
não distribui lucros entre seus diretores ou 
associados e aplica todos os recursos em seus 
objetivos sociais estatutários, promovendo 
ações sociais com finalidades públicas. As 
organizações da sociedade civil sem fins 

lucrativos garantem a promoção e inclusão 
social da população em vulnerabilidade social.  

É convidado a compor a Mesa o 
coordenador do Núcleo Otacílio Coser de apoio 
às organizações da sociedade civil, Carlos Ajur; é 
convidado o desembargador do Tribunal de 
Justiça do Espírito Santo, doutor Jorge Henrique 
Valle dos Santos; é convidado o magistrado, 
representando o Tribunal de Contas do Espírito 
Santo e o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, 
doutor Felipe Morgado Horta; é convidado o 
procurador-chefe da Procuradoria Regional do 
Trabalho da Décima Sétima Região, doutor 
Estanislau Tallon Bozi; é convidada a 
procuradora de Justiça do Ministério Público do 
Espírito Santo, doutora Inês Thomé Poldi 
Taddei; é convidado o subprocurador-geral de 
assuntos administrativos do Espírito Santo, 
doutor Iuri Carlyle; é convidada a presidente da 
Amaes, Pollyana Paraguassú; é convidado o 
prefeito de Ibatiba e vice-presidente da Amues, 
Luciano Pingo; é convidado o presidente da 
Federação das Pestalozzis, Luiz Carlos Cuerci 
Fedeszen; é convidado o presidente da 
Federação das Apaes, Vanderson Pedruzzi 
Gaburo; é convidado, representando a Obra 
Social Redentorista, o padre Rodrigo Costa; 
representando a secretária de Direitos 
Humanos, Giovanni Lima; é convidado o 
presidente da Fundaes, Robson Melo; é 
convidada, representando o Conselho Municipal 
de Assistência Social de Vila Velha, Letícia 
Loureiro Nascimento; é convidado o vereador 
de Vila Velha, Fábio do Vale. (Pausa) 
 

(Tomam assento à Mesa os 
referidos convidados e autoridades) 

 

Neste momento, registramos a presença 
do pastor Elias Coutinho do Nascimento, vice-
presidente da Igreja Presbiteriana de Vila Velha; 
também de Ana Paola, da Rochativa; 
registramos também a Associação Evangélica de 
Apoio às Mulheres do Brasil.  

Neste instante, o senhor deputado 
Doutor Hércules, procederá à abertura desta 
sessão especial, conforme é regimental. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Invocando a proteção de 
Deus, declaro aberta a sessão especial. 
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E será lido um versículo da Bíblia pelo 
nosso querido padre Rodrigo Costa. Pois não, 
padre. Peço, por gentileza, àqueles que 
puderem ficar em pé, é muito importante em 
respeito à palavra de Deus.  

 
(O padre Rodrigo Costa lê Isaías, 

41:13) 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Amém! 
Considero aprovada a ata da sessão 

anterior, conforme disponibilizada no site da 
Assembleia Legislativa.  

Informo a todos que esta sessão especial 
tem o tema Fortalecimento das Organizações da 
Sociedade Civil do Estado, conforme 
requerimento da minha autoria, aprovado em 
plenário por unanimidade.  

Peço a todos, em posição de respeito, 
que nós possamos ouvir e cantar também o 
Hino Nacional, em seguida o Hino do Espírito 
Santo. (Pausa) 

  
(É executado o Hino Nacional e o 
do Espírito Santo) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 

TRABACH DA VITÓRIA) – Registramos a 
presença de Mariana Vieira Lança, do Abrigo à 
Velhice Desamparada Auta Loureiro Machado. 

É convidada a compor a Mesa, 
representando o Criad, doutora Flávia Santos 
Murad.  

É convidado também o presidente da 
Casa Lar Fraternidade OraAção, padre George 
Gomes Amarante. 

 
(Tomam assento à Mesa os 
referidos convidados) 
 

A partir de agora, a sessão especial será 
conduzida pelo senhor deputado proponente, 
Doutor Hércules. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Boa tarde a todos! Eu 
quero dizer da minha alegria – o coração 
pocando de alegria – de poder trazê-los aqui. E 

reconhecer a dificuldade de muitos de vocês 
chegarem aqui. Eu vou falar daqui mesmo, não 
vou à tribuna. Vou falar daqui mesmo. Vou 
procurar ser o mais rápido possível para não 
cansar vocês já desse sacrifício que vocês estão 
fazendo aqui.  

Eu quero, inicialmente, agradecer a 
Deus, agradecer ao nosso padre, que leu o 
versículo. E o padre George também, nosso 
amigo lá da OraAção, de Retiro do Congo.  

Eu quero agradecer também ao Carlos 
Ajur, que está aqui ao meu lado. Carlos Ajur que 
organizou este momento importante. Para 
quem não sabe, Carlos Ajur é cego total, 
trabalha no meu gabinete e hoje ele está 
dirigindo o núcleo de inclusão, o Núcleo Otacílio 
Coser, que fala das organizações da sociedade 
civil. 

Doutora Flávia está presente? Doutora 
Flávia! Por favor, doutora Flávia, venha para a 
Mesa. Uma salva de palmas. (Palmas) 

 
(Toma assento à Mesa a referida 
convidada) 
 

Então, Carlos Ajur tem feito um trabalho 
importante junto com a equipe, junto com 
Mirian, que é assistente social; com a Fernanda 
e junto com o nosso gabinete também. 
Agradecer ao Carlos Ajur.  

Quero agradecer ao meu amigo, meu 
irmão, doutor Jorge Henrique. Ele é 
desembargador do Tribunal de Justiça e está 
aqui, pacientemente, muito tempo, esperando 
este momento. Ele que, no Tribunal de Justiça, 
trabalha nessa parte de acessibilidade e de 
inclusão.  

A Renata está aí, doutor? A Renata não 
veio? (Pausa) 

Não. A Renata é uma usuária de cadeira 
de rodas, do Tribunal de Justiça, que também 
faz uma ligação importante conosco.  

Também agradecer ao doutor Felipe 
Morgado Horta, magistrado, representando o 
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. 
E doutor Estanislau Tallon Bozi. Doutor 
Estanislau tem um trabalho importante no 
Ministério do Trabalho e trabalha muito pela 
inclusão desde quando foi feita a Reconecta, 
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muito importante. Doutora Inês Thomé Taddei. 
Doutora Inês tem muito tempo que eu não a 
vejo, desde ontem, quando nos encontramos na 
confraternização da Federação dos Hospitais do 
Espírito Santo. Doutora Inês é uma batalhadora, 
exigindo do poder público aquilo que o cidadão 
precisa. É a legítima representante de vocês 
todos na Assembleia e no Ministério Público. 
 Quero também abraçar doutor Iuri 
Carlyle, subprocurador-geral de Assuntos 
Administrativos também do Espírito Santo.  

Pollyana Paraguassú, que está aqui à 

Mesa também. Muito tempo que não vejo 
Pollyana também. Passamos a manhã toda 
juntos na Amaes.  

Esta máscara aqui homenageia a Amaes, 
Associação dos Autistas do Espírito Santo. É um 
trabalho fantástico que ela faz com sua equipe, 
com a Heloisa, que está aqui na frente também. 
Passamos a manhã todos juntos. 
 Luciano Pingo, nosso querido Luciano, 
prefeito de Ibatiba, representando aqui a 
Amunes, Associação dos Municípios do Espírito 
Santo. É muito importante estar aqui a Amunes 
para mostrar, nosso prefeito Pingo, a 
importância do município para ajudar, 
principalmente, as pessoas que precisam, 
porque tudo acontece no município. A gente 
nasce, a gente vive, a gente morre no município. 
Tudo começa no município. Muito bom você ter 
vindo. É um prazer muito grande tê-lo aqui.  

Luiz Carlos Fedeszen, presidente da 
Federação Pestalozzi. Luiz Carlos, muito 
obrigado pela presença. 
 Vanderson Pedruzzi Gaburo, também 

presidente da Federação das Apaes.  
Nosso padre Rodrigo Costa, que já fez a 

nossa oração.  
Giovanni Lima, representando o 

secretário dos Direitos Humanos.  
 Também Robson Melo, nosso querido 

Robson, que é presidente da Fundaes, fundação 
que ele preside com tanta importância.  

Letícia Loureiro Nascimento, do 
Conselho Municipal de Assistência Social de 
Vila Velha. Muito obrigado. 
 Fábio do Vale, vereador de Vila Velha. 
Fábio, muito obrigado pela sua presença. 

Transmita a todos os nossos colegas vereadores 
de Vila Velha esse trabalho importante. 

 Dizer que fui vereador em Vila Velha 
cinco vezes. Eu nasci em Cachoeiro e tocaram 
logo Meu Pequeno Cachoeiro, quando eu 
cheguei. Mais uma vez, Carlos, só para me fazer 
chorar, porque – poxa, vida! – como a gente 
ama a terra em que a gente nasce, mas Vila 
Velha é minha segunda terra. Quero dar um 
abraço em todos os vereadores, toda a equipe 
do prefeito, todos os secretários, enfim, nossos 
queridos moradores de Vila Velha. 
 Vereador é a primeira porta em que a 
necessidade bate. Sei como é isso. Fui vereador 
em Cachoeiro, era motorista de ambulância 
nessa época, Samdu. Vereador voluntário. 
Naquele tempo a gente trabalhava como 
voluntário. Não que vereador não mereça 
ganhar. Merece, sim, principalmente os que 
trabalham igual ao nosso vereador que está 
presente. 
 Padre George. Padre George é nosso 
querido padre, presidente da Casa Lar Oração 
Retiro do Congo, onde nós vamos de vez em 
quando, não é, Carlos? 
 Doutora Flávia já foi citada. 
 Bem, os que não foram citados sintam-
se, também, no mesmo patamar em que nós 
estamos. Por acaso nós estamos aqui, mas 
ninguém é mais importante.  

Quero registrar hoje, vou pedir vênia a 
todos aqui para registrar só uma pessoa por 
quem eu fiquei apaixonado, quando fui lá ver o 
serviço dela: tia Lora, que está ali. Tia Lora, 
levanta, por favor, para ganhar uma salva de 
palmas. Tia Lora! (Palmas) 
 Tia Lora, da Região 5, uma pessoa 
simples. Divide a comida dela, o espaço dela 
com muitas pessoas. Mata a fome de muita 
gente na Região 5. Então, conheci a tia Lora e 
fiquei realmente apaixonado pelo que ela faz. 
Esse é o nosso registro. 
 Quero, também, agradecer à Priscila. 
Priscila, que está aqui fazendo a transmissão em 
sinais de libra. A Eliana. A Eliana já é da Casa há 
muito tempo, a Gisele, também, já é da Casa há 
muito tempo e a Daniela, também, que está lá 
agora naquele aquário lá fazendo a transmissão 
em sinais de Libras. Isso é uma conquista 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320033003500390039003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Vitória-ES, quinta-feira, 02 de dezembro de 2021 Diário do Poder Legislativo - 35 

também da comunidade surda, que nós 
conseguimos depois de muita luta aqui. O 
presidente atual, presidente Erick Musso, foi 
sensível em contratar pessoas para fazer a 
transmissão das sessões em sinais de Libras para 
que o surdo pudesse saber o que nós estamos 
falando aqui. Então, esse trabalho de inclusão é 
muito importante. Aqui na Assembleia não tinha 
banheiro acessível, não tinha faixa tática para o 
cego, e não tinha transmissão em sinais de 
Libras. Hoje nós temos. Muito bem!  

Então, só quero fazer esses registros e 
dizer da satisfação.  

Olha só como o plenário ficou cheio, tem 
gente em pé ainda e a galeria também. 
Raramente a gente vê isso aqui, viu, Carlos? 
Raramente a gente vê esse plenário, essa galeria 
tão cheia.  

O que nós estamos fazendo aqui? 
Estamos mostrando para a sociedade, 
especialmente para o poder público, o valor de 
vocês, o que vocês fazem em favor do seu 
próximo, o que vocês fazem e que o poder 
público deixa de fazer, às vezes por não 
conhecer. Alguns casos, é por não conhecer. 
Outros, não. Então, nós estamos mostrando 
aqui que vocês existem e que vocês têm que ser 
vistos, porque vocês não são vistos, vocês estão 
esquecidos.  

Escuta só a dificuldade que nós temos 
para a acessibilidade. Fizemos uma sessão aqui, 
trouxemos aqui o Crea, a  OAB.  

Eu faço parte, também, da Comissão do 
Terceiro Setor da OAB, porque eu sou advogado 
ainda, estou registrado. Eu sou médico, mas a 
minha primeira profissão liberal foi a advocacia. 
Então, eu faço parte da Comissão do Terceiro 
Setor da OAB. 

Trouxemos aqui a OAB, trouxemos o 
Crea para mostrar que é preciso fazer as 
construções, as calçadas, as ruas, as vias 
públicas, respeitando aqueles que têm 
dificuldade. Não é possível continuarem portões 
de garagem abrindo para fora. Isso é uma 
agressão, não é possível. Nós temos que lutar 
para que o Crea proíba isso. Isso é uma pequena 
coisa, mas nós precisamos lutar muito mais.  

Há dez anos eu vinha lutando para que 
as crianças que nascem com fenda palatina e 

lábio leporino fossem operadas aqui. Iam para 
Bauru, para São Paulo. Olha o sacrifício de uma 
mãe, geralmente é a mãe, não é? Sobra para a 
mãe levar a criança. Deixar, às vezes, o outro 
filho em casa para ir para São Paulo para a 
criança operar, depois procurar fonoaudiólogo, 
enfim.  

Então, na verdade, nós conseguimos. 
Depois de dez anos, essas crianças estão sendo 
operadas aqui, no Hospital Infantil Nossa 
Senhora da Glória.  

Eu registro aqui nosso querido cirurgião 
bucomaxilofacial, Carlos Timóteo, que faz esse 
trabalho aqui.  

Estamos lutando agora para o implante 
coclear, doutor Jorge, aqui. É preciso que faça 
aqui. Os profissionais podem fazer implante 
coclear para a comunidade surda aqui, mas 
ainda estão indo para Campinas. Alguns estão 
sendo operados aqui, no Hospital das Clínicas, 
mas é uma fila muito grande, e não pode 
esperar. A criança não pode esperar, a criança 
tem que interagir, tem que ir para a escola.  

A luta que nós tivemos aqui: hemofílico 
tinha a associação com trinta e um anos e não 
tinha capacitação ainda, não tinha um estatuto 
registrado, enfim, não existia juridicamente. 
  

Albino. Muita gente sabe o que é albino.  
Aquele que é muito branco, muito claro. Nós 
fomos levar ao secretário de Educação que esse 
povo não pode ficar sentado na beira da janela, 
por causa da claridade. Apareceu um cidadão 
com dez por cento da visão somente, por falta 
de óculos escuros. Câncer de pele, quantos 
estão com câncer de pele por falta de protetor 
solar. E o poder público tem que dar.  

Mas nós estamos capacitando, com 
Carlos Ajur, essas entidades e associações para 
que elas possam saber exigir isso do poder 
público. Porque muitas não sabem ainda exigir 
isso, não têm capacitação pra isso. Então, é esse 
trabalho do núcleo que nós estamos fazendo. 

Então, eu quero dizer, mais uma vez, da 
alegria de recebê-los aqui e reconhecer o 
sacrifício de vocês; dizer que quem está aqui em 
cima não é mais importante do que vocês que 
estão aí. Respeitar, especialmente as pessoas 
com dificuldade de locomoção, dar um abraço 
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especial nos meninos da Glória, que tocaram 
violinos. Vocês viram? Um menino de seis anos 
tocando violino. Que coisa maravilhosa, né? 
Que coisa linda! Arte Sem Limite, não é, Carlos 
Ajur? (Pausa)  

Arte Sem Limite, da Glória, um projeto 
importante de inclusão que a Igreja Batista da 
Glória está fazendo. Muito importante.  

Eu quero chamar para a Mesa, também, 
ela que teve dificuldade para chegar aqui até 
agora, a Rosilda Maria Dias. Cadê a Rosilda? 
Rosilda, por favor, venha para cá, pra cima. 
Rosilda, representando a Comissão de 
Cadeirantes – Cocades.  

 
 (Toma assento à Mesa a referida 

convidada)  
  
É uma batalhadora. Rosilda começou a 

brigar lá em Vila Velha, porque a mulher 
cadeirante e anã não fazia mamografia. Então, 
ela brigou tanto, e nós pegamos a briga com ela. 
Hoje, já tem adaptador para o mamógrafo 
descer e fazer mamografia das mulheres 
cadeirantes, das anãs e dos anões também, 
porque homem também tem câncer de mama. É 
raro, mas tem. Então, Rosilda, muito obrigado 
pela sua presença!  

Eu já falei muito, igual o padre e o 
menino que estavam lá no casamento. O padre 
falou: Eu já falei muito agora. Aí, o menino 
falou: O senhor já falou muito mesmo. Falou 
para o padre.  Todo mundo achou graça. Então, 
eu já falei muito.  

Agora vamos passar a palavra ao Carlos 
Ajur. Uma salva de palmas para o Carlos Ajur.  

 
O SR. CARLOS AJUR CARDOSO COSTA – 

Eu quero cumprimentar o deputado proponente 
da sessão, Doutor Hércules da Silveira, este 
homem público, este deputado estadual que 
tem sempre se preocupado com as políticas 
públicas sociais em defesa da população em 
vulnerabilidade e risco social. Parabéns, Doutor 
Hércules, por essa iniciativa!  

Quero cumprimentar o meu amigo, 
doutor Estanislau, procurador-chefe da 
Procuradoria-Geral do Trabalho aqui do Espírito 
Santo - muito obrigado, doutor Estanislau! -; 

doutor Felipe, que está aqui do meu lado 
direito, representando o Tribunal de Justiça do 
Estado; doutor Iuri, representando a 
Procuradoria-Geral do Estado; minha amiga, 
doutora Inês, representando o Ministério 
Público Estadual; a minha querida amiga, irmã, 
parceira, doutora Flávia Murad, representando 
o Conselho Estadual de Defesa de Direito da 
Criança e do adolescente do Estado; Letícia 
Loureira, representando o Conselho Municipal 
de Vila Velha, representando os conselhos 
municipais de todo o Estado; meu querido 
irmão Vanderson Gaburo, presidente da 
Federação das APAES, juntamente com Luiz 
Carlos, presidente da Federação da Pestalozzi, 
duas redes importantes para a defesa de direito 
da pessoa com deficiência do estado; Robson, 
da Federação das Fundações do Estado, outra 
instituição importante; meu querido amigo - 
que falou pra mim: Olha, Ajur, você me intimou. 
Tive que descer a serra -, prefeito Luciano Pingo, 
prefeito de Ibatiba, vice-presidente da Amunes, 
é muito importante os municípios estarem 
nessa discussão; minha querida Pollyana, 
representante dos autistas; padre George; 
padre Rodrigo, padre Miniguite, que está aí no 
plenário; pastor Romildo; outros pastores aí; Tia 
Loura, prazer imenso; Karina, da Beca; a Priscila, 
da Fundação Carmem Lúcia; e tantos outros que 
estão aí, que me desculpem a omissão da visão, 
de não poder registra-los. 
 Quero iniciar agradecendo, Doutor 
Hércules, também às crianças desse projeto lá 
de Vila Velha, que nos recepcionou com essa 
afetividade, com canções da Orquestra de 
Violinos.  E, ao mesmo tempo, também 
agradecer a disponibilidade também da 
Orquestra de Crianças e Adolescentes do 
Projeto do Mauro, representada pelo padre 
Miniguite, pela sua assistente social, a Suelem, 
que se dispôs a vir, mas o maestro teve um 
problema de saúde anteontem e a Suelem me 
ligou: Carlos, o nosso maestro teve um problema 
de saúde e está de atestado. Aí, a gente 
agradece, padre Miniguite, à Suelem. E, nos 
próximos, com certeza, vocês serão convidados.  
 E agradecemos à Maria, com a Orquestra 
de Violinos que está aí mais uma vez nos 
atendendo.  
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 Agradeço também à equipe de gabinete 
do Doutor Hércules, liderado pela sua chefe de 
gabinete Tania Freitas, pelo seu assessor 
parlamentar Bruno Costa e toda a equipe, assim 
como as minhas colegas de trabalho do núcleo, 
a Mirian, a Fernanda, pelo trabalho árduo para o 
sucesso desta sessão e de outras que aqui foram 
realizadas em benefício do movimento social. 
 Doutor Hércules, nessas três sessões nós 
contamos aqui com a presença de quase 
oitocentas pessoas, pessoas que estão sempre, 
sempre trabalhando para o bem desta 
sociedade. Infelizmente nós convidamos 
também autoridades representando o Poder 
Executivo e não fomos atendidos.  
 Agradecemos a presença do Poder 
Judiciário aqui, em peso, da representação da 
sociedade civil aqui, em peso. E seria importante 
estar aqui também o representante do Poder 
Executivo, para conhecer essas organizações, o 
trabalho dessas organizações, e que essas 
organizações fazem um trabalho que o Estado 
Brasileiro, que o poder público, não faz. Diz que 
nós completamos os serviços socioassistenciais, 
mas eu já falo contrário, que o poder público é 
que complementa os nossos serviços, porque 
quem, de fato, atende a população em 
vulnerabilidade, atende a população carente, 
são as organizações da sociedade civil. E o que 
nós recebemos, não queremos receber de pires 
na mão; nós queremos receber para melhorar, 
qualificar e quantificar os nossos atendimentos, 
seja em benefício da defesa das pessoas com 
deficiência, de crianças e adolescentes, de 
pessoa idosa em vulnerabilidade e da família 
que vive também em vulnerabilidade, com seus 
rompimentos familiares e comunitários, 
rompimentos sociais.  
 Então, é importante o trabalho dos 
senhores e das senhoras que aqui estão.  E o 
deputado Doutor Hércules, quando reconhece o 
trabalho de V.S.as, e faz esta sessão especial 
para homenageá-los, é o dever dele enquanto 
homem público, enquanto cidadão que pauta o 
seu mandato na defesa de duas políticas da 
seguridade social: a política de saúde e a política 
de assistência social.  
 Quando o Doutor Hércules apresenta 
nessa Casa de Leis projeto para que os cartórios 

não cobrem nenhuma taxa dessas organizações, 
porque elas fazem serviço público, ele está 
defendendo o direito dessas organizações.  
 Quando o Doutor Hércules protocola 
nesta Casa um projeto de lei para que as nossas 
organizações tenham, para terem direito ao 
Título de Entidade Pública Estadual, que seja a 
partir do momento em que essa entidade esteja 
juridicamente constituída. Não precisa esperar 
dois anos para ter esse título. E como que ela vai 
prestar serviço à sociedade nesses dois anos se 
ela não pode formar parceria pública e privada? 
Porque muitas empresas privadas hoje, para 
formar parceria com as organizações, exigem a 
certificação de utilidade pública, exigem a 
certificação de inscrição nos conselhos 
municipais. Só tem conselho como o meu lá de 
Vila Velha, que eu faço parte, que para você ter 
inscrição tem que ter três anos de existência. E 
como que você vai sobreviver nesses três anos? 
A minha luta lá é para que também seja 
reduzido esse tempo, para que essas 
organizações possam, sim, ser inscritas no 
Conselho e que possam, com muita 
responsabilidade, continuar desenvolvendo o 
seu trabalho socioassistencial.  

Projetos sociais como o da tia Loura, 
como o da tia Shirley, como o do Fernando do 
Clube da Luta de Paul, que atendem populações 
de vulnerabilidade, crianças, não recebem um 
centavo de recursos públicos porque ainda não 
têm tempo para estar atendendo essa exigência 
pública. Então, é importante que o poder 
público, que a gestão pública, reconheça o valor 
dessas organizações que, por força de lei, a sua 
diretoria é não remunerada; que por força de lei 

são organizações sem fim lucrativo; que por 
força de lei têm que prestar cem por cento 
dos seus serviços gratuitos; que por força de 
lei têm que aplicar cem por cento, daquilo que 
recebem, nos serviços em benefício da 
população carente; essas organizações que 
devem, sim, ter o reconhecimento do 
Governo do Estado, dos prefeitos municipais, 
para que possam continuar fazendo com que 
este estado seja mais igual, seja um estado 
mais justo, e que seja um estado de todos e 
que todos tenham direito.  
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E viva as organizações da sociedade civil! 
Muito obrigado! 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Viva!  
Muito obrigado, Carlos Ajur. 
Quero fazer um registro aqui, e vou pedir 

a vocês a máxima vênia. Vou ter que sair um 
pouco do roteiro. Mas só quero mostrar a vocês, 
a dedicação e o respeito por vocês que uma 
pessoa está tendo. E hoje é aniversário dele, 
mas ele está aqui. Veio aqui. Aniversário do 
doutor Jorge, desembargador do Tribunal de 
Justiça. Nós queremos cantar a ele os parabéns. 
Vamos lá cantar os parabéns, vamos?  

 

(É entoado o parabéns) 
 

Eu tinha que fazer esse registro porque, 
no dia do aniversário, o desembargador vir aqui, 
é por respeitar muito vocês, sabe? Não se 
esqueçam disso nunca. Ele não vai poder ficar o 
tempo todo porque ele ainda tem que ir ao 
gabinete despachar alguns processos que estão 
lá, e depois ele vai pra casa, com a família, 
comemorar o aniversário dele. Por enquanto, 
aqui, comemorando com vocês, e é uma honra 
muito grande pra nós.  

Muito obrigado, doutor Jorge!  
Quero convidar, pra usar a palavra, a 

nossa querida Pollyana Paraguassú, 
representando a Amaes.  

 

A SR.ª POLLYANA PARAGUASSÚ – Boa 
tarde a todos! 

Cumprimento todos os presentes, os que 
estão nos assistindo, em especial toda a Mesa 
na pessoa do amigo Carlos Ajur. Quero 
parabenizar, por ver esta Casa tão cheia por 
tantas vezes, o proponente Doutor Hércules, 
por mais esta oportunidade.  

A Amaes é uma Associação dos Amigos 
Autistas e tem enorme gratidão em estar 
sempre se fazendo presente em momentos 
como este, de enriquecimento. Pois, sobre os 
ombros aguerridos de pais, voluntários e 
apoiadores que nos precederam, seguimos 
firmes no propósito de montar esse grande 
quebra-cabeça, que é conviver com o mundo do 
autismo.  

Temos na Amaes um lugar de esperança, 
acolhimento, aprendizado. Um espaço precioso 
de encontros, onde familiares e pessoas 
sensibilizadas com a causa autista podem 
interagir, trocar experiências e fortalecerem-se. 
Essa é a grande contribuição da associação: 
fortalecer, qualificar e expandir a luta por 
garantias e direitos das pessoas com autismo.  

Hoje, pela manhã, tivemos um culto em 
ação de graças dentro de nossa instituição, em 
agradecimento aos recursos recebidos de 
emendas federais e estaduais. 

Com imenso prazer recebemos o Doutor 
Hércules, como sempre, para em 2022 
poderemos contar com mais cem mil 
destinados. Nossa gratidão! E já peço uma salva 
de palmas. (Palmas)  

Estamos com onze projetos ativos e 
fazendo mais de mil e novecentos atendimentos 
mensais. Seguimos rumo a completar 20 anos, 
agora em dezembro. E, certamente, chegamos 
até aqui pelas famílias, voluntários e parceiros. 
Será um prazer ter vocês conosco nessa 
corrente de solidariedade, empatia e inclusão. 
Pois inclusão não é sobre abolir as diferenças, 
mas sim sobre aceitá-las, valorizá-las e, 
sobretudo, respeitá-las. Já que nada do que 
vivemos tem sentido se não tocarmos o coração 
das pessoas, convido todos os presentes a 
conhecerem a nossa instituição, que fica na 
avenida Fernando Ferrari, em Goiabeiras.  

Agradeço ao Núcleo Otacílio Coser - que 
grande prazer e presente ter esse núcleo, Carlos 
Ajur - e ao proponente e padrinho da Amaes, o 
deputado Hércules. 

Chegando aqui, vi uma mensagem de 
uma mãe, e acho que é bem assim o que as 
mães da instituição pensam, e vou lê-la na 
íntegra, Doutor Hércules, em agradecimento. 
Giovana, mãe do Ícaro, colocou:  
 

Dr@doutorhercules, “se o senhor 
não existisse, a gente te 
inventaria. Aquela assembleia 
sem o senhor não tem graça, a 
@amaescapixaba sem o senhor 
não teria graça, eu e Ícaro sem o 
senhor também não teria graça. A 
bondade que lhe cabe aos olhos 
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são as mesmas que lhe cabem no 
abraço. Somos eternamente 
gratos. Sem demagogia, o senhor 
é massa”. 

 

Porque juntos somos Amaes. 
Deixo aqui o meu muito obrigado.  
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Difícil. Difícil falar agora, 
né? Muito obrigado, Pollyana! Muito obrigado à 
nossa amiga, que me abraçou hoje, lá, e 
também me deixou emocionado.  

Vamos ouvir, agora, a palavra do nosso 
querido vice-presidente da Associação dos 
Municípios do Espírito Santo, o nosso querido 
prefeito Luciano Pingo, prefeito de Ibatiba. É o 
prefeito que está sendo chamado de Papai Noel 
porque está dando um abono, aos professores, 
de dezesseis mil reais.  

 

O SR. LUCIANO PINGO – Uma boa-tarde 
a todos vocês! 

Vou cumprimentar a Mesa na pessoa do 
Doutor Hércules, além de deputado, um amigo. 
Militamos já há algum tempo na vida pública, 
juntos. E quero também, em nome de Doutor 
Hércules, cumprimentar um amigo que fico feliz, 
Doutor Hércules, em ver na sua equipe, o Bruno. 
O menino, e começamos juntos. 

E aí, vendo um pouco as falas do Carlos 
Ajur, vem na mente da gente, além de inclusão, 
a palavra oportunidades, né? Então quero 
cumprimentar também a Mesa, a doutora Inês e 
a Pollyana, e cumprimentando as duas, 
cumprimentar, com certeza... Grande parte das 
entidades da sociedade civil é formada por 
mulheres, por guerreiras, por corajosas e por 
sonhadoras. Então, em nome da doutora Inês e 
também da Pollyana, quero cumprimentar todas 
vocês mulheres. 

Sou prefeito do município do interior, 
Ibatiba, na região do Caparaó capixaba. Tenho a 
honra de estar junto com o vice-presidente da 
Amunes, que representa todos os municípios do 
estado do Espírito Santo. E sabemos a 
importância que essas instituições têm para nós 
gestores. Por isso que a Amunes defende, cada 
vez mais, o municipalismo mais forte. E quando 
escutamos os depoimentos dos líderes das 

instituições, dos líderes das instituições da 
sociedade civil, vemos que é mais do que 
urgente a necessidade de repensar o pacto 
federativo deste país. O problema é vivenciado 
na porta do prefeito, na porta do vereador, na 
porta do líder comunitário, na porta do morador 
do município.  

É ali que estão os problemas e é ali que 
precisava estar a maior parte dos recursos 
públicos, porque somos nós que vivenciamos o 
dia a dia dessas adversidades que as políticas 
públicas trazem a cada dia para os nossos 
municípios. 
 Eu, por exemplo, tem um município que 
antes de eu ainda exercer cargo público, um dia 
escutei de um cadeirante falando comigo assim: 
Pingo, eu gostaria de ter a oportunidade de viver 
e ser respeitado em Ibatiba. Na hora não 
entendi nada e falei assim: Mas por quê? Ele 
falou assim: Porque nas calcadas eu não consigo 
andar. Se eu ando na rua os motoristas não têm 
paciência com a minha falta de mobilidade.  

Aquilo foi um choque tão grande para 
mim que eu passei a ter até mesmo outra visão 
sobre as adversidades que cada um tem no seu 
dia a dia. 

Então recebi o convite do Carlos Ajur, 
uma pessoa que eu acompanho desde quando 
ainda eu era universitário aqui na UVV, nas 
militâncias de conferências e outras coisas mais. 
Falei: Eu tenho que participar dessa agenda um 
pouco para aprender, e acima de tudo, para 
conseguir ver os obstáculos que cada cidadão 
tem no seu dia a dia.  

Então quero aqui, Doutor Hércules, 
como deputado proponente da sessão, Carlos, 
como coordenador do núcleo, demais membros 
da Mesa que representam instituições 
importantes em defesa dos direitos em diversas 
áreas das políticas públicas, colocar a Amunes à 
disposição para que nós possamos cada vez 
mais reduzir as diferenças que existem entre as 
pessoas, cada vez mais aproximar o poder 
público de quem mais precisa, porque é perto 
de quem mais precisa que o poder público tem 
que ser mais e mais e mais eficiente e cada vez 
mais próximo. E a gente que é gestor, a gente 
tem que ouvir lá na ponta quem vivencia com o 
problema.  
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Finalizo o meu discurso dando um 
exemplo da minha prefeitura. Nós temos um 
programa lá chamado Ibatiba D’Elas, que é um 
programa de inclusão e empoderamento das 
mulheres da Terra dos Tropeiros. E eu estava 
fazendo um diálogo sobre o planejamento das 
ações de 2022 e ouvi de uma psicóloga falando 
assim: Luciano, você já ouviu falar sobre pobreza 
menstrual? Falei: Não. Nunca me toquei no 
tema. Aí eu ouvi um pouco o depoimento dela e 

falei: Manda algumas informações. Aí li aquilo 
à noite, cheguei à prefeitura no outro dia, fui 
lá à licitação eu falei assim:  

– Como é que está a licitação sobre 
cesta básica?  

– Está assim e assim.  
Eu falei: Vamos segurar um pouquinho, 

vamos incluir o absorvente na cesta básica das 
nossas famílias em Ibatiba. Porque eu não tinha 
noção de mulheres que às vezes faltavam ao seu 
serviço, faltavam à sua oportunidade, faltavam à 
sua escola por um simples ato de não ter um 
simples absorvente na sua residência.  

Então, por que eu vim aqui hoje? Para 
aprender. Aprender e compartilhar com os 
nossos prefeitos, com os nossos gestores, com 
os nossos vereadores, porque o município é 
composto pelo Poder Executivo e pelo Poder 

Legislativo, que nós podemos. Talvez não 
vamos mudar a vida de todos, mas podemos 
melhorar a vida de alguns. E isso, a vida é uma 
escada. Cada um coloca um degrau e aos 
poucos nós vamos vencendo as dificuldades.  

Parabéns, Doutor Hércules. Parabéns, 
Carlos Ajur. A Amunes está à disposição para 
que nós possamos estreitar a discussão sobre 
a temática, levar até os municípios mais 
capacitação sobre principalmente este novo 
marco regulatório, que é um desafio tamanho 
que é a 13.019, no entendimento de repassar 
recursos para as instituições. Lá em Ibatiba, 
por exemplo, nós temos a Apae, Pestalozzi, 
Camag, que é o Lar dos Velhinhos, e a São 
Vicente de Paulo. 

Então, só parabenizar. E parabenizar 
vocês, cada um que está aqui. A gente 
consegue encontrar nos olhos de vocês a 
esperança e a coragem de, mesmo com as 

adversidades que a vida nos coloca, vocês não 
perderem a fé, que é o mais importante para 
nós vivermos a cada dia.  
 Um abraço. Boa tarde! Parabéns pelo 
brilhante evento. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Prefeito, parabéns, mas eu 
quero aproveitar a oportunidade. Eu fiz um 
projeto de lei para que as escolas tenham ducha 
higiênica, porque eu sou ginecologista. Então, 
eu tenho visto. Então, você vai ser o primeiro a 
colocar? Salva de palmas para o Luciano Pingo. 
(Palmas) 
 Porque as meninas têm que fazer higiene 
também, porque não é só trocar o absorvente. 
Tem menina que começa a menstruar na escola 
e às vezes o absorvente não dá conta devido ao 
fluxo muito grande, fluxo menstrual. E como 
que ela vai só trocar? Não. Ela tem que fazer 
higiene também. Então, as escolas têm que ter 
ducha higiênica para as meninas poderem fazer 
higiene e trocar o absorvente.  
 Parabéns, então, prefeito Pingo, e vai ser 
o primeiro prefeito a fazer isso no Espírito 
Santo. Nós vamos registrar aqui, viu, Pingo? 
Muito obrigado.  
 Quero convidar para falar também o 
presidente da Federação das Pestalozzis, Luiz 
Carlos Cuerci Fedeszen. Por favor, Luiz Carlos.  
 

 O SR. LUIZ CARLOS CUERCI FEDESZEN – 
Boa tarde! Boa tarde a todos! Como nós 
precisamos ganhar tempo, cumprimentando o 
senhor, Doutor Hércules, sintam-se 
cumprimentados todos os componentes da 
Mesa, nosso respeito, nosso carinho. Muito 
obrigado por estarem conosco nesta tarde. 
 O Ajur é companheiro de jornada de 
muitos anos, é impossível não associar a pessoa 
do Ajur à nossa luta em favor da pessoa com 
deficiência. Vanderson, cumprimentando você, 
o presidente das federações das Apaes, eu 
cumprimento todos os dirigentes, todos os 
presentes, todos os guerreiros e guerreiras das 
instituições hoje homenageadas nesta Casa. 
Nós, vocês, cada um de nós somos 
merecedores. 
 Eu estava escutando meus colegas que 
me precederam na fala, e eu pensei o seguinte: 
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o que seria da vida de tantas e tantas crianças, 
homens, mulheres e idosos se hoje nós 
deixássemos de atuar? Estejam certos que 
muitas pessoas até morreriam. Porque nas 
nossas instituições essas pessoas encontram 
acolhida, apoio, são profissionalizadas, e nós 
procedemos com as denúncias quando essas 
pessoas têm os seus direitos violados. Nós 
somos um instrumento de amor, de paz, um 
instrumento muito importante, um instrumento 
de transformação na vida de muitas pessoas. 
 E como presidente da Federação das 
Pestalozzis, nós temos aqui, além da federação 
que hoje recebe, assim como vocês, esta 
homenagem, nós temos a Pestalozzi de 
Conceição da Barra, que eu cumprimentar na 
pessoa da presidente Graça, que há trinta anos 
está presente naquele município fazendo a 
diferença para o bem. 
 Eu cumprimento a Pestalozzi de 
Linhares, está aqui, eu nunca sei como 
pronuncio o seu nome corretamente. É 
Marshall? Eu falo Marshall, mas desculpe, é 
Marshall. Está aqui com suas filhas, a diretora 
Teca. Levanta a mão aí, pessoal de Linhares. 
Obrigado pela presença. Sintam-se 
cumprimentados.  
 Pestalozzi de Guarapari, na pessoa da 
presidente Maria Lúcia, que há quarenta e dois 
anos faz a diferença lá no município de 
Guarapari. Bernadete está aqui com a equipe. 
Parabéns, muito obrigado pela presença. Leve o 
nosso abraço à presidente de vocês, a todos os 
movimentos pestalozzianos de Guarapari. 
 Vila Velha, primeira Pestalozzi do Espírito 
Santo. Helena está aí com a equipe dela. Cadê o 
pessoal da Pestalozzi de Vila Velha que está lá 
na galeria? Obrigado pela presença. Quarenta e 
quatro anos de trabalho. A federação tem 
atuado para fazer o resgate daquela Pestalozzi. 
Aproveito que aqui tem S. Ex.ª, um vereador lá 
de Vila Velha, que nós possamos atuar para 
aquela Pestalozzi histórica. Ela é uma Pestalozzi 
que fez história, que atende muitos adultos, e 
possam se resgatar.  

Então, parabéns, Conceição da Barra! 
Parabéns, Linhares! Parabéns, Guarapari! 
Parabéns, Vila Velha! Para as quais eu peço a 
vocês que deem uma salva de palmas na 

merecida homenagem deste dia de hoje. 
(Palmas)  

São as quatro Pestalozzi mais antigas 
aqui do Espírito Santo; então, vocês foram 
pioneiras. Abrir caminhos não é fácil, não! É fácil 
chegar e encontrar a coisa pronta e dar 
continuidade, difícil é começar do zero. Como 
diz muito bem o Carlos Ajur, pegar o pires na 
mão e ficar lá e dar conta.  

Então, vocês abriram caminhos e vocês 
fazem a diferença na vida de muita gente. 
Parabéns aos fundadores! Parabéns aos que 
hoje dão continuidade! E obrigado a todos que 
passaram por essa instituição. É um trabalho de 
muitas mãos, e deixaram sua marca.  

Parabéns às demais instituições! Como 
eu disse, sintam-se cumprimentadas, sintam-se 
homenageadas.  

Ontem, 25, foi o Dia Internacional de 
Luta contra a Violência à Mulher. E nós tivemos 
um caso trágico aqui em Vitória, que marcou 
esse dia. Ontem, foram mortas a mãe e a filha, 
conforme nós escutamos no jornal. É uma 
realidade muito triste.  

E a mulher com deficiência? É nas nossas 
instituições que essas mulheres são acolhidas. 
Vocês têm ideia do trabalho que é feito em 
favor da mulher com deficiência? Ser mulher já 
é difícil, imagina com deficiência.  

E, num próximo momento, nós 
precisamos estar aqui, Doutor Hércules, para 
fazer uma discussão somente sobre esta 
demanda: a mulher com deficiência não tem 
como ser atendida no hospital nos moldes em 
que está. Nós precisamos avançar.  

Eu agradeço muito. Parabenizo todos, 
mais uma vez. E que nós possamos, quando 
bater o desânimo – como disse o prefeito, muito 
bem, de Ibatiba. Leva um abraço para o pessoal 
da Pestalozzi de lá. Obrigado pelo seu apoio! –, 
a fé vai nos movimentar para frente e nós 
vamos dar conta.  

Muito obrigado! (Palmas) 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Muito obrigado, Luiz 
Carlos. Parabéns! Leva o nosso abraço a todos 
os moradores de Águia Branca. 
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Vamos convidar, agora, para usar a 
palavra, o nosso amigo, presidente da 
Federação das Apaes, Vanderson Pedruzzi 
Gaburo. 

 
O SR. VANDERSON ROBERTO PEDRUZZI 

GABURO – Boa tarde a todos! Permita-me falar 
de máscara. Eu estive recentemente na abertura 
da Conferência Estadual de Assistência e ouvi 
atentamente lá o Doutor Hércules, como 
médico, fazer a recomendação.  

Queria saudar todos. Cumprimentar, em 
nome do Doutor Hércules, proponente desta 
sessão. E dizer, Doutor Hércules, como a gente 
já falou em outros momentos, parabenizar 
muito o trabalho que o senhor faz em nome dos 
movimentos sociais. O seu gabinete está sempre 
aberto, a sua porta está sempre aberta para 
debater esses temas, que, muitas vezes, 
infelizmente, passam à margem de outros 
espaços. Então, a gente gostaria muito de 
agradecer. Conte sempre com a federação e 
com as Apaes. Ninguém melhor do que o senhor 
para propor um espaço e um momento como 
este.  

Então, queremos agradecer, de 
antemão, não só este espaço, mas todas as 
pautas e lutas que o senhor vem tocando no 
gabinete. Cito uma, que é a nota fiscal capixaba, 
que vai beneficiar as instituições, as 
organizações sociais, fruto do trabalho do 
deputado Doutor Hércules, a quem a gente 
rende muitas homenagens.  

Cumprimentar também nosso amigo 
Carlos Ajur, que também é fruto desse trabalho 
do Doutor Hércules ter um núcleo especializado 
aqui em terceiro setor, e a escolha de Carlos 
Ajur, com toda a equipe, um amigo de 
militância, de luta, que toca isso com muita 
maestria.  

Em nome deles, queria cumprimentar, 
estender a toda a Mesa. Pedir licença para não 
nominar, para ser um pouco mais rápido.  

Queria saudar todos que estão aqui 
presentes, todas as Apaes, que estão aqui e 
serão homenageadas hoje. Apae de Cariacica, 
do nosso amigo Walker; Apae de Vila Velha, da 
Soninha, que está aí; Apae de Afonso Cláudio, 
da Margareth e toda equipe; Vila Valério, a Mari 

e toda a equipe de Vila Valério; Apae de 
Colatina, o senhor Erval está lá atrás. Um abraço 
a toda a equipe da Apae de Colatina. A Apae de 
Marataízes, está aí a Dilcéa, a Maria do Amparo. 
Em nome das Apaes aqui presentes, 
cumprimentar todas as Apaes do estado e todas 
as instituições que aqui estão presentes. Em 
nome do meu amigo Luiz Carlos, todas as 
Pestalozzis, todas as demais coirmãs – Amaes, 
Vitória Down e demais coirmãs que estão aqui –
, todos os movimentos sociais e as entidades 
que estão aqui, sintam-se abraçados. 
 Queria saudar, também, todas as 
pessoas com deficiência que aqui estão 
presentes em nome da nossa autodefensora 
estadual das Apaes do Espírito Santo, a Paulinha 
Nascimento, que está aí. Um abraço, Paulinha, 
você que representa todas as pessoas com 
deficiência intelectual do nosso estado, e 
representa tão bem. 
 Queria dizer, Doutor Hércules, que estar 
nesses espaços, ocupar esses espaços é muito 
importante para os movimentos sociais, é muito 
importante para as instituições. E, quando a 
gente ocupa um espaço desse, tão importante, 
tão representativo, com tantas pessoas queridas 
de luta, algumas questões acho que a gente 
precisa reforçar.  

A primeira delas é que aqui estão 
presentes dois sentimentos fundamentais que 
movem os movimentos sociais, que é o 
sentimento de luta e o sentimento de 
esperança. Isso está no cerne de todo 
movimento social que aqui está. É para isso que 
a gente se mobiliza e é isso que marca o início 
das nossas instituições, falando um exemplo, 
especificamente, das Apaes, que surgem 
justamente do inconformismo de pais e de 
amigos, com os caminhos que eram trilhados, 
ou, melhor dizendo, com as portas que eram 
fechadas para as pessoas com deficiência e para 
os seus filhos.  

Foi da visão de não aceitar esse destino 
que nós, hoje, completamos, no Brasil, mais de 
sessenta e seis anos do Movimento Apaeano. 
Então, reviver esses espaços, Doutor Hércules, 
também é reviver, sempre, esse sentimento de 
luta, de esperança por dias melhores e atrelar 
ele a outro elemento que é importante, que é 
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muito caro para todos nós, que é a necessidade, 
sempre, de buscarmos transformações sociais. 
Isso, acho que ficou muito claro aqui também 
com a Pollyana, com o Luiz Carlos, que aqui já 
fizeram fala. Essa é nossa obrigação, é para isso 
que nós estamos aqui, enquanto movimento 
social organizado, enquanto sociedade civil, 
enquanto sociedade em ação.  

E aí a gente fala, Doutor Hércules: não há 
política pública sem movimentos sociais – essa é 
a verdade! –, sem que a gente paute espaços 
como este. Infelizmente, poucos são os lugares 
em que a gente tem uma oportunidade tão 
grande de falar da causa; falar do nosso caso 
específico, que é a causa da pessoa com 
deficiência intelectual e múltipla, que a gente 
atende, o autismo.  

A maioria dos espaços e das políticas 
públicas é feita e fruto das lutas dos 
movimentos sociais. Não só da área da pessoa 
com deficiência, mas de todos: do movimento 
negro, movimento feminista.  

Então, falar de política pública é falar de 
movimento social. O que seriam, por exemplo, 
das pessoas com deficiência deste estado se não 
fossem as instituições, que, há tantos anos, 
militam, e que, há tantos anos, pautam o debate 
e as necessidades? O que seria deste estado se 
não tivesse o trabalho incansável de voluntários, 
de pais e de amigos engajados e inconformados 
com uma ideia que está por aí, mas que a gente 
combate todos os dias, que, para quem não tem 
nada, qualquer coisa serve?! E que a pessoa 
com deficiência, para ela serve um canto, 
porque ela não vai alcançar nada. Não! A gente 
está aqui para dizer que a pessoa com 
deficiência merece todo o direito e todo o 
respeito garantido por lei a qualquer cidadão 
deste país. E que, sim, nós temos uma causa, e 
que a pessoa com deficiência pode alcançar 
todos os espaços que ela quiser e puder 
alcançar, desde que a gente, enquanto 
sociedade, enquanto poder público e enquanto 
sociedade, consiga entender e construir os 
apoios necessários para que essa pessoa leve 
uma vida digna e feliz. E essa responsabilidade é 
de todos nós.  

Nós, enquanto movimentos sociais, 
somos incansáveis nessa luta de pautar esse 

debate da causa que a gente defende, de forçar 
políticas públicas, mas o compromisso de 
construir uma sociedade mais justa, mais 
igualitária, é de todos nós.  

Então, mais uma vez, agradecer, 
parabenizar todos. Agradecer, mais uma vez, ao 
deputado Hércules, em nome da federação, 
também, que está listada para receber essa 
homenagem.  

As Apaes do Espírito Santo, finalizando, 
atendem mais de nove mil famílias neste 
estado. E para fechar mesmo, Doutor Hércules, 
o que seriam das pessoas com deficiência e da 
sociedade de modo geral, durante a pandemia, 
se não fossem os movimentos sociais, as 
organizações da sociedade civil? O que seriam? 
Em muitos lugares, em muitas casas só 
chegaram os movimentos sociais, só chegou a 
sociedade civil organizada. Então, só para 
reforçar a importância, e, mais uma vez, 
agradecer e dizer que esses espaços marcam e 
dão muita força para que esse movimento e 
essa luta que envolve tantas pessoas, é um 
somatório de vida e de esforços, nunca parem. 
Paulinha nos representa, nós temos causa, e 
isso nos move. 

Muito obrigado. (Palmas) 
Só um parênteses, Doutor Hércules, 

porque eu me esqueci de fazer uma referência. 
Está aqui a Claudina. Cadê a Claudina? Claudina 
que é mãe, lá da Apae de Guarapari. Você vê 
que as demandas não param, Doutor Hércules. 
Só fazer o registro da necessidade urgente que 
nós temos de estruturar o atendimento na área 
da saúde da pessoa com deficiência, 
neurologista, psiquiatra, e todas as terapias. 

 Fica aqui, Claudina! A tua pauta é a 
nossa. É por isso que nós estamos debatendo e 
dizendo que hoje é uma das grandes 
fragilidades, Doutor Hércules, do Estado a 
reabilitação na área da pessoa com deficiência 
intelectual e autismo. E a gente precisa, de fato, 
fortalecer. Não dá para esperar dois, três anos, 
na fila para conseguir um laudo que comprove 
ou que consiga um diagnóstico. E, mesmo assim, 
quando consegue, muitas vezes não tem acesso 
às terapias. As pessoas estão batendo na porta 
das instituições e a gente não está conseguindo 
dar conta disso. Então, fica aí o registro que 
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chegou para mim, Claudina. Obrigado por 
pautar. Obrigado! (Palmas) 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Muito bem, nosso querido 
Vanderson. Obrigado, Vanderson!  

Vamos ouvir agora nosso presidente da 
Fundaes, Robson Melo.  
 

O SR. ROBSON MELO – Muito boa tarde 
a todos! Eu, Robson, venho aqui representar a 
Federação das Fundações e Associações do 
Espírito Santo.  

Doutor Hércules, é com muita alegria, de 
fato, que aqui estamos presentes. Não sou 
apenas eu, somos muitos.  

Mas eu quero salientar, no seu papel, 
Doutor Hércules, a palavra que foi celebrada 
domingo, último, de Cristo Rei, e que diz que 
maior é aquele que serve. E nessa perspectiva, 
Doutor Hércules, que eu me refiro a você, como 
exemplo de pessoa que quer servir, como todos 
aqui, sem dúvida alguma. Mas, especialmente, 
dizer que o rei é aquele que está lá no serviço, 
que está lá fazendo as coisas acontecerem nas 
pontas, como é a grande parte desta plateia que 
está aqui.  

Por isso, Doutor Hércules e Carlos Ajur, 
que muito lhe assessora e agora coordenando o 
Núcleo Otacílio Coser para as organizações da 
sociedade civil, só confirmam esse seu propósito 
com o qual a gente se alinha perfeitamente.  

Doutor Hércules, as políticas públicas 
surgem da ação lá na ponta, e o nosso colega, o 
Vanderson, já disse perfeitamente tudo isso. 
Mas eu quero salientar um papel particular seu, 
enquanto Legislativo, que é de reunir os outros 
setores, como aqui estão, nesta Mesa, muito 
bem representados, o Poder Executivo, o Poder 
Judiciário, com a sua articulação de Poder 
Legislativo.  

Nós não poderemos, de forma alguma, 
prescindir - nós, enquanto terceiro setor - deste 
diálogo com esses todos poderes do Estado.  

E, da mesma forma, me dirijo a vocês, 
representantes dos poderes do Estado. Se as 
políticas públicas acontecem é porque alguma 
coisa já vem acontecendo no terceiro setor.  

Então, nós estamos absolutamente e a 
qualquer tempo, disponíveis para mais dialogar. 

Assim é porque eu vejo aqui a minha colega 
Flávia Santos Murad representando o Conselho 
Estadual da Criança e do Adolescente. Eu tenho 
aqui presente, na diretoria da Fundaes, ao Norte 
com o Cacá, em Linhares; ao Sul, com a Paola, 
da Rochativa; a Milene, que esteve até aqui 
agora há pouco, do Instituto Unimed. Assim se 
pergunta: Mas Unimed? Sim, o Instituto 
Unimed, como outras entidades do terceiro 
setor, funcionam como outros planetas do 
terceiro setor que têm as suas luas. Quem são 
essas luas? São os projetos e outras entidades 
que se apoiam nos editais das instituições, que 
podem emitir editais, como é o caso do Instituto 
Unimed.  

Então, Doutor Hércules e senhores 
representantes dos poderes do Estado, o 
terceiro setor está aqui para conversar. O 
terceiro setor está aqui para dar visibilidade. E 
nesse sentido, em particular - porque estamos, 
neste momento, passando por uma chamada 
nacional, que é o Dia de Doar, que será terça-
feira - ele está chamando para o fato de que nós 
podemos fazer, ainda que com pouco. O filósofo 
Edmund Burke dizia que ninguém comete erro 
maior do que não fazer nada, porque só pode 
fazer um pouco, e essa é a chamada que agora o 
Dia de Doar também está fazendo, e eu digo 
mais ainda: enquanto Fundaes e as nossas 
entidades que aqui estão representadas e serão 
inclusive homenageadas, quero lembrar que nós 
estamos querendo fazer chegar recursos que já 
estão disponíveis aos nossos projetos e as 
nossas entidades. Me refiro ao Imposto de 
Renda. Nós, declarantes, contribuintes do 
Imposto de Renda, podemos, sim, no ato da 
declaração do Imposto de Renda destinar parte 
disso para as entidades, para os projetos.  

A Fundaes também vem tabulando 
conversas para que formemos e já está formado 
- com conta corrente inclusive já criada - um 
fundo de investimento capixaba, que virá de 
doações das mais diversas, Doutor Hércules. E 
eu chamo novamente a Assembleia Legislativa, 
o Poder Judiciário e os executivos aqui 
presentes para que juntos consigamos atrair 
mais recursos das mais diversas formas para isso 
que é muito comum entre nós do terceiro setor. 
A gente quer servir, mas também é preciso do 
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recurso, além do humano, do recurso 
financeiro.  

Então estão aí duas oportunidades ou 
mais: Dia de Doar, Imposto de Renda e fundo de 
investimento social privado, que a Fundaes se 
propõe a encabeçar e já constituiu esse fundo 
para atrair recursos dos doadores mais diversos 
sem passar, necessariamente, pelas leis de 
incentivo. O Imposto de Renda e outros têm 
que, necessariamente, passar pelas leis de 
incentivo. Estou me referindo a doadores 
outros, pessoas físicas, famílias que querem 
deixar um legado. Exemplo é a Fundação 
Carmem Lúcia, que se constitui a partir de um 
legado da senhora Carmen Lúcia, que, estando 
lá nos Estados Unidos, fez chegar o recurso da 
sua família aqui, e assim pode acontecer e já 
acontece com muitas outras entidades.  

Portanto, Doutor Hércules, Carlos Ajur e 
todos os que estão aqui presentes, repetindo a 
palavra de domingo: maior é aquele que serve. 
Muito obrigado a vocês, servidores do Estado e 
das entidades.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Muito bem, Robson. 
Obrigado. 

Vamos ouvir agora a palavra do vereador 
de Vila Velha, Fabio do Vale. Olá, vereador.  
 
 O SR. FABIO DO VALE – Boa tarde a 
todos!  
 Quero aqui parabenizar o Doutor 
Hércules por esta iniciativa. Quero também 
cumprimentar aqui o Carlos Ajur; a Pollyana, da 
Amaes; a Rosilda; os padres e pastores 
presentes. Quero também saudar aqui o meu 
amigo Fausto Fernandes, presidente da Aaoca, 
instituição da qual sou voluntário até hoje, 
instituição esta muito séria, que funciona já há 
vinte e nove anos. Quero, em nome do Fausto, 
cumprimentar todas as organizações civis aqui 
presentes.  

Quero agradecer mesmo ao Doutor 
Hércules por esta iniciativa. Quero dizer que 
essa pauta me interessa muito. Interessa-me 
porque só quem é voluntário sabe o quanto é 
importante essa luta. Eu, como vereador de 
primeiro mandato, Doutor Hércules, o senhor 

teve cinco mandatos lá em Vila Velha, este é o 
meu primeiro, seis mandatos, esse é meu 
primeiro, vim da iniciativa privada e tomei essa 
causa como parte do meu mandato. Tenho 
lutado por essa causa, tenho aberto as portas 
do meu gabinete para ouvir as instituições, 
receber as instituições. Eu acredito que a cidade 
em que nós vivemos tem que ser um lugar igual 
pra todos, dando dignidade e respeito a todos 
que por ela passam.  
 E esses encontros e debates são 
essenciais para manter essa nossa chama acesa. 
Com fé, com trabalho, vamos vencendo aí os 
desafios do nosso dia a dia. Essas lutas vêm pra 
promover mais qualidade de vida. 
 Quero ressaltar a todos que essa 
legislação vigente ainda é muito precária sobre 
vários aspectos. Tudo que trata de PcD, a gente 
pode ter certeza, o quanto vem... (Pausa) 

Quero dizer que cabe a nós, políticos, 
entidades e sociedade civil, nos unirmos e 
encararmos esses temas. Temos que encarar 
com mais seriedade, com compromisso, e 
propor leis para suprir essa falha.  

É preciso reconhecer os erros do passado 
para não repeti-los. Por isso eu sempre digo, 
repito a todos: meu gabinete, em Vila Velha, 
está aberto para receber todas as ideias, para 
receber todos, para que nós possamos legislar 
em favor dessas causas. Dentre algumas causas, 
dentre alguns projetos, fiz algumas indicações, 
fiz algumas propostas de lei em benefício dos 
PcDs.  

E aí, encerrando a minha fala, 
parabenizo-o mais uma vez, doutor Hércules, e 
dizer para o senhor que eu admiro muito toda a 
sua história, principalmente porque o senhor 
tem sensibilidade e é atuante nessa causa. 
Conte comigo.  

Deus abençoe todos.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Muito bem, vereador, 
querido vereador Fabio do Vale. Dê um abraço 
em todos os colegas lá da nossa Câmara de Vila 
Velha, que eu tenho muita honra em ter sido 
vereador nessa terra maravilhosa.  
 Eu cometi uma omissão aqui. Quero 
pedir desculpa a todos. Mas, no início, eu não 
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tinha visto, passei por ele, mas tanta gente, e 
ele foi deputado aqui. Ele tem uma cadeira aqui, 
porque ele é ex-deputado e ele é o presidente 
hoje da Apae de Colatina. Eu gostaria que ele 
viesse para a Mesa, com uma grande salva de 
palmas, meu colega, meu irmão, meu amigo, 
Eval Galazi.  

Por gentileza, Eval. (Palmas) 
 

(Toma assento à Mesa o referido 
convidado) 

 
A Apae de Colatina é uma das Apae 

exemplo para o nosso estado, para o nosso 
Brasil. Então, o Eval, que já foi deputado aqui, só 
não continuou ser deputado porque não quis.  

Então, neste momento, vou passar a 
palavra...  

Vocês vão me desculpar, mas vou ali dar 
um abraço no Eval, ok? (Pausa) 

Obrigado Eval! 
Vamos ouvir, então, a palavra agora. 

Pedi para ela sentar aqui. Já citei o nome dela, 
da luta, as dificuldade que passa, especialmente 
esses usuários de cadeira de rodas. Tenho 
acompanhado o Crefes, lá em Vila Velha, Centro 
de Reabilitação Física do Espírito Santo, está 
sendo construída uma quadra. A quadra acabou 
e eu pedi ao governador, a quadra já está quase 
em fase de colocar o telhado. O time de 
cadeirantes do Crefes já foi campeão brasileiro 
de Basquete e a quadra estava totalmente 
abandonada.  

E depois, a Suzana também é uma 
deficiente cadeirante, é uma anã, ela reclamou 
por uma passarela, porque trepidava muito as 
cadeiras de rodas, as macas e eu pedi ao 
governador e está sendo construída também e 
que é uma luta também da Suzana, com o 
Cocades, com a Rosilda também. Então, essa 
conquista, nós estamos devagar conseguindo as 
coisas.  

Eu quero passar a palavra, então, para 
nossa querida Rosilda Maria Dias. 

 
A SR.ª ROSILDA MARIA DIAS – Boa tarde 

a todas e todos! 
Meu nome é Rosilda. Eu estou aqui 

representando a Comissão Cadeirante do Estado 

do Espírito Santo, a Cocades, através da Apedes, 
Associação das Pessoas com Deficiência do 
Espírito Santo. Meu presidente Marquinhos da 
Moradia. 

Eu sou uma mulher negra, mantenho 
meus cabelos grisalhos e lisos até a altura dos 
ombros, tenho olhos castanhos, nariz não 
afilado, lábios finos. Estou usando uma blusa 
aberta na cor creme, bege, alguma coisa 
parecida. Faço uso de cadeira de rodas. Meu 
sinal é esse e essa é minha identificação para as 
pessoas com deficiência. 
 

(A oradora faz sinais em Libras) 
 

Estou muito feliz, satisfeita de mais uma 
vez estar participando desta Mesa. 
Cumprimentar a todos aqui na pessoa do 
proponente, deputado Doutor Hércules, mas 
parabenizar o amigo, companheiro de causa, 
Carlos Ajur, pelo excelente trabalho 
desenvolvido junto ao gabinete do deputado 
Doutor Hércules para as pessoas com 
deficiência do estado do Espírito Santo e interior 
também – né, Ajur? – abraçando todos. 

Queria cumprimentar a minha 
queridíssima Letícia, nossa secretária do 
município de Vila Velha, da Assistência. Quando 
Arnaldinho convidou você para ser secretária, 
eu fiquei muito mais feliz que você. Você sabe 
disso.  

E cumprimentar todas as pessoas com 
deficiência que estão aqui. A Leonora Gomes, 
que é candidata ao Calendário Inclusivo 2022. 
Não é isso, Leonora? Vai estar participando. 
Esse é mais um projeto, deputado Doutor 
Hércules, do Movimento de Mulheres com 
Deficiência, através da Cocades, Comissão, que 
é um calendário inclusivo pautando as 
potencialidades das mulheres com deficiência e 
suas diversidades. Não é um concurso de beleza, 
quem é a mais bonita, é apontando, nesse 
calendário, as potencialidades de cada uma de 
nós dentro dos seus limites.  

Também cumprimentar o representante 
do Fórum de Pessoas com Deficiência do 
Município de Vila Velha, Daniel Louzada, que 
está aqui e todas mais as outras pessoas com 
deficiência que estão aqui. Ah e meu filho Pietro 
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Miguel. Se eu não falar o nome dele, dá 
problema depois, né, Mi? Meu filho, 
companheiro de luta. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Miguel! Fica em pé, Miguel, 
para pessoal te conhecer. Ô Miguel, fica em pé 
aí. Aí o Miguel ó.  

 
A SR.ª ROSILDA MARIA DIAS – Esse é o 

meu companheiro, o meu amigo. Obrigada 
deputado!  

E quando o senhor fala desse projeto de 
lei, deputado, sobre essa liberação do CNPJ, das 
taxas... É o que segura né, Poliana? Que não 
conseguimos avançar para registrar, para 
conseguir participar dos conselhos, para 
conseguir interagir melhor entre as políticas 
públicas que nos envolvem, pessoas com 
deficiência falando sobre pessoas com 
deficiência, que esse é o nosso papel, pelo 
menos o meu papel como pessoa com 
deficiência, falar sobre nós, porque por nós 
muitos falam. 

Agradeço, mais uma vez, ao deputado 
Doutor Hércules, por sempre abrir as portas, 
dando exemplo aos outros deputados, porque 
alguns já estão seguindo o mesmo exemplo; 
vereadores, entendeu? E até o nosso 
governador Renato Casagrande, que é bastante 
inclusivo, né? Sou suspeita para falar do nosso 
governador, mas ele até, deputado, inaugurou 
uma central de Libras, há pouco tempo; tem 
investido bastante na questão da pessoa com 
deficiência e tem nos ouvido. O deputado 
sempre junto. Sabemos que podemos contar 
com o deputado Doutor Hércules em todos os 
momentos, em todas as situações. Não é isso, 
deputado? Sempre pronto para nos ouvir, para 
nos atender.  

E eu acho que esse projeto vai trazer 
grandes benefícios para as associações como a 
Apedes, a Cocades e outras associações que 
estão por aí, que não têm um registro de CNPJ, 
não têm aquela bala na agulha para pagar, têm 
disponibilidade, têm disposição, têm vontade de 
avançar, mas quando esbarra na burocracia do 
registro, damos uma paradinha, mas graças aos 
encaminhamentos feitos até aqui, ao nosso 

deputado proponente, Doutor Hércules, a pasta 
da pessoa com deficiência, dentro do estado do 
Espírito Santo, tem avançado e tem avançado 
bem. Graças a Deus!  

Só tenho a agradecer a todos! Muito 
obrigada!  

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Muito bem Rosilda! 
Obrigado! Eu pedi à Rosilda para vir pra cá, 
exatamente para mostrar as dificuldades que as 
pessoas usuárias de cadeira de roda têm. Então 
é isto que nós queremos: que esse pessoal seja 
visto. Pessoal totalmente esquecido.  

Vamos ouvir então agora a palavra do 
nosso procurador-chefe da Procuradoria-Geral 
do Trabalho da Décima Sétima Região, doutor 
Estanislau Tallon Bozi. 

 

O SR. ESTANISLAU TALLON BOZI – Uma 
grata satisfação, uma honra, ao Ministério 
Público do Trabalho, fazer parte dessas 
solenidades. Ver esta Casa sempre cheia é uma 
alegria muito grande. Realmente. V. Ex.ª 
consegue mobilizar a nossa sociedade civil por 
uma boa causa. Hoje estamos aqui repletos de 
religiosos, a palavra do presidente da Fundaes, 
professor Robson Melo, trouxe-me algumas 
reflexões porque a causa é bem antiga.  

São Francisco de Sales, um religioso, lá 
do século XVI, acolheu, na sua paróquia, na sua 
comunidade, um jovem surdo e foi o primeiro 
criador, talvez, da linguagem de sinais, 
exatamente para possibilitar a educação 
daquele jovem. Então a causa vem de muito 
tempo. São Francisco de Sales nasceu para a 
vida eterna em 1622. Ou seja, ano que vem 
completa quatrocentos anos que ele partiu para 
a eternidade. Para ver como a essa realidade 
permeia a humanidade desde sempre, desde 
seu início.  

O Ministério Público do Trabalho tem 
atuado nessas questões envolvendo as pessoas 
com deficiência, pelo menos há duas décadas ou 
um pouco mais. E nós temos sempre tentado 
fomentar também, e V. Ex.ª sabe disso, essas 
políticas públicas, criar vagas de emprego, 
capacitação, cursos. 

Nós temos várias iniciativas no estado do 
Espírito Santo, algumas não tão bem sucedidas, 
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como um Sine especializado, e outras bem 
sucedidas, como o PCD Legal, que aproveito a 
oportunidade para informar, ganhou o primeiro 
Prêmio Nacional de Acessibilidade, vai ser 
recebido em Brasília, pelo nosso procurador-
geral, no dia 3 de dezembro. E o Reconecta, que 
estamos em fase de organização para que se 
realize de forma híbrida, presencialmente e on-
line, no ano que vem.  

Então, muito grato pelo convite mais 
uma vez, Doutor Hércules. Saudar esta plateia e 
dizer que a luta continua sempre. E contem com 
o Ministério Público do Trabalho. 

E viva Cristo Rei! 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) –  Obrigado, doutor. 
Eu quero, neste momento, convidar para 

falar a procuradora de Justiça do Ministério 
Público do Espírito Santo, do nosso estado, 
portanto, doutora Inês Tomé Poldi Taddei.  

Para quem não sabe, doutora Inês 
acompanha aqui a Comissão de Saúde. Ela é 
uma pessoa que exige que o poder público 
ofereça ao cidadão, especialmente na questão 
da saúde, aquilo que o povo precisa. E nós 
temos uma procuradora que realmente é muito 
dedicada, muito severa, faz questão de 
defender o cidadão. 

Com a palavra a doutora Inês. 
 
A SR.ª INÊS TOMÉ POLDI TADDEI – Boa 

tarde a todos! 
Quero cumprimentar o Doutor Hércules, 

presidente da Comissão de Saúde aqui da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo; cumprimento também o representante 
aqui presente do Poder Executivo, na pessoa do 
Prefeito de Ibatiba, Luciano Pingo; o vice-
presidente da Amunes, que tanto nos auxiliou 
em meio a esta pandemia orientando, ajudando 
a difundir as notificações recomendatórias do 
Ministério Público; cumprimento também o 
representante do Poder Judiciário, na pessoa do 
juiz de Direito, doutor Felipe Morgado; o 
representante do Poder Legislativo Municipal 
aqui presente, vereador Fábio do Vale; o 
representante do Ministério Público do 
Trabalho, procurador-chefe, doutor Estanislau; 

o representante da Procuradoria do Estado, 
doutor Yuri, aqui presente; representantes da 
igreja, nas pessoas do padre George e do padre 
Rodrigo; e, ao final, não poderia deixar, e deixei 
para o final, quero cumprimentar o senhor 
Carlos Ajur, coordenador do núcleo Otacílio 
Coser de Apoio às Organizações da Sociedade 
Civil e, em seu nome Carlos, eu cumprimento 
cada uma das organizações da sociedade 
constituídas, que aqui estão presentes, no 
reconhecimento do Ministério Público ao 
trabalho que vem sendo prestado por essas 
organizações sociais.  

E, apenas pra conceituar, nós deixamos 
aqui a seguinte questão, a Constituição Federal, 
ela elenca uma série de direitos sociais, mas pra 
que esses direitos sociais se concretizem nós 
precisamos dessas organizações civis 
organizadas. É através de vocês que esses 
direitos e garantias podem vir a ser 
efetivamente implementados. E para tanto o 
Ministério Público, na Constituição Federal 
também, foi incumbido da fiscalização desses 
direitos sociais. E eu quero aproveitar esta 
oportunidade para colocar o Ministério Público 
à disposição de todos vocês aqui presentes.  

Nós entendemos que as ações coletivas 
e essas organizações sociais nos auxiliam nesse 
sentido, elas podem beneficiar toda a 
sociedade. 
 E aí, para encerrar, eu queria colocar 
essa expressão muito conhecida por todos: A 
união faz a força. Nós entendemos que muitos 
fracos unidos se tornam um poderoso.  

Então, parabéns para todos vocês, nós 
contamos com o apoio, e vocês, com o trabalho, 
vêm ajudando muito a população, ajudando e, 
principalmente, auxiliando o trabalho que vem 
sendo desenvolvido pelo Ministério Público em 
prol da garantia, da fiscalização, e da 
implementação desses direitos sociais. Obrigada 
a todos! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Obrigado, doutora Inês. Eu 
quero pedir, estamos chegando quase ao final 
da nossa sessão, e eu quero pedir, antes de 
terminar, para o Carlos Ajur falar uma coisa 
sobre um projeto de minha autoria, uma luta 
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muito grande, que eu fui a São Paulo depois ao 
Paraná e trouxemos para cá, Pingo, a Nota 
Capixaba, e o governador do Estado mandou 
mensagem aprovando. Está sendo 
regulamentado. Eu quero que Carlos Ajur 
explique para vocês o que quer dizer Nota 
Capixaba. Pois não, Carlos. 
 
 O SR. CARLOS AJUR CARDOSO COSTA – 
A Nota Capixaba, essa proposta, mais uma 
proposta do Doutor Hércules em apoio às 
organizações da sociedade civil, ela traz um 
novo de outros programas que já tiveram de 
arrecadação de nota fiscal pela sociedade, 
porque ela vai beneficiar também a pessoa 
física. Essa proposta foi amplamente discutida 
com as organizações através de uma reunião on-
line que foi feita com o gabinete do Doutor 
Hércules em parceria com o Núcleo Otacílio 
Coser e com o apoio também da Secretaria da 
Fazenda, com o auditor Tiago. 
 E o que ela traz de bom? Ela traz de bom 
o seguinte: que a organização, nós tivemos uma 
informação da assessoria do Núcleo Otacílio 
Coser em contato com a Secretaria da Fazenda. 
Temos mais de oitenta organizações da 
sociedade civil cadastradas na Secretaria da 
Fazenda. Nós tínhamos esperança de que esse 
programa fosse lançado agora, na primeira 
quinzena de novembro, mas tem uma proposta, 
uma informação, de que eles estão trabalhando 
na regulamentação e que pode ser lançado na 
primeira quinzena de dezembro. 
 Então, eu peço àquelas organizações da 
sociedade civil que ainda não se cadastraram 
para entrar em contato tanto com a Secretaria 
da Fazenda, se tiver dificuldade, com o Núcleo 
Otacílio Coser, com o gabinete do Doutor 
Hércules, e nós possamos estar dando toda 
informação para as entidades se cadastrarem. 
  

A entidade pode se mobilizar, haverá 
sorteios mensais e anuais. Esse sorteio vai dar 
para a organização um prêmio de cinquenta mil 
reais, mensal. E no final do ano um prêmio de 
cem mil. E igualmente, também, será 
beneficiada a pessoa que recolheu aquela nota 
e que cadastrou aquela nota em nome daquela 
entidade que foi beneficiada. Se foi a nota dele 

que foi sorteada, ganha também, ele, o mesmo 
valor que a organização ganhar. Então, traz um 
novo recurso para as organizações.  

Um recurso que entra livre na 
organização para que ela possa aplicar nos seus 
objetivos estatutários, principalmente no 
custeio, que nós sabemos que são as grandes 
despesas das organizações, folha de pagamento, 
material didático, pedagógico. Estamos 
aguardando esse programa, é uma proposta do 
Doutor Hércules. Qualquer dificuldade, o Núcleo 
Otacílio Coser e o gabinete do Doutor Hércules 
estão à disposição dos senhores e das senhoras 
dirigentes para prestar toda informação para 
que vocês possam, aqueles que não se 
cadastraram, possam se cadastrar e possam vir 
a ser beneficiadas com esse recurso que 
esperamos que agora em dezembro ele seja 
lançado em benefício dessas organizações.  

 
O SR. CERIMONIALISTA - (FELIPE 

TRABACH DA VITÓRIA) – Neste momento, peço 
licença ao deputado proponente, Doutor 
Hércules, para fugir um pouco do protocolo a 
fim de conceder um pequeno tempo à Apae de 
Marataízes que irá homenagear o senhor com 
artesanatos confeccionados pelos usuários e 
alunos de Marataízes, que serão entregues pela 
autodefensora Paula do Nascimento e pelos 
alunos Ana Maria e Giovani.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Eu acho melhor eu descer, 
ela esperar ali embaixo. Por favor, Paula. Fica aí, 
eu vou aí. Eu vou aí. É melhor eu ir aí.  
 

A SR.ª PAULA NASCIMENTO – Doutor 
Hércules, boa tarde! Primeiramente, gostaria de 
agradecer a Deus e gostaria de cumprimentar o 
senhor. E cumprimentar todas as Apaes que 
estão aqui presentes, Pestalozzis e instituições 
que vão ser homenageadas. Dizer que para nós, 
pessoas com deficiência, é um momento muito 
importante. E todos aqui fazem jus a esta 
homenagem porque fazem a diferença na vida 
das pessoas com deficiência. 

O que eu aprendi na Apae é que nós, 
pessoas com deficiência, precisamos de 
oportunidade e não de piedade de ninguém. 
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Então, o que o senhor está fazendo aqui hoje é 
enaltecendo o nosso trabalho e mostrando que, 
no cenário da vida, nós, pessoas com 
deficiência, não queremos ser coadjuvantes, 
mas, sim, protagonistas da nossa própria 
história e dos nossos próprios sonhos. Então, 
muito obrigada por ter pessoas assim como o 
senhor que está nos dando o protagonismo e 
fazendo com que todas as pessoas com 
deficiência ocupem o seu espaço. 

Gostaria de pedir uma salva de palmas 
para todas as instituições aqui presentes. 
(Palmas) 

E gostaria também de agradecer ao meu 
presidente da Federação das Apaes, Vanderson 
Gaburo, que, como ele diz, o nosso movimento 
é um movimento que tem causa. E precisamos 
de pessoas dispostas a fazer a diferença na vida 
das pessoas com deficiência intelectual e 
múltipla.  

Muito obrigada! Que o senhor leve um 
pouquinho da gente, nós estamos honrados em 
estar aqui neste momento. E esta homenagem é 
para o senhor lembrar sempre de nós com 
muito carinho, através do nosso artesanato da 
Apae de Marataízes, que vai ser entregue pelos 
nossos alunos e por mim. Muito obrigada. 

 
(Procede-se à entrega de 
artesanatos) 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Ainda bem que eu fiz eletro 
ontem. Fiz eco do coração, fiz eco da carótida 
também e, felizmente, o coração está bom, 
porque não é fácil, não. Sinceramente, não é 
fácil. Não tenho palavra para agradecer o 
sacrifício seu, principalmente de você, suas 
palavras generosas e algumas imerecidas, mas 
pode estar certo que este momento aqui vou 
levar para a minha vida inteira. (Palmas) 
 Ontem, nós falamos em Guarapari, com 
o Carlos Ajur, para mais de quinhentas pessoas. 
Mais de quinhentas pessoas, de assistentes 
sociais, aquelas que, realmente, trabalham com 
a dificuldade, com a sensibilidade, com a falta 
de remuneração, com a falta de respeito pela 
profissão. Mas nem naquele momento, não 
fiquei tão emocionado igual a neste momento, 

aqui, hoje. Minha vontade é não terminar a 
sessão agora, é continuar falando com vocês.  

Devido ao protocolo, vou encerrar a 
sessão, mas vocês vão continuar aqui. Não 
saiam, não, porque as homenagens serão feitas 
logo em seguida, combinado? 
 Muito bem. Então, quero agradecer. 
Agradecer a Deus! Agradecer a Deus por este 
momento em que a gente está lutando aqui 
para mostrar que vocês existem! Que vocês 
existem! Muita gente não vê vocês! O mandato 
só serve se a gente servir. Nosso vereador está 
aqui e ele sabe disso: servir. Como a gente fica 
tão satisfeito em poder servir. A gente fica 
muito mais alegre em servir do que ser servido. 
Então, é assim que o político tem vontade de 
ajudar. 
 Quero dizer para vocês que estou no 
décimo mandato. Dez mandatos: seis de 
vereador e quatro de deputado. Apesar de tudo 
isso, não estou cansado. Não me sinto cansado, 
não tem hora, não tem dia. Eu me sinto, cada 
vez, com mais vigor, com mais vontade de 
trabalhar, porque estou vendo que nosso 
objetivo está sendo alcançado.  

Lotar isto aqui, este plenário, lotar as 
galerias, muita gente com deficiência, muita 
gente com dificuldade de chegar até aqui, não é 
fácil. Vocês é que estão fazendo isso e é Deus 
que está dando essa força para vocês. 
 Então, quero agradecer a Deus; 
agradecer à TV Assembleia; ao painel, que 
estava marcando, aqui, nosso tempo; ao Núcleo 
Otacílio Coser, às organizações da sociedade 
civil, capitaneado pelo Carlos Ajur, que 
organizou, junto com meu gabinete, este 
momento. Agradecer às intérpretes de Libras: à 
Eliana, à Gisele, à Dani e à Priscila, que 
transmitiram para  a comunidade surda tudo 
que nós falamos aqui. Isso é inclusão. Essa é a 
nossa luta. Agradecer ao garçon, ao Lilico.  Cadê 
o Lilico? Este aqui chega aqui junto comigo e sai 
depois de mim ainda. Ele chega aqui pela manhã 
e sai à noite. Este é o nosso querido Lilico. 
Agradecer aos seguranças, que estão aqui 
ajudando vocês também. Um trabalho 
importante o dos seguranças. Agradecer aos 
fotógrafos, nosso querido Tonico e sua equipe. 
Tonico, ele tem um registro do pedaço da 
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história do Espírito Santo. Se precisar de uma 
fotografia, de uma coisa antiga, procure o 
Tonico. Ele é tão antigo aqui, no Governo e na 
Assembleia, que falam que ele fotografou... 
Uma salva de palmas para o Tonico! (Palmas) 

O pessoal aqui fala que o Tonico 
fotografou a Santa Ceia. Então, Tonico é nossa 
história. Nós temos a maior admiração pelo seu 
trabalho, e nós somos seu fã, Tonico. Obrigado. 
Agradecer, então, ao cerimonial, especialmente 
ao Felipe, que está aqui, fazendo a locução. 
Agradecer aos servidores do nosso gabinete, 
que têm ajudado muito, que me acompanham 
para todo lado. Eles chegam aqui pela manhã 
também e saem à noite comigo. Agradecer aos 
servidores da copa e da limpeza. São os 
invisíveis, também. Quando vocês chegaram 
aqui, estava tudo limpinho. Vocês não viram, 
mas eles estiveram aqui antes de vocês, 
limpando aqui. Eles são os invisíveis, são os 
trabalhadores por quem nós temos muito 
respeito. Eu sei o que é isso porque eu também 
já fiz isso. Com vinte anos eu fazia isso na Santa 
Casa de Cachoeiro. Agradecer também ao 
pessoal da coordenação da recepção, que fez 
um trabalho muito bom e  aos amigos e amigas 
da Taquigrafia, que registraram com muita 
paciência toda a nossa fala. Taquigrafia é a arte 
de escrever na velocidade que se fala. Então, 
são nossos artistas aqui também.  

Então, mais uma vez, vocês não sabem 
como é que vocês quase me mataram do 
coração, não só pela homenagem, mas a 
presença de vocês aqui.  

Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão. Antes, porém, 
convido os senhores deputados e as senhoras 
deputadas para a próxima, que será solene, 
hoje, às 19h.  

Está encerrada a sessão.  
 

(Comunicamos que haverá 
sessão solene hoje, dia 26 de 
novembro, às 19h, em 
homenagem ao Dia Estadual da 
Profissional de Segurança no 
Combate à Violência Contra a 
Mulher, conforme requerimento 
do deputado Delegado Danilo 
Bahiense, aprovado em plenário, 

e comunicamos que haverá 
sessão ordinária híbrida, virtual e 
presencial, dia 29 de novembro 
de 2021, às 15h. Expediente: o 
que ocorrer. Ordem do Dia: 
anunciada na centésima sétima 
sessão ordinária, realizada dia 24 
de novembro de 2021, às 9h) 
 
Encerra-se a sessão às dezessete 

horas e dezoito minutos. 
 

*As inserções em negrito 
referem-se às previsões 
regimentais relativas às fases ou 
às ocorrências desta sessão. 
 

 
 
TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA 

VIRTUAL, DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
DA COMISSÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO 
SOCIAL, REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 
2021. 
 
 A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 
– Boa tarde a todas, a todos e todes! Nesta 
segunda-feira um pouco chuvosa, abrimos aqui 
a nossa reunião da Comissão de Comunicação e 
Cultura. 

Cumprimento o meu companheiro de 
comissão, deputado Gandini, cumprimento toda 
a equipe que está nos acompanhando e 
cumprimento também os nossos 
telespectadores que acompanham a TV 
Assembleia.  
 Eu passo a palavra em seguida à Eugênia, 
nossa organizadora da comissão para que ela 
possa ler a Ordem do Dia, e o Expediente.  
 
  A SR.ª SECRETÁRIA – (EUGÊNIA MAGNA 
BROSEGUINI KEYS) – Bom dia! O item 2, leitura, 
discussão e aprovação da ata. A leitura da ata 
vai ser dispensada, de acordo com o art. 97 do § 
4.º do Regimento Interno.  
 Leitura do Expediente: 
  

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
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Não houve no período. 
 
  PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS À 
SENHORA DEPUTADA E AO SENHOR 
DEPUTADO:  
Projeto de Lei n.º 858/2019.  

 Autor: Deputado Gandini.                       
 

A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 
– Antes de dar continuidade, quero colocar a ata 
em votação para que a ata desta reunião de 
hoje tenha a legitimidade. Foi dispensada a 
leitura. Indago se alguém quer fazer algum 
comentário sobre a ata. (Pausa) 

Não havendo, coloco-a em votação.  
Voto favorável e pergunto o voto do 

deputado Gandini.  
 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – 

Também favorável, presidente.  
 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 

– Obrigada.  
Pode dar continuidade, por favor, 

Eugênia.  
 

A SR.ª SECRETÁRIA – (EUGÊNIA MAGNA 
BROSEGUINI KEYS) – Projeto de Lei n.º 
1017/2019.  

Autor: Deputado Rafael Favatto.       
 

Projeto de Lei n.º 53/2020.  
Autor: Deputado Torino Marques.          

 

Projeto de Lei n.º 379/2020. 
Autor: Deputado Sergio Majeski.    

 
PROPOSIÇÃO SOBRESTADA: 
Não houve no período. 

  
PROPOSIÇÃO BAIXADA DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
Ordem do Dia.  
 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 

– Os projetos já foram distribuídos ou estão 

sendo lidos hoje? Ou a leitura deles hoje é a 
primeira vez, Eugênia? 

 
A SR.ª SECRETÁRIA – (EUGÊNIA MAGNA 

BROSEGUINI KEYS) – Os projetos estão 
distribuídos para a Procuradoria; para o parecer 
da Procuradoria. Ainda não foram devolvidos 
para a comissão os projetos com os pareceres.  

 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 

– Na próxima reunião, faremos a distribuição 
para os respectivos relatores e relatoras dos 
projetos indicados hoje.  

Então, podemos ir para a pauta do dia.  
 
A SR.ª SECRETÁRIA – (EUGÊNIA MAGNA 

BROSEGUINI KEYS) – Eles já estão distribuídos 
para os relatores. Os relatores já encaminharam 
para a Procuradoria.  

 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 

– Então aguardamos só o retorno da 
Procuradoria.  

 
A SR.ª SECRETÁRIA – (EUGÊNIA MAGNA 

BROSEGUINI KEYS) – Isso. Para voltarmos com 
eles aqui na comissão. 

 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 

– Ok. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA – (EUGÊNIA MAGNA 

BROSEGUINI KEYS) – Nós temos um convidado 
hoje.  

 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 

– Por gentileza, pode nos colocar aqui o 
convidado. Quem é o convidado para a pauta de 
hoje? É que a pasta não está comigo. O 
deputado Gandini que já teve que fazer 
audiências como essa, sabe como é quando a 
pasta não chega a nossas mãos, ficamos aflitos, 
sem ter todas as informações necessárias. 

 
 A SR.ª SECRETÁRIA - (EUGÊNIA MAGNA 
BROSEGUINI KEYS) – Se o deputado Gandini 
quiser apresentar o convidado, senão, se a 
senhora me permitir eu posso fazer a 
apresentação do convidado. 
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 A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 
– Gandini, você está com todas as informações 
na sua mão? 
  
 O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Sim, 
deputada. Maxuell é nosso escritor aqui de 
Vitória. Vou pedir à Eugênia, estou sem os 
detalhes, porque ele tem várias comunicações, 
e vai nos passar a experiência dele. Mas vou 
pedir à Eugênia, se puder nos ajudar na 
apresentação do Maxuell. 
 

A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 
– Por favor, Eugênia. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA - (EUGÊNIA MAGNA 
BROSEGUINI KEYS) – Presente aqui conosco o 
senhor Maxuell dos Santos, brasileiro, nasceu 
em Vitória, em 1986, e mora na referida cidade. 
É jornalista, radialista, designer gráfico e 
servidor público da Prefeitura de Cariacica, 
desde 2017. Editor-chefe do portal Marramaque 
e professor de literatura brasileira do cursinho 
popular Risoflora. É técnico em multimídia pelo 
Ceet Vasco Coutinho; em 2016, licenciado em 
Letras, Português, pelo Instituto Federal do 
Espírito Santo; em 2021, especialista em 
Educação Especial com ênfase em Transtornos 
Globais do Desenvolvimento e Superdotação, 
pela Faculdade de Educação Paulistana; em 
2021, especialista em Revisão de Texto; em 
2021, Pós-graduado em Escrita Criativa, Roteiro 
e Multiplataformas, pela Faculdade Novoeste, 
Licenciado em História pela Uninter, e 
bacharelando em Jornalismo Digital, pelo Centro 
Universitário Leonardo da Vinci. 

O tema que ele vai apresentar são os 
resultados da pesquisa, que são Os Desafios dos 
Escritores que Produzem Literatura no Espírito 
Santo.  

Com a palavra o senhor Maxuell dos 
Santos. 

 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 

– Maxuell, bem-vindo! Muito obrigada por 
aceitar o convite desta comissão. Nós o 
recebemos aqui com muito carinho e muito 
respeito por todo seu trabalho. 

Então, por gentileza, pode usar a palavra. 

O SR. MAXUELL DOS SANTOS – Senhora 
presidenta, senhores deputados membros da 
Comissão de Cultura, aos telespectadores da TV 
Ales, meu cordial bom dia! 

No dia 19 de fevereiro deste ano, por 
eco conferência, defendi meu TCC da 
licenciatura Letras-Português do Instituto 
Federal do Espírito Santo, campus Vitória, 
denominado Os Desafios dos Escritores que 
Produzem Literatura no Espírito Santo, que foi 
aprovado. 

A banca examinadora teve como 
integrantes, o orientador de fato professor 
Nelson Martinelli Filho, a professora Camila 
David Dalvi, como orientadora para os fins legais 
e presidenta da banca, uma vez que o 
orientador está licenciado para o pós-
doutorado, e a professora e poetisa Renata 
Oliveira Bomfim, como examinadora externa. 

Para elaborar este trabalho, utilizei 
textos de notáveis pesquisadores da literatura 
produzida no Espírito Santo, como Francisco 
Aurélio Ribeiro, Maria Amélia Dalvi, Ivania 
Esteves e Reinaldo Santos Neves, além de 
entrevistas do livro Notícias da Atual Literatura 
Brasileira, Entrevistas, organizadas por Vitor Cei 
e outros, além de ter aplicado questionário por 
e-mail aos escritores. 

A partir das respostas dos autores e do 
referencial teórico, estou provado que os 
mesmos enfrentam três gargalos após 
publicação de suas obras: Distribuição, 
divulgação e circulação. O primeiro gargalo, a 
distribuição é por conta do preconceito das 
grandes cadeias de livrarias com o autor 
capixaba, que publica edição independente, sem 
vínculo aos grandes conglomerados editoriais. 
Estas só divulgam autores best sellers, 
principalmente os internacionais, 
majoritariamente anglófonos. A distribuição 
corre por conta dos autores, nem sempre são 
aceitos pelas livrarias. Ademais, há dois 
dispositivos do regulamento ICMS do Espírito 
Santo que penaliza os livreiros que derem saída 
de livros de autores adquiridos por meio de 
nota fiscal avulsa. 

A postura de grandes livrarias de só 
expor livro que seja best seller, garante o ranço 
provinciano e colonizado de só valorizar o que é 
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de fora. É como se os autores brasileiros 
tivessem pouco ou nenhum valor. Alguns 
autores independentes fazem venda direta dos 
seus livros, principalmente em eventos literários 
e plataformas de autopublicação digital e de 
impressão sob demanda. 

No Brasil, salvo raras e notáveis 
exceções, como Paulo Coelho e autores de livros 
de autoajuda, como Augusto Cury e Roberto 
Shinyashiki, o escritor não consegue sobreviver 
só de direitos autorais de suas obras. Muitos 
têm profissões paralelas, como professor, 
jornalista, advogado, servidor público, entre 
outras. 

O Espírito Santo não possui uma 
indústria editorial consolidada. O que temos, na 
verdade, são empresas que prestam serviços 
editoriais, nas áreas de revisão, editoração 
eletrônica, ilustração, além das gráficas que 
prestam os serviços supracitados e imprimem os 
livros. Muitos autores independentes são 
obrigados a se formalizar enquanto pessoa 
jurídica para poder emitir nota fiscal e vender 
seus livros nas livrarias. 
 O segundo gargalo é a divulgação por 
conta da crise dos jornais impressos, 
enxugamento das redações, diminuição dos 
cadernos de cultura, divulgação dos autores 
(Inaudível) o orçamento da obra, ausência de 
programas de cultura nas emissoras comerciais 
de TV aberta. Cultura só é tratada na agenda 
cultural dos telejornais noturnos, ainda assim, 
se limitam a abordar shows musicais, peças 
teatrais e lançamentos de filmes. Há dois 
programas de TV aberta dedicados à Literatura, 
ainda assim em emissoras públicas e educativas. 
 É fato que nos últimos anos, os jornais 
impressos têm passado por uma crise, agravada 
pela pandemia, encerraram as atividades em 
versão impressa e migraram para internet, 
como aconteceu com o nonagenário A Gazeta. 
Com isso, houve o enxugamento do quadro de 
jornalistas, e os cadernos de cultura diminuíram. 
Livros chegam amiúde às redações dos dois 
maiores jornais do Estado. Não há jornalistas 
especializados em literatura. Os repórteres dos 
cadernos culturais têm que cobrir de 
celebridades a séries lançadas em plataformas 
de streaming. As redações dos jornais e portais 

reproduzem ipsis litteris o press release, 
limitando-se a mudar o título ou reescrevê-lo 
com informações adicionais do autor.  

O poder público nas esferas municipal e 
estadual, enquanto patrocinador dos livros 
lançados através das leis de incentivo deveria 
pagar assessoria de imprensa com vistas à 
divulgação das obras contempladas nos editais 
de Literatura. A divulgação fica por conta do 
autor, muitas vezes, sem contato com as 
redações. 

O terceiro gargalo é a circulação, pelo 
fato de o poder público, Governo do Estado e 
Prefeituras só viabilizarem a publicação do livro 
com respostas evasivas de secretarias de cultura 
que dizem reservar os exemplares para a 
distribuição em escolas e bibliotecas, mas os 
autores são privados de informações dessa 
distribuição e não participam do processo. 
 Há uma ausência de política de aquisição 
de livros escritos por autores capixabas por 
parte do Governo do Estado e das prefeituras. 
Em outras palavras, o poder público financia a 
publicação, mas não adquire as obras dos 
autores capixabas. 
 Não obstante os percalços dos escritores 
que produzem literatura no Espírito Santo, 
algumas iniciativas particulares institucionais 
têm corroborado para que a nossa literatura 
saia da condição de marginalidade e de 
invisibilidade, como o clube de leitura Leia 
Capixabas, organizado pelo escritor 
Anaximandro Amorim; o programa Sim para a 
Literatura, da TV Sim – Linhares, apresentado 
pelo professor Pereira; o programa Um dedo de 
Prosa, desta emissora, apresentado por Gabriela 
Zorzal; o blog-canal do YouTube Livros por Lívia, 
coordenado por Lívia Corbellari; e o programa 
Viagem pela Literatura, da Biblioteca Municipal 
Adelpho Poli Monjardim, vinculada à Secretaria 
de Cultura da Prefeitura Municipal de Vitória e 
coordenada pela bibliotecária Elizete Caser. 

Diante dos problemas expostos, seguem 
algumas propostas que podem atenuar essa 
situação de marginalidade enfrentada pela 
literatura produzida no Espírito Santo:  

 
1 CRIAÇÃO DO PRÊMIO ESPÍRITO 
SANTO DE LITERATURA  
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É um prêmio, a ser organizado pela 
Secretaria de Estado da Cultura, 
com o apoio da Academia Espírito-
Santense de Letras e da Academia 
Feminina Espírito-Santense de 
Letras, para selecionar os melhores 
livros nos gêneros romance, conto, 
crônica, poesia e literatura infanto-
juvenil, editados e publicados no 
Espírito Santo, divididos em autor 
estreante e autor com obras 
publicadas. Cada um dos dez 
autores dos cinco gêneros ganharia 
um prêmio em dinheiro e uma 
bolsa para um curso de escrita 
criativa.  
 

O prêmio em questão teria o fito de 
estimular a produção e a 
divulgação literária local. O júri 
será composto por pessoas com 
notória experiência em literatura, 
nomeados pelo um conselho 
curador do prêmio, presidido pelo 
secretário da Cultura. Um livro que 
recebe um prêmio literário ganha 
maior visibilidade na mídia, por 
conseguinte, tende a ser procurado 
nas livrarias.  
 

2 INCENTIVO À CRIAÇÃO DE FEIRAS 
LITERÁRIAS NOS MUNICÍPIOS DO 
INTERIOR E NAS PERIFERIAS  
 

À exceção da Bienal Rubem Braga, 
que ocorre em Cachoeiro de 
Itapemirim, as feiras literárias no 
interior do Estado são inexistentes, 
conforme foi levantado. É 
necessário criar eventos que 
possibilitem os escritores que 
produzem literatura no Espírito 
Santo circular e fazer divulgação de 
seus livros em todo o Estado, uma 
vez que ficam limitados à 
divulgação na Grande Vitória.  
A divulgação da produção literária 
do Espírito Santo fica reduzida aos 
autores residentes na egião 
metropolitana. 

As periferias da Grande Vitória, tão 
estigmatizadas pela imprensa 
local, que só enfatiza os 
assassinatos e as guerras de 
facções por pontos de venda de 
drogas, têm muitos talentos 
literários escondidos. Fica 
subentendido que dá audiência 
mostrar jovem negro morto a tiros 
ou preso por matar, roubar, 
traficar, furtar ou estuprar. 
  
As feiras são um ótimo meio para 
que estes jovens, oriundos de 
famílias desestruturadas e 
economicamente vulneráveis 
possam mostrar sua produção. É 
preciso dar voz e vez à literatura 
feita à margem da margem do 
cânone e dos padrões acadêmicos. 
  
 
3 INCLUSÃO DE DOIS LIVROS DE 
AUTORES CAPIXABAS NAS CESTAS 
BÁSICAS DISTRIBUÍDAS PELAS TRÊS 
ESFERAS DE PODER, FINANCIADOS 
POR ESTAS ÚLTIMAS. 
 
Mais do que matar a fome de 
alimentos, é necessário matar a 
fome de saber. Sendo assim, a 
inserção de duas obras de autores 
locais corrobora para que as obras 
circulem. Quando o hábito de 
leitura é inculcado, a pessoa em 
situação de vulnerabilidade social 
tende a não ter mais fome de 
comida, mas fome de 
conhecimento. A mesma passa a 
compreender, por meio dos livros, 
de sua condição e se conscientiza 
que é possível quebrar o ciclo de 
pobreza. Este é o poder 
empoderador da literatura. 

 
4 PRIORIZAÇÃO NA PREMIAÇÃO 
DOS EDITAIS PARA PRODUÇÃO DE 
LONGASMETRAGENS E SÉRIES QUE 
SEJAM ADAPTAÇÕES DE OBRAS 
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LITERÁRIAS DE AUTORES 
DOMICILIADOS NO ESPÍRITO 
SANTO  

 
Quando uma obra literária é 
adaptada para algum formato 
audiovisual, no período de sua 
exibição, ocorre um aumento na 
venda da mesma. A nível local, foi 
o que aconteceu com os romances 
Os Incontestáveis, de Saulo Ribeiro 
e Reino dos Medas, de Reinaldo 
Santos Neves, que virou o filme As 
Horas Vulgares, dirigido por Vitor 
Graize e Rodrigo de Oliveira(...). 
 

(...) Por meio dos longas-metragens 
e das séries, o povo capixaba passa 
a se enxergar nas produções 
audiovisuais, onde se manifestam 
todas as expressões culturais do 
nosso Estado, desde a polenta de 
Venda Nova do Imigrante ao congo 
da Barra do Jucu. Além disso, 
fomenta a indústria audiovisual 
capixaba, com contratação de 
técnicos e artistas locais, e geração 
de empregos indiretos nos setores 
secundário e terciário. 
 

5 CONDICIONAMENTO PELO 
GOVERNO DO ESTADO E PELAS 
PREFEITURAS DA VEICULAÇÃO DA 
PROPAGANDA OFICIAL À 
DIVULGAÇÃO DE AUTORES QUE 
PRODUZEM LITERATURA NO 
ESPÍRITO SANTO NAS EMISSORAS 
DE RÁDIO E TELEVISÃO  
 

Salvo os programas Um dedo de 
Prosa e SIM para a Literatura, o 
espaço para divulgação dos livros 
de escritores que produzem no 
Espírito Santo é quase nulo. Certa 
feita, um autor capixaba entrou em 
contato com a produção de um 
programa exibido aos sábados com 
temática cultural, onde queria 
divulgar o seu novo livro. Ele 
obteve a resposta que já fizeram 

uma matéria sobre literatura 
capixaba. O diretor do programa 
era pernambucano.  
Apresentadores e produtores, 
quando dão espaço para um 
escritor falar de seu livro, é porque 
ele faz parte do seu círculo de 
amizade. O autor, muitas vezes não 
tem dinheiro para pagar uma 
assessoria de imprensa e ele tem 
que fazer isso. Escritores fora do 
círculo de amizade dos 
comunicadores, ao fazer o follow-
up, recebem respostas evasivas dos 
editores, que lhes fecham as 
portas. Não obstante serem 
empresas privadas, pautadas pela 
livre iniciativa, as emissoras de 
rádio e televisão precisam seguir o 
artigo 221 da Carta Magna, que 
assim diz: 

 
 Art. 221. A produção e a 
programação das emissoras 
de rádio e televisão 
atenderão aos seguintes 
princípios:  
I – preferência a finalidades 
educativas, artísticas, 
culturais e informativas; 
II – promoção da cultura 
nacional e regional e 
estímulo à produção 
independente que objetive 
sua divulgação;  
III – regionalização da 
produção cultural, artística e 
jornalística, conforme 
percentuais estabelecidos em 
lei; 

 
(...) Para concluir, seguem algumas 
sugestões: Aos professores de Língua 
Portuguesa: façam a apresentação 
dos escritores capixabas, seja por 
meio de leitura coletiva das obras, 
seja com palestras dos autores nos 
estabelecimentos de ensino, além de 
participar de eventos que promovem 
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estudos sobre os autores de nossa 
terra, como Bravos, Companheiros e 
Fantasmas, organizado pela 
UFES.(...) 

 
À Comissão de Cultura e Comunicação 

Social desta Casa de leis, rogo à presidente desta 
comissão, deputada Iriny Lopes, e demais 
deputados membros desta, que reproduzam 
indicações ao Governo do Estado. 

A primeira indicação (Inaudível) na Sefaz 
para que revogue os dispositivos que penalizam os 
livreiros que dão saída de livros comprados com 
nota fiscal avulsa. 

A segunda indicação é direcionada à Sedu, 
para que faça aquisição de livros de autores 
capixabas. 

A terceira é de responsabilidade da Secult 
para que possa criar o prêmio Espírito Santo de 
Literatura e possa no edital de longa-metragem de 
2022, priorizar a produção de obras visuais 
capixabas, possa priorizar o patrocínio de obras 
audiovisuais, baseadas em livros de autores 
capixabas.  
 

(...) Ao Ministério Público Federal: 
considerando que as emissoras de 
rádio e televisão são outorgas da 
União, é necessário que o parquet 
federal faça requerimentos de 
informações às emissoras no 
tocante ao cumprimento do artigo 
221, nos incisos I, II e III. Caso não 
cumpram, que seja instaurado 
inquérito civil; 

Muito obrigado!  
 

 A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) – 
Nós é que agradecemos, Maxwell, toda a sua 
contribuição e importantíssimos apontamentos 
sobre a literatura autoral capixaba. 
 Eu indago se o deputado Gandini gostaria 
de fazer as suas observações sobre a fala do 
Maxwell. Eu falarei posteriormente. 
 

 O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Ok. 
Primeiro, Maxwell, prazer recebê-lo aqui na 
comissão. Já o conheço de longa data e sei da sua 
dedicação por onde tem passado, principalmente 
em relação à literatura. 
 Achei mais importante ainda no seu 
trabalho que você apresenta ao fim uma série de 

soluções. Quase temos um plano de Governo, 
deputada Iriny, a ser seguido, com vários 
programas que seriam importantes para que a 
gente pudesse mudar o patamar em que hoje está 
a literatura. 
 Eu só não ouvi direito a indicação em 
relação à Sefaz. Você falou tão rápido, Maxwell. O 
que seria? 
 

 O SR. MAXWELL DOS SANTOS – Deputado, 
seria para mudar os dois dispositivos que 
penalizam os livreiros. Quando o livreiro vende um 
livro comprado de nota fiscal avulsa, o livreiro é 
penalizado. Quando ele compra livro de escritor 
por meio de nota fiscal avulsa, quando ele dá 
saída, ele sofre penalização por parte do Fisco 
Estadual. 
 

 O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Ok. 
Então, seria a isenção dessa... 
 

 O SR. MAXWELL DOS SANTOS – A 
revogação dos dois dispositivos do regime de 
ICMS do Espírito Santo. 
 
 O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – 
Revogação. Ok. 
 Só para eu entender porque eu anotei 
tudo aqui, vi o da Seturb e tal, mas esse eu não 
tinha entendido no primeiro momento. 
 Primeiro, parabenizar, Maxwell. Maxwell é 
superdotado, não é, Iriny? A gente sabe a 
capacidade dele de construir soluções e, com 
certeza, vamos aproveitar ao máximo, até como 
Comissão de Cultura, deputada Iriny, a gente fazer 
esses encaminhamentos que já foram colocados. 
Ele, inclusive, divide por atribuição e nos deu 
algumas: sugerir ao Governo do Estado a 
implantação, como ele falou, das feiras literárias, 
que são inexistentes no interior, de alguma forma.  

A gente está vendo os editais sendo 
abertos, que possam priorizar também essa 
questão de roteiros adaptáveis que possam gerar 
mais empregos. 
 Enfim, Maxwell é uma pessoa que tem a 
capacidade enorme de construção.  

Então, parabenizar, foi muito proveitoso, e 
que a comissão dê os encaminhamentos 
necessários para que a gente possa assinar todos 
esses encaminhamentos de sugestões do 
Maxwell. 
 Obrigado, deputada Iriny! 
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Obrigado, Maxwell, pela sua presença 
aqui na comissão! 
 
 O SR. MAXWELL DOS SANTOS – 
Obrigado, deputado! Obrigado, deputada Iriny! 
 
 A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 
– Bom, eu sigo na linha do que o deputado 
Gandini fez nos seus comentários. 
 A gente se conhece pela sua insistência e 
porque você é uma pessoa muito obstinada, que 
não abre mão desse dom que Deus lhe deu de 
ser uma pessoa dotada da capacidade de 
transformar em palavras todos os sentimentos, 
tramas que retratam aquilo que a gente vê e 
aquilo que a gente não vê. Que esse é o papel 
da cultura na vida das pessoas.  

Então, você está sempre com os seus 
livros debaixo do braço, conversando com a 
gente pelos corredores da Assembleia, pelas 
atividades públicas. Às vezes, na rua, você nos 
aborda para não só mostrar o que você está 
produzindo, mas para falar desse problema sério 
que nós temos, eu diria que no Brasil, de uma 
forma geral, mas nas regionais especialmente.  

Porque nós ainda não conseguimos uma 
política, vamos dizer, com nível de eficiência alto 
para a valorização da produção autoral, seja ela na 
literatura, seja ela na música, seja ela na 
dramaturgia, no audiovisual. 
 

 O SR. MAXWELL DOS SANTOS – Deputada, 
licença. Vou fazer umas pontuações, deputada, a 
senhora me permite?  
 

A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) – 
Sim, pois não.  

 
O SR. MAXWELL DOS SANTOS – Pois é, 

sempre quando posso, estou acompanhando o 
PublishNews e eles fazem uma análise dos livros 
mais vendidos no Brasil.  

Dos vinte livros mais vendidos no Brasil, 
mais da metade é livro de autoajuda, mas 
principalmente livros que falam de como ganhar 
dinheiro, de como enriquecer.  

Dos livros de literatura, a maioria é gringo, 
não existe uma valorização do autor nacional. Os 
autores nacionais, ainda mais os autores locais, 
são preteridos. Não se tem muito espaço nas 
emissoras para divulgar livro. 

Toda vez que produzo release e mando, 
alguns publicam, outros não. Quando a gente liga, 
é sempre: Vou avaliar. Qualquer coisa eu entro em 
contato. Principalmente emissoras de rádio e 
televisão. É: Ah, vou ver, qualquer coisa entro em 
contato. Teve uma vez que entrei em contato com 
um produtor de um programa de televisão, um 
programa de entretenimento, ele ficou até 
nervoso comigo: Ah, você está forçando a barra, 
está achando que a gente tem obrigação? Quê 
isso? É o tempo todo ligando. 

 

A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) – 
Mas é exatamente isso, é a falta de política 
pública. Já falamos aqui em outra oportunidade da 
falta de criação de público para consumir a 
produção local, regional, e mesmo quem faz 
literatura no Brasil fica muito no eixo dos grandes 
centros urbanos, especialmente Rio e São Paulo. 
Essa é uma tradição em praticamente todos os 
setores das artes no nosso país. 

Então, fico muito grata porque você nos 
trouxe não só uma pontuação bastante clara 
sobre os problemas vivenciados pelos autores e 
pelos escritores capixabas, mas nos trouxe 
também uma série de sugestões, que esta 
comissão pode tomar iniciativas sobre 
praticamente todas. Podemos tomar iniciativa. 
Talvez, dentro das nossas prerrogativas, não 
temos como resolver, mas temos como tomar 
iniciativas para que essas questões tenham... 

 

O SR. MAXWELL DOS SANTOS – Por meio 
de lei, deputada? 

 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) – 

Para que elas tenham um prosseguimento, elas 
tenham uma ação, através das Secretarias 
Municipais de Cultura, através da Secretaria 
Estadual de Educação. Podemos fazer uma 
parceria, uma conversa com a bancada federal 
porque tem questões que são de natureza federal. 
Temos como conversar e como tomar iniciativas 
em relação ao Governo do Estado, de diversas 
formas, inclusive a questão da tributação, a 
questão da Sefaz. 

Então, vamos fazer os encaminhamentos 
necessários e daremos uma devolutiva a você, a 
todos, todas e todes que estão acompanhando 
esta sessão, através das proposições que a 
comissão vai acompanhar. Certamente todos os 
membros da comissão, especialmente eu e o 
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deputado Gandini, que estamos priorizando as 
ações desta comissão. 

Então, a propositura das feiras, a questão 
da inclusão de livros nas cestas para que a gente 
possa criar o hábito da leitura, isso que chamo de 
formação de público, é conhecer a valorização, 
entre outras que podemos tomar, como, por 
exemplo, no estudo da língua portuguesa, sempre 
se tem a questão da interpretação de textos, que 
podemos incluir na rede, solicitar que entre na 
grade estadual no mínimo um autor capixaba, um 
livro, um trabalho sobre um livro.  

Ou seja, há coisas que você propôs e 
outras que nós, certamente, tomaremos iniciativa 
e daremos aqui a publicidade das iniciativas que 
vamos adotar em relação a todas essas questões, 
para seu conhecimento, para o conhecimento dos 
demais autores capixabas, e do público de uma 
forma geral. 

Eu encerro aqui a minha fala enfatizando 
uma questão que eu já falei na reunião anterior. É 
preciso ter um conjunto de políticas públicas que 
agregue diversos atores, em diversos níveis, para 
que a gente faça a valorização dos autores da arte 
autoral. 

 

O SR. MAXWELL DOS SANTOS – 
Deputada! 

 

A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) – 
Aqui, no estado do Espírito Santo. 

Sim, pode falar, Maxwell. 
 
O SR. MAXWELL DOS SANTOS – Pois é! A 

reclamação dos autores é que as leis de incentivo 
só dão o dinheiro para a publicação, não cobre 
todo o processo de pós-publicação e acaba não 
dando suporte para a assessoria de imprensa, 
suporte para poder, inclusive, participar de feira 
literária, fazer a circulação do livro. E, muitas 
vezes, o livro acaba virando um amontoado de 
papel em casa. 

  
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) – 

Então, sobre todas essas coisas, eu acho que há 
medidas a serem adotadas por nós. Certo? 

Volto a dizer, nem toda conclusão pode ser 
feita por nós, porque parte delas diz respeito ao 
Poder Executivo. Mas nós temos como tomar 
diversas iniciativas. E nós faremos uma reunião de 
trabalho, na Comissão, para os encaminhamentos 
necessários. E você, como outros autores, e como, 

assim, e como pensar, talvez... Talvez, não, com 
certeza até o próximo ano, nós teremos que... 
Teremos, eu acho, que como objetivo central aqui, 
desta comissão, que trabalhar a questão autoral 
capixaba como uma prioridade desta comissão, 
que venha a criar os espaços e as condições 
necessárias e objetivas para o florescimento da 
atividade, o crescimento da atividade artística, 
seja ela a literária, seja a dramaturgia, seja a 
música, em todas as suas vertentes, a pintura, a 
escultura... 

Então, você terá respostas da nossa 
comissão. Tá certo? Agradeço enormemente a sua 
participação, a sua abertura em vir contribuir 
conosco nesse papel, nesse debate e nessa busca. 
Tá certo, Maxuel? Sucesso aí no seu trabalho, até 
um próximo momento em que a gente esteja 
junto aqui, na comissão, ou numa outra atividade 
produzida por nós, aqui, na nossa Casa, na 
Assembleia Legislativa. 

 
O SR. MAXWELL DOS SANTOS – Eu que 

agradeço à senhora, deputada!  
Aproveitando a oportunidade, eu gostaria 

de convidar V. Ex.as para o lançamento do meu e-
book, O trote da lista, na Biblioteca Pública 
Estadual, nesta sexta-feira, dia 26, às 19h. 

 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) – 

Por favor, mande para mim, para a comissão, 
oficial. 

 

O SR. MAXWELL DOS SANTOS – Eu já 
mandei pelo e-mail institucional. Eu já mandei 
para o e-mail institucional dos senhores. 

 

A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) – 
Nós vamos ver com as nossas assessorias e com a 
assessoria da comissão, tá bom? 

 

O SR. MAXWELL DOS SANTOS – Sim, eu 
vou ligar hoje para reforçar o convite. Obrigado 
pela atenção! 

 

A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) – 
Eu vou, nós temos... (Inaudível)... Nesta sessão?... 
(Inaudível) 

 

A SR.ª SECRETÁRIA – (EUGÊNIA MAGNA 
BROSEGUINI KEYS) – Acho que tem muitos 
microfones abertos e está dando interferência. 

Não, agora vamos para a fase das 
comunicações. 
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 A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 
– (Inaudível) com o microfone aberto, por favor, 
fechá-lo!  (Pausa) 
 Obrigada! A própria técnica da nossa 
comissão pode fazer isso. 
 Pode falar, Eugênia. Agora eu estou te 
ouvindo perfeitamente. 

 
 A SR.ª SECRETÁRIA – (EUGÊNIA MAGNA 
BROSEGUINI KEYS) – Eu gostaria de pedir 
licença, se a senhora me permite, antes de 
entrarmos na fase das Comunicações, só para 
eu complementar, dar uma sugestão nessa fala 
do Maxwell. Porque o Estado, nós temos o 
Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas e a 
nossa Biblioteca Pública do Estado do Espírito 
Santo, que são órgãos importantíssimos na 
mediação entre os nossos escritores e os 
leitores. Então, eu vejo que nós temos uma 
cadeia, uma rede em que nós podemos 
fortalecer essas ações que o Maxwell traz para a 
comissão, e essa angústia dos escritores em 
serem lidos pelo público capixaba. 
 Então, fortalecendo essas instituições, 
nós vamos poder fazer com que os escritores 
sejam mais lidos pelos capixabas, e as 
bibliotecas tenham seus acervos enriquecidos 
pelas obras tão importantes desses capixabas. 
Nós temos aí o Caê Guimarães, que no ano 
passado ganhou o prêmio do Sesc São Paulo de 
Literatura. Então, nós temos muitos e 
importantes escritores, que são reconhecidos 
também fora. Então, acho que a ação da 
comissão nesse sentido é muito importante. 
 Agora vamos à fase das Comunicações. 
 
   A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) – 
Eu agradeço! É uma boa sugestão! Nós também 

vamos acolher aqui como uma sugestão para uma 
construção de um sistema de política pública, 
valorização, abertura e estímulo ao uso das 
bibliotecas públicas como espaço de 
conhecimento e um espaço de divulgação dos 
nossos autores. E, aliás, espaço para diversas 
atividades culturais, além da leitura. 

Obrigada, Eugênia! 
 Deputado Gandini, você deseja fazer 
alguma outra intervenção sobre qualquer tema 
livre? 

 O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Não, 
deputada! Agradeço-lhe! Eu estou precisando, 
inclusive, de me deslocar aqui, mas foi muito 
proveitosa a reunião. Agradeço aí a 
oportunidade! 
 
 A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 
– Bom, eu também fiz... Nesta fase, eu não vou 
utilizar novamente da palavra. Muitas questões 
que eu queria colocar, especialmente essa 
questão da política autoral capixaba, eu já fiz 
menção na minha fala às propostas do Maxwell. 
Vou me abster de fazer novas. 
 E, não havendo nada mais a ser tratado 
nesta sessão, vou dá-la por encerrada. 
 
 A SR.ª LUCIANA PUPPIN – Não, porque 
eu tenho que falar. 
  
 A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 
– Luciana? 

 
 A SR.ª LUCIANA PUPPIN – Oi! 
 
 A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 
– Está com o microfone aberto? Alguma coisa 
que você precise fazer, alguma observação? 
 
 A SR.ª LUCIANA PUPPIN – Não! Não, 
senhora, excelência! Está tudo certo! 
 
 A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 
– Então, não havendo mais nada a tratar nesta 
sessão, deixarei convocada a próxima sessão 
ordinária, que, conforme a nossa (Inaudível), 
será sempre quinzenal. 
 Então, (Inaudível) realizaremos a nossa 
próxima sessão ordinária. 
 Muito obrigada ao Maxwell, nosso 
convidado! Muito obrigada aos nossos 
colaboradores, tanto da comissão quanto da 
técnica de transmissão da nossa TV Assembleia, 
da nossa rede de comunicação da Assembleia 
Legislativa, e a todas, todos e todes que nos 
acompanharam nesta sessão. 

Uma boa semana de trabalho para todos 
nós e uma boa segunda-feira! Um abraço! 

 
(Está encerrada a reunião) 
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