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RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 8.534 
 

Concede a Comenda do 
Mérito Legislativo 
“Augusto Ruschi” a 
RENATO RIBEIRO SIMAN. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução 3.171, de 09.4.2012, 
resolve:  
 

Art. 1º Fica concedida Comenda do Mérito 
Legislativo “Augusto Ruschi” a Renato Ribeiro 
Siman. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 27 
de junho de 2022. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 8.539 

 

Concede Comenda “Pastor 
Oliveira de Araújo” a MAYCON 
RAMPINELLI MORELLATO. 

 

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, e 
pela Resolução 2.251, de 23.9.2005, promulga a 
seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Pastor 
Oliveira de Araújo” a Maycon Rampinelli 

Morellato, pelos relevantes serviços de cunhos 
religioso e social no âmbito do Estado do 
Espírito Santo. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 28 
de junho de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 8.540 

 
Concede Comenda “Pastor 
Oliveira de Araújo” a FABIO 
DANIEL RIBEIRO. 

 
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, e 
pela Resolução 2.251, de 23.9.2005, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Pastor 
Oliveira de Araújo” a Fabio Daniel Ribeiro, pelos 
relevantes serviços de cunhos religioso e social 
no âmbito do Estado do Espírito Santo. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 28 
de junho de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 
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RESOLUÇÃO Nº 8.541 
 

Concede Comenda “Pastor 
Oliveira de Araújo” a 
MARGARETH SERRAT. 
 

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, e 
pela Resolução 2.251, de 23.9.2005, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Pastor 
Oliveira de Araújo” a Margareth Serrat, pelos 
relevantes serviços de cunhos religioso e social 
no âmbito do Estado do Espírito Santo. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 28 
de junho de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 8.542 

 

Concede Comenda “Pastor 
Oliveira de Araújo” a JUCIMAR 
RAMOS. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 2.251, de 23.9.2005, promulga a 
seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Pastor 
Oliveira de Araújo” a Jucimar Ramos, pelos 
relevantes serviços de cunhos religioso e social 
no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 28 
de junho de 2022. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 8.543 

 

Concede Comenda “Pastor 
Oliveira de Araújo” a DAVI 
TEODORO ALMEIDA DAMACENO. 

 

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, e 
pela Resolução 2.251, de 23.9.2005, promulga a 
seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Pastor 
Oliveira de Araújo” a Davi Teodoro Almeida 
Damaceno, pelos relevantes serviços de cunhos 
religioso e social no âmbito do Estado do 
Espírito Santo. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 28 
de junho de 2022. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 8.549 

 

Concede Comenda “Pastor 
Oliveira de Araújo” a BILLY 
GRAHAM RODRIGUES. 
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A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 2.251, de 23.9.2005, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Pastor 
Oliveira de Araújo” a Billy Graham Rodrigues, 
pelos relevantes serviços de cunhos religioso e 
social no âmbito do Estado do Espírito Santo. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de junho de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 8.550 
 

Concede Comenda “Pastor 
Oliveira de Araújo” a RAPHAEL 
HENRIQUE PINHEIRO ABDALLA. 

 
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, e 
pela Resolução 2.251, de 23.9.2005, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Pastor 
Oliveira de Araújo” a Raphael Henrique Pinheiro 
Abdalla, pelos relevantes serviços de cunhos 
religioso e social no âmbito do Estado do 
Espírito Santo. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de junho de 2022. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 8.551 

 

Concede Comenda “Pastor 
Oliveira de Araújo” a PAULO 
KIM. 
 

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, e 
pela Resolução 2.251, de 23.9.2005, promulga a 
seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Pastor 
Oliveira de Araújo” a Paulo Kim, pelos 
relevantes serviços de cunhos religioso e social 
no âmbito do Estado do Espírito Santo. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de junho de 2022. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 8.552 

 

Concede a Comenda do Mérito 
Legislativo “Augusto Ruschi” a 
MARCELO RENAN DE DEUS 
SANTOS. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
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17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução 3.171, de 09.4.2012, 
resolve:  
 

Art. 1º Fica concedida Comenda do Mérito 
Legislativo “Augusto Ruschi” a Marcelo Renan 
De Deus Santos. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de junho de 2022. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 8.553 

 

Concede a Comenda do Mérito 
Legislativo “Augusto Ruschi” a 
JOSÉ DA PENHA RODRIGUES. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução 3.171, de 09.4.2012, 
resolve:  
 

Art. 1º Fica concedida Comenda do Mérito 
Legislativo “Augusto Ruschi” a José Da Penha 
Rodrigues. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de junho de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

PAUTAS DAS REUNIÕES DAS 
COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PRESIDENTE: Deputado GANDINI 
VICE-PRESIDENTE: Deputado VANDINHO LEITE 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Plenário: Dirceu Cardoso (Virtual 
Híbrida) 
DATA: 05/07/2022 
DIA DA SEMANA: terça-feira 
HORÁRIO: 13h30min 

 
PAUTA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL 

HÍBRIDA DA 04ª SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA 19ª LEGISLATURA 

 
1 – EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

OF/GAB MG/ALES/Nº 026/2022 - Ref: OJAP- 
147/22- Do Exmº Sr. Deputado Marcos Garcia, 
justificando sua ausência na Reunião Ordinária 
dessa Comissão, realizada no dia 28/06/2022, 
em virtude de agenda parlamentar. 
 

OF/GDEM/ALES/Nº 174/2022 - Ref: OJAP- 
151/22- Do Exmº Sr. Deputado Dr. Emilio 
Mameri, justificando sua ausência na Reunião 
Ordinária dessa Comissão, realizada no dia 
28/06/2022, em virtude de questões de ordem 
pessoal. 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
37/2022 - Análise Técnica - Terminativo 
AUTOR(A): Deputado Bruno Lamas  
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único do 
Decreto legislativo nº 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo Título de Cidadão Espírito 
Santense ao Senhor Hugo Miguel Constantino 
Colaço 
 

PROJETO DE LEI Nº 1027/2019 - Análise Técnica 
- Terminativo 
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AUTOR(A): Deputado Dr. Rafael Favatto  
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único da 
Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, 
declarando de utilidade pública a Sociedade 
Assistencial de Amparo a Velhice, localizada no 
Município de Piúma /ES 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
 

Deputado Marcos Garcia  PL 1027/19; 
Deputado Vandinho Leite  PDL 37/22; 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
 

PL 240/2019; 
 
2 – ORDEM DO DIA: 
 

1. PROJETO DE LEI Nº 370/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Dary Pagung  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA:  Dispõe sobre a doação de 
alimentos excedentes não comercializados, 
destinados ao consumo humano, nos 
estabelecimentos comerciais localizados no 
Estado do Espírito Santo. 
 

2. PROJETO DE LEI Nº 242/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Cel. Alexandre 
Quintino 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA:  Cria, no Estado do Espírito Santo, 
a Rota da Serra das Torres. 
 

3. PROJETO DE LEI Nº 621/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Adilson Espíndola  
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA:  Declara como patrimônio cultural 
imaterial os Grupos de Trombonistas do Estado 
do Espírito Santo os Grupos de Trombonistas do 
Estado do Espírito Santo. 
 

4. PROJETO DE LEI Nº 595/2021 - Análise 
Técnica 

AUTOR(A):  Deputado Marcos Mansur  
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA:  “Cria, no Estado do Espírito 
Santo, a Rota do Vale do Guarani, no Município 
de Muniz Freire.” 
 

5. PROJETO DE LEI Nº 589/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Marcos Mansur 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA:  Cria a Rota do Vale do Segredo 
entre os Municípios de Cachoeiro de Itapemirim 
e Vargem Alta, no âmbito do Estado do Espírito 
Santo. 
 

6. PROJETO DE LEI Nº 608/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado José Esmeraldo  
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Institui a inclusão de registro de 
alertas sobre os riscos da ingestão de bebidas 
alcóolicas por gestantes nos rótulos das bebidas 
produzidas no Estado do Espírito Santo e dá 
outras providências. 
 

7. PROJETO DE LEI Nº 471/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Marcos Garcia  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA:  Obriga a exposição do preço 
atribuído na divulgação de produtos e serviços 
com finalidade comercial, por meio de sítios 
eletrônicos ou aplicativos, na mesma postagem 
que visa a sua comercialização, e dá outras 
providências 
 

8. PROJETO DE LEI Nº 682/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR:  Deputado Adílson Espíndula  
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA:  Dispõe sobre a implantação de 
fraldários nos terminais de ônibus instalados 
nos Municípios de Vitória, Vila Velha, Cariacica e 
Serra. 
 

9. PROJETO DE LEI Nº 837/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR:  Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA:  Obriga a aprovação prévia em 
processo de acreditação, bem como a 
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renovação periódica, para todos os hospitais e 
congêneres, no âmbito do Estado do Espírito 
Santo. 
 
10. PROJETO DE LEI Nº 453/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR:  Deputado Danilo Bahiense  
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA:  Dispõe sobre o mapeamento das 
zonas litorâneas aptas para a instalação de 
usinas de energia maremotriz no Estado do 
Espírito Santo. 
 
11. PROJETO DE LEI Nº 919/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR:  Deputado Fabrício Gandini  
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA:  Acrescenta o art. 10-A à Lei nº 
7.050, de 03 de janeiro de 2002, que consolida 
as normas estaduais relativas às pessoas com 
deficiência e dá outras providências 
 
12. PROJETO DE LEI Nº 883/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Lorenzo Pazolini  
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA:  Confere às profissionais do sexo 
feminino a exclusividade nos cuidados íntimos 
com crianças na Educação Infantil e dá outras 
providências. 
 
13. PROJETO DE LEI Nº 518/2019 - 
Despacho Denegatório 
AUTOR:  Deputado Fabrício Gandini  
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA:  Dispõe sobre a divulgação dos 
custos e base para a formulação da tarifa do 
transporte público urbano por ônibus, em todos 
os municípios do Estado do Espírito Santo e do 
sistema de transporte coletivo intermunicipal e 
metropolitano, e dá outras providências. 
 
14. PROJETO DE LEI Nº 347/2019 - 
Despacho Denegatório 
AUTOR: Deputado Fabrício Gandini  
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA:  Dispõe sobre a obrigatoriedade 
das operadoras de planos de saúde, no âmbito 
do Estado do Espírito Santo, informarem 

prioritariamente ao consumidor, no momento 
da oferta, a possibilidade de contratação da 
modalidade individual, bem como as regras de 
reajuste anual aplicáveis para cada modalidade. 
 
15. PROJETO DE LEI Nº 907/2019 - 
Despacho Denegatório 
AUTOR(A):  Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA:  Ficam as Instituições de Ensino 
obrigadas a ofertar modalidade de ensino 
domiciliar (homeschooling), no âmbito do 
Estado do Espírito Santo. 
 
16. PROJETO DE LEI Nº 684/2019 - 
Despacho Denegatório 
AUTOR(A):  Deputado Enivaldo dos Anjos  
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA:  Dispõe sobre a concessão de 
Certificado Empresa Sustentável às empresas 
que implantarem práticas consistentes que 
promovam a sustentabilidade e a proteção ao 
meio ambiente. 
 
17. PROJETO DE LEI Nº 416/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Fabrício Gandini  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA:  Institui o programa de 
esclarecimento da população sobre o direito ao 
benefício da tarifa social de energia elétrica no 
âmbito do estado do Espírito Santo. 
 
18. PROJETO DE LEI Nº 675/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputada Raquel Lessa  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA:  Acrescenta item ao Anexo I da Lei 
nº 10.974, de 14 de janeiro de 2019, declarando 
a Vila de Itaúnas, distrito do Município de 
Conceição da Barra/ES, Capital Estadual do 
Forró. 
 
19. PROJETO DE LEI Nº 480/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputada Iriny Lopes  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  Institui o Plano Estadual de 
Arborização Urbana. 
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20. PROJETO DE LEI Nº 557/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Bruno Lamas  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  Dispõe sobre a obrigatoriedade, 
para todas as formas de edificações, de ligação e 
de canalização do esgoto à rede coletora pública 
nos logradouros, sob pena de o prestador do 
serviço realizar a conexão 
 

21. PROJETO DE LEI Nº 340/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Marcos Madureira  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  Institui a Campanha Permanente 
de Conscientização sobre o uso da água no 
âmbito do Estado do Espírito Santo e dá outras 
providências. 
 

22. PROJETO DE LEI Nº 239/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  Obriga os postos de aplicação de 
vacina, no âmbito do Estado do Espírito Santo, a 
destinar as sobras do dia da vacina contra a 
COVID-19 ao cidadão acima de 18 (dezoito) 
anos. 
 

23. PROJETO DE LEI Nº 270/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputada Janete de Sá  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  Institui o Programa Lições de 
Ética e Cidadania no âmbito das escolas e 
instituições das redes pública e privada de 
ensinos fundamental e médio no Estado do 
Espírito Santo. 
 

24. PROJETO DE LEI Nº 595/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Doutor Hércules  
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA:  Dispõe sobre a divulgação, pelos 
órgãos e entidades da administração pública 
direta e indireta do Estado, de informações 
sobre obras públicas cuja execução esteja em 
andamento. 
 

25. PROJETO DE LEI Nº 192/2019 - Análise 
Técnica 

AUTOR(A):  Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Acrescenta parágrafo único ao 
art. 2º da Lei 6.200 de 2000. 
 
26. PROJETO DE LEI Nº 571/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado José Esmeraldo  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  Projeto de lei que dispõe sobre a 
reserva de no mínimo 10% (dez por cento) das 
vagas de emprego na área da construção civil de 
obras públicas, para pessoas do sexo feminino 
 
27. PROJETO DE LEI Nº 843/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Fabrício Gandini  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  Estabelece a realização do exame 
de sangue CPK em crianças recém-nascidas na 
rede pública estadual de saúde, com o fim de 
diagnosticar precocemente a Distrofia Muscular 
de Duchenne. 
 
28. PROJETO DE LEI Nº 51/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Vandinho Leite  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  Torna obrigatória a 
informatização da carteira de vacinação no 
Estado do Espírito Santo e dá outras 
providências. 
 
29. PROJETO DE LEI Nº 548/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Marcos Mansur  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  Determina a divulgação, em local 
adequado, de informação acerca da vedação de 
comercialização e prestação de serviços de 
produtos análogos, fraudulentos e/ou 
substitutos de produtos lácteos em alimentos. 
 
30. PROJETO DE LEI Nº 593/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Doutor Hércules  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  Obriga a realização de exame 
genético destinado a identificar a doença 
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designada Atrofia Muscular Espinhal (AME) na 
triagem neonatal na Rede Pública de Saúde do 
Estado 
 
31. PROJETO DE LEI Nº 536/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputada Janete de Sá  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  Dispõe sobre a prioridade para o 
atendimento e emissão de laudos pelo Instituto 
Médico Legal - IML, e dá outras providências 
 

32. PROJETO DE LEI Nº 761/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  Proíbe a utilização ou envio de 
verba pública em eventos, serviços e/ou 
congêneres que promovam, direta ou 
indiretamente, a sexualização de crianças e de 
adolescentes, no âmbito do Estado do Espírito 
Santo. 
 

33. PROJETO DE LEI Nº 720/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  Desobriga o uso de máscara de 
proteção contra a Covid-19 em locais abertos no 
âmbito do Estado do Espírito Santo. 
 

34. PROJETO DE LEI Nº 732/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Renzo Vasconcelos  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  “Institui a obrigatoriedade de 
estudo de impacto financeiro de longo prazo 
como condição para a realização de concursos 
públicos no Estado do Espírito Santo.” 
 

35. PROJETO DE LEI Nº 193/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  Acrescenta parágrafo único ao 
art. 105 da Lei de nº 2.701, de 16 de junho de 
1972, que dispõe sobre o percentual máximo de 
consignação de 40% (quarenta por cento), até 
31 de dezembro de 2021, no âmbito do Estado 
do Espírito Santo. 

36. PROJETO DE LEI Nº 396/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Dr. Doutor Hércules  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  Obriga os laboratórios de análises 
clínicas, públicos e privados, a notificarem à 
Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo 
– SESA quando algum cliente ou paciente tenha 
alteração da hemoglobina glicada. 
 

37. PROJETO DE LEI Nº 421/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Marcos Madureira  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  Obriga o atendimento 
preferencial às pessoas com doenças 
neoplásicas malignas em todas as Unidades de 
Saúde do Estado do Espírito Santo. 
 

38. PROJETO DE LEI Nº 360/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Emílio Mameri  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  Institui o Estatuto da Pessoa com 
Cardiopatia Congênita. 
 

39. PROJETO DE LEI Nº 749/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Doutor Hércules  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  Dispõe sobre a instalação de 
duchas higiênicas e adaptação dos banheiros 
das escolas públicas e particulares no Estado 
 

40. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 
38/2021 - Análise Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Carlos Von  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  Altera os incisos I, II e X e suas 
alíneas do artigo 20 da Lei Complementar nº 
936 de 27 de novembro de 2019, na forma em 
que especifica. 
 

41. PROJETO DE LEI Nº 807/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Carlos Von  
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA:  Declara o Convento da Penha, 
localizado em Vila Velha - ES, como patrimônio 
imaterial, cultural, religioso e turístico do Estado 
do Espírito Santo 
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42. PROJETO DE LEI Nº 813/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Carlos Von  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  Declara o Mestre Álvaro, 
localizado no Município de Serra/ES, patrimônio 
material e turístico do Estado do Espírito Santo 
 
43. PROJETO DE LEI Nº 822/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Carlos Von  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Declara a Pedra da Agulha, localizada 
no Município de Pancas/ES, patrimônio material 
e turístico do Estado do Espírito Sant 
 
44. PROJETO DE LEI Nº 808/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Carlos Von  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  Declara o Mosteiro Zen Morro da 
Vargem, localizado no Município de Ibiraçu/ES, 
patrimônio cultural material religioso e turístico 
do Estado do Espírito Santo. 
 
45. PROJETO DE LEI Nº 591/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Doutor Hércules  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  Reconhece as pessoas com 
fibromialgia como deficientes, na forma que 
especifica. 

 
46. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 22/2021 - 
Análise Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Dr. Emílio Mameri  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  Implantação do sistema de 
energia solar fotovoltaica nas instalações da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo (ALES). 

 
47. PROJETO DE LEI Nº 815/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Carlos Von  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  Declara a Pedra do Garrafão, em 
Santa Maria de Jetibá-ES, patrimônio material e 
turístico do Estado do Espírito Santo. 

48. PROJETO DE LEI Nº 819/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Carlos Von  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Declara o Pico do Forno Grande, 
localizado no Município de Castelo/ES, 
patrimônio material e turístico do Estado do 
Espírito Santo 
 

49. PROJETO DE LEI Nº 817/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Carlos Von  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Declara a Pedra da Fortaleza, 
localizada no Município de Nova Venécia/ES, 
patrimônio material e turístico do Estado do 
Espírito Santo. 
 

50. PROJETO DE LEI Nº 585/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Adilson Espindula  
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA:  “Declara a Pedra dos Três 
Pontões, no Município de Afonso Cláudio, 
patrimônio natural e turístico do Estado do 
Espírito Santo 
 

51. PROJETO DE LEI Nº 88/2020 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR:  Deputado Adilson Espíndula  
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA:  Dispõe sobre a obrigatoriedade 
do agendamento póscirúrgico pela Rede 
Hospitalar Estadual. 
 
52. PROJETO DE LEI Nº 784/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputada Iriny Lopes  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA:  Institui o Estatuto da Igualdade 
Racial no Estado do Espírito Santo, adota os 
preceitos da Lei Federal n° 12.288, de 20 de 
julho de 2010 e dá outras providências. 
 
53. PROJETO DE LEI Nº 738/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA:  Obriga as concessionárias de 
serviço público de fornecimento de água e de 
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energia elétrica, no âmbito do Estado do 
Espírito Santo, a divulgar, em suas faturas, 
informações acerca dos níveis de seus 
reservatórios e especificar qual o reservatório e 
a usina que atendem à residência do 
consumidor. 
 
54. PROJETO DE LEI Nº 873/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Rafael Favatto  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA:  Dispõe sobre a obrigatoriedade 
de implantação, em todo o Estado do Espírito 
Santo, de microchip subcutâneo contendo 
informações essenciais para a precisa 
identificação de cães e gatos domésticos. 
Obs. Apenso o PL 68/2022 
 
55. PROJETO DE LEI Nº 92/2022 - Análise 
Técnica 
AUTOR:  Deputado Cel. Alexandre 
Quintino  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA:  Cria, no Estado do Espírito Santo, 
a Rota Caminho Missões Jesuítas. 
 

56. PROJETO DE LEI Nº 428/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Marcos Garcia  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA:  Institui a Política Estadual de 
Estímulo ao Empreendedorismo do Jovem do 
Campo do Estado do Espírito Santo – PEEJCES. 
 

57. PROJETO DE LEI Nº 13/2022 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Carlos Von  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA:  Declara o Museu Vale, localizado 
no Município de Vila Velha, patrimônio material, 
cultural e turístico do Estado do Espírito Santo. 
 

58. PROJETO DE LEI Nº 12/2022 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Carlos Von  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA:  Declara o Poço/Fonte dos 
Jesuítas, localizado no Município de Guarapari, 
patrimônio material, cultural e turístico do 
Estado do Espírito Santo. 

59. PROJETO DE LEI Nº 16/2022 - Análise 
Técnica 
AUTOR:  Deputado Carlos Von  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA:  Declara a Gruta do Frei Pedro 
Palácios, localizada no Município de Vila Velha, 
patrimônio material, cultural e turístico do 
Estado do Espírito Santo. 
 
60. PROJETO DE LEI Nº 15/2022 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Carlos Von  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA:  Declara a Igreja dos Reis Magos, 
localizada no Município de Serra, patrimônio 
material, cultural e turístico do Estado do 
Espírito Santo 
 

61. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 32/2021 - 
Análise Técnica 
AUTOR(A):  Deputada Janete de Sá  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA:  Cria a Comenda do Mérito 
Legislativo “Bem-estar e qualidade de vida”, 
através da prevenção e promoção à saúde física, 
psíquica e mental, destinada a contemplar os 
profissionais de fisioterapia, terapia 
ocupacional, biomedicina, fonoaudiologia, 
psicologia, nutrição e ao educador físico, a ser 
comemorado na primeira quinzena dos meses 
de agosto a dezembro de cada ano. 
 

62. PROJETO DE LEI Nº 603/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Pr. Marcos Mansur 
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA:  Institui o Programa Estadual de 
Tratamento da Endometriose. 
 

63. PROJETO DE LEI Nº 764/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA:  Estabelece sanções e multas 
administrativas a serem aplicadas a ocupantes e 
invasores de propriedades privadas, rurais ou 
urbanas, no âmbito do Estado do Espírito Santo. 
 
64. PROJETO DE LEI Nº 850/2021 - Análise 
Técnica 
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AUTOR(A):  Deputado Dr. Rafael Favatto  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA:  Obriga o plantio de árvores nativas 
nas margens das rodovias estaduais. 
 
65. PROJETO DE LEI Nº 248/2020 e EMENDA 
ORAL Nº 1 APRESENTADA PELA CCJ NO PARECER 
Nº 445/2021 -  Análise Técnica 
AUTOR(A):  Deputada Raquel Lessa  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA:  Determina o recebimento remoto 
de receitas médicas pelas farmácias e drogarias do 
Estado do Espírito Santo, em caráter emergencial 
enquanto perdurar a pandemia do COVID-19 e dá 
outras providencias. 
 
66. PROJETO DE LEI Nº 584/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Adilson Espíndola  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA:  “Declara a Pedra dos Cinco 
Pontões, no Município de Laranja da Terra, 
patrimônio natural e turístico do Estado do 
Espírito Santo.” 
 
67. PROJETO DE LEI Nº 832/2019 - Análise de 
Emenda 
AUTOR:  Deputada Janete de Sá  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA:  Isenta do pagamento da taxa de 
estacionamento em locais de doação de sangue os 
doadores que, comprovadamente, estiverem em 
processo de doação de sangue, no Estado do 
Estado do Espírito Santo. 
 
68. PROJETO DE LEI Nº 85/2022 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Doutor Hércules  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  Confere ao Município de Guaçuí o 
título de “Capital Simbólica do Espírito Santo”, no 
advento de sua data ou festa magna, 
acrescentando mais um item ao Anexo I da Lei nº 
10.974, de 14 de janeiro de 2019. 
 
69. PROJETO DE LEI Nº 08/2022 - Análise 
Técnica 
AUTOR:  Deputado Fabrício Gandini  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  Dispõe sobre a vedação de 
cobrança de itens de uso comum ou usados na 

área administrativa, na lista de material escolar 
apresentada aos consumidores pelos 
estabelecimentos privados de ensino, bem como 
de determinar a compra os materiais escolares em 
um determinado estabelecimento ou de uma 
marca específica 
 
70. PROJETO DE LEI Nº 138/2022 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA:  Obriga as operadoras de plano de 
saúde a reembolsar, no valor previsto em tabela, o 
tratamento e/ou a terapia cobertos, caso tenham 
sido custeados pelo consumidor, em razão da 
indisponibilidade do serviço previsto em contrato. 
 
71. PROJETO DE LEI Nº 14/2022 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Carlos Von  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA:  Declara a Igreja Matriz de Nossa 
Senhora do Rosário, localizada no Município de 
Vila Velha, patrimônio material, cultural e turístico 
do Estado do Espírito Santo. 
 
72. PROJETO DE LEI Nº 812/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Carlos Von  
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA:  Declara as Dunas de Itaúnas, 
localizadas no Município de Conceição da 
Barra/ES, patrimônio material e turístico do 
Estado do Espírito Santo. 
 
73. PROJETO DE LEI Nº 446/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA:  Cria o Cadastro Estadual de 
Homicidas de Agentes de Segurança Pública. 
 
74. PROJETO DE LEI Nº 293/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Marcos Madureira  
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA:  Institui o Selo ‘Investimento Verde’ 
no âmbito do Estado do Espírito Santo e dá outras 
providências. 
75. PROJETO DE LEI Nº 563/2020 - Análise 
Técnica 
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AUTOR(A):  Deputado Adílson Espíndula  
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA:  Dispõe sobre a reserva de vagas de 
estágio de nível superior em órgãos e em 
entidades da Administração Pública do Estado do 
Espírito Santo para pessoas com idade igual ou 
superior a 60 (sessenta) anos. 
 

76. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 
25/2022 - Análise Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Delegado Danilo 
Bahiense  
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA:  Acrescenta dispositivo à Lei 
Complementar nº 3400, de 14 de janeiro de 1981, 
que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários 
Policiais Civis do Estado do Espírito Santo. 
 

77. PROJETO DE LEI Nº 161/2022 - Análise 
Técnica -  Terminativo 
AUTOR(A):  Deputado Luciano Machado  
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA:  “Acrescenta item ao Anexo Único 
da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, 
instituindo o Dia Estadual do Vinil, a ser celebrado, 
anualmente, no dia 25 do mês de Abril.” 
 
78. PROJETO DE LEI Nº 10/2022 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Carlos Von  
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA:  Declara as feiras livres como 
patrimônio histórico, imaterial e cultural do 
Estado do Espírito Santo. 
 
79. PROJETO DE LEI Nº 363/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Hudson Leal  
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA:  Institui o Passaporte Equestre para 
permitir o livre trânsito de equinos, asininos e 
muares no território do Estado do Espírito Santo. 
 
80. PROJETO DE LEI Nº 226/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputado Cel. Alexandre Quintino  
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Cria, no Estado do Espírito Santo, a Rota 
dos Pontões, no Município de Mimoso do Sul. 
 
81. PROJETO DE LEI Nº 53/2022 - Análise 
Técnica -  Terminativo 

AUTOR(A):  Deputado Doutor Hércules  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA:  Acrescenta item ao Anexo Único da 
Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, 
instituindo o Dia Estadual de Conscientização 
sobre a Baixa Visão, a ser realizado, anualmente, 
no dia 25 do mês de maio. 
 
82. PROJETO DE LEI Nº 84/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Deputada Raquel Lessa  
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA:  Determina a higienização dos 
carrinhos e dos cestos de compras nos 
hipermercados, supermercados, atacadões e 
estabelecimentos similares. 
 
3 – COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem. 
 
Obs: Pauta gerada em 29/06/2022, às 11:00 
horas, sujeita a alteração até a data da reunião. 
 

 

FRENTE PARLAMENTAR DE CONSERVAÇÃO DA 
BIODIVERSIDADE CAPIXABA 

 

PRESIDENTE: Deputado GANDINI 
SECRETÁRIO EXECUTIVO: Deputado LUCIANO 
MACHADO 
LOCAL: Instituto Nacional da Mata Atlântica – 
INMA – Santa Teresa/ES 
DATA: 30.06.22 
DIA DA SEMANA: quinta-feira 
HORÁRIO: 18h  
 

PAUTA DA REUNIÃO DA FRENTE 
PARLAMENTAR DE CONSERVAÇÃO DA 

BIODIVERSIDADE CAPIXABA 
 

1 – EXPEDIENTE:  
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período.  
 
2 – COMUNICAÇÕEs: 
 

- Tema da reunião: “QUAL O FUTURO DO 
PARQUE AUGUSTO RUSCHI?”. 
 
3 – CONVIDADOS: 
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- Vanildo Sancio: Presidente da Câmara do 
Município de Santa Teresa; 
- Thiago Vicente Roldi: Vereador do Município 
de Santa Teresa;  
- Gilmar Antonio Campista: Vereador do 
Município de Santa Teresa;  
- Renato Cosmi: Vereador do Município de Santa 
Teresa;  
- Claudio Giovane Prando Milli: Vereador do 
Município de Santa Teresa;  
- Almery Lilian Moraes Lopes: Vereadora do 
Município de Santa Teresa; 
- Bruno Henriques Araújo: Vereador do 
Município de Santa Teresa;  
- Douglas Antonio Lacerda: Vereador do 
Município de Santa Teresa; 
- Gervasio Paulo Madalon: Vereador do 
Município de Santa Teresa;  
- José Maria Degasperi / Dequinha: Vereador do 
Município de Santa Teresa;  
- Paulo Vitor Astolphi: Vereador do Município de 
Santa Teresa; 
- Hugo Dettmann: Presidente - Sócio – CDL; 
- Marcelo Calmon Dias: Secrtário - SEGER 
- Sergio Lucena: Ministro de Estado da Ciência, 
Tecnologia e Inovações 
- Bruno Pessanha Negris: Diretoria SESC; 
- Dr. Pedro Domingo: Advogado; 
- Dr. Apolônio Cometti: Advogado; 
- Dr.ª. Giovana Fidalgo: Advogada; 
- Jurema Tonini: Presidente Convention Bureaut; 
- Almir Bressan Junior: Diretor TV Ambiental. 
 

 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 
ATOS DA MESA DIRETORA 

 
ATO Nº 2476 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

ELEVAR para 15% (quinze por cento), a 
partir de 31/05/2022, de acordo com art. 106 
da Lei Complementar nº 46/94, o ADICIONAL DE 
TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus MARIA 
FERREIRA DA SILVA, matrícula nº 205115, 
Coordenador Especial de Segurança Legislativa - 
CESEL, referente aos períodos de 20/09/2015 a 
27/05/2020 e 01/01/2022 a 31/05/2022. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de junho de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 2477 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
 

ELEVAR para 25% (vinte e cinco por 
cento), a partir 07/06/2022, de acordo com art. 
106 da Lei Complementar nº 46/94, combinado 
com o art. 1º da Lei Complementar nº 128/98 
de ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, a que 
faz jus JOSE FRANCISCO PIMENTEL, matrícula nº 
203317, Tecnico Legislativo Senior - ETLS, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de junho de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2478 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

CONCEDER 02% (dois por cento) a partir 
de 16/05/2022 na forma do artigo 108 da Lei 
Complementar nº 46/94, o ADICIONAL DE 
ASSIDUIDADE a que faz jus ERI SOARES 
TEIXEIRA, matrícula nº 206562, Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar - 
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ASGRP, referente ao 1º decênio de 13/10/2010 
a 27/05/2020 e 01/01/2022 a 15/05/2022. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de junho de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2479 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

CONCEDER 05% (cinco por cento), a 
partir de 06/05/2022, de acordo com art. 106 
da Lei Complementar nº 46/94, o ADICIONAL DE 
TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus GEDEVANE 
NASCIMENTO DE SOUZA, matrícula nº 208552, 
Assessor Junior da Secretaria - AJS, referente ao 
período de 17/10/2014 a 01/03/2015 e 
14/02/2017 a 27/05/2020, 01/01/2022 a 
05/05/2022 e o período averbado prestado à 
SESA de 14/05/2012 a 13/05/2013. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de junho de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

 
ATO Nº 2480 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
 

Considerando o Ato nº 3260, de 
01/08/2008, publicado em 03/09/2008, alterado 
pelo Ato nº 267, de 31/03/2010, que 
regulamenta a concessão de Incentivo 
Educacional, resolve: 
 

CONCEDER à servidora KARLA ODETE 
MACHADO DE OLIVEIRA, Taquígrafo 
Parlamentar - ETP, matrícula nº 203316, o 2º 
(segundo) INCENTIVO EDUCACIONAL de 05% 

(cinco por cento) sobre o vencimento do 
respectivo cargo efetivo, a partir de 
02/06/2022, conforme art. 3º da Lei nº 
8.950/2008, alterada pela Lei 10.083/2013 e Lei 
10.225/2014. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de junho de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2481 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

CONCEDER 05% (cinco por cento), a 
partir de 20/05/2022, de acordo com art. 106 
da Lei Complementar nº 46/94, o ADICIONAL DE 
TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus NILZA 
APARECIDA CORDEIRO VIANA, matrícula nº 
209686, Supervisor Geral de Gabinete de 
Representação Parlamentar - SGGRP, referente 
aos períodos de 05/02/2019 a 27/05/2020 e de 
01/01/2022 a 19/05/2022, somados ao tempo 
averbado prestado à SETADES. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de junho de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2482 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o que consta do processo eletrônico nº 
8466/2022, resolve,  

 
AVERBAR o Tempo de Serviço do 

servidor WANNESSA BARBARA CRUZ, matrícula 
nº 210079, Assessor Júnior da Secretaria, código 
AJS, nos termos da Lei Complementar nº 46/94 
e suas alterações, conforme abaixo descrito: 
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Órgão Período A partir de: Finalidade 

Secretaria 
de Estado 
da Justiça 

(SEJUS) 

05/06/2006 a 
03/05/2007 

04/05/2007 a 
06/04/2010 

07/04/2010 a 
05/03/2013 e 
06/03/2013 a 
11/06/2014 

12/06/2014 a 
11/06/2015 

19/05/2022 ATS 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 

de junho de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2483 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

CONCEDER 05% (cinco por cento), a 
partir de 19/05/2022 (Data da protocolização 
da averbação), de acordo com art. 106 da Lei 
Complementar nº 46/1994, de ADICIONAL DE 
TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus WANNESSA 
BARBARA CRUZ, matrícula nº 210079, Assessor 
Júnior da Secretaria - AJS, referente ao período 
averbado prestado à SEJUS. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 

de junho de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2484 

 
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 11090/2022, requerimento de 
auxílio-saúde nº 96/2022, resolve:  

 
CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 

a Resolução nº 4.971/2017 à servidora 
FERNANDA ATALIBA DE SOUSA PIRES, matrícula 
nº 208932, ocupante do cargo em comissão de 
Assistente de Gabinete de Representação 
Parlamentar - ASGRP.  
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de junho de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2485 

 
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, THIAGO DE JESUS SOUZA, do 
cargo em comissão de Técnico Júnior de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
TJGRP, do gabinete do Deputado Sergio 
Majeski, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 220810/2022, a partir 
de 28/06/2022. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 

de junho de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2486 

 
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, SAULO DA MATA SANTOS, do 
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cargo em comissão de Assistente de Gabinete 
de Representação Parlamentar, código ASGRP, 
do gabinete do Deputado Bruno Lamas, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 220811/2022. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de junho de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2487 

 
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, ALBERIONE CORDEIRO DE 
CARVALHO, do cargo em comissão de Técnico 
Júnior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP, do gabinete do 
Deputado Erick Musso, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
220815/2022, a partir de 29/06/2022. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de junho de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2488 

 
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, GILDEVAN ALVES FERNANDES, 
do cargo em comissão de Técnico Júnior de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
TJGRP, do gabinete do Deputado Erick Musso, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 220817/2022. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de junho de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2489 

 
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, JENIFFER PEREIRA FELISBERTO DA 
MATA SANTOS, para exercer o cargo em 
comissão de Assistente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ASGRP, no 
gabinete do Deputado Bruno Lamas, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 220812/2022. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de junho de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATOS DA DIREÇÃO-GERAL 
 

PORTARIA Nº 2321 
 

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, 
 

EXCLUIR da Portaria nº 2058, publicada 
em 07/06/2022, que concedeu o recesso 
regulamentar, as estagiárias abaixo 
relacionadas: 
 

Estagiários Matrícula Dias Período 

ANA LUIZA DE 
ALMEIDA 
NEVES 

002409 30 
20/07 a 

18/08/2022 

CLARISSA 
ZANOTTI 

002410 30 
26/07 a 

24/08/2022 
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BOTELHO 
SILQUEIRA 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
30 de junho de 2022. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral da Secretaria 

 
RESUMO DO CONTRATO DE 

COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

2. CONTRATADO: CAIO LUIZ DAROS 
PEROVANO 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO EDUCACIONAL - 
Ensino Superior 

4. VIGÊNCIA: 28.06.2022 a 27.06.2023 

5. VALOR MENSAL 
DO CONTRATO: 

R$ 1.037,96 (hum mil e 
trinta sete reais e 
noventa seis centavos). 

6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 

 
3.3.90.36.00 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
29 de junho de 2022. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral da Secretaria 

 
RESUMO DO CONTRATO DE 

COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

2. CONTRATADO: IAGO OLIVEIRA FERREIRA 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO EDUCACIONAL - 
Ensino Superior 

4. VIGÊNCIA: 30.06.2022 a 29.06.2023 

5. VALOR MENSAL 
DO CONTRATO: 

R$ 1.037,96 (hum mil e 
trinta sete reais e 
noventa seis centavos). 

6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 

 
3.3.90.36.00 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
29 de junho de 2022. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral da Secretaria 

 
ERRATA 

 

Na portaria nº 2058, publicada em 
07/06/2022, na parte referente à estagiária 
LORRANA SARMENTO TEIXEIRA 
 

onde se lê: 
 

Estagiário Matrícula Dias Período 

LORRANA 
SARMENTO 
TEIXEIRA 

002445 30 
02/08 a 

31/08/2022 

 

leia-se: 
 

Estagiário Matrícula Dias Período 

LORRANA 
SARMENTO 
TEIXEIRA 

002445 18 
12/08 a 

29/08/2022 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
21 de junho de 2022. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral da Secretaria 

 
 

ATOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• QUINTA-FEIRA - 30.06.2022 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 Memórias Especial 20 Anos da TV Assembleia ES reprisa a Reportagem Especial 
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Tropeirismo 

00h45 Parlamento Brasil Rede de apoio para enfrentar crimes contra as mulheres. 

01h15 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público Federal 

01h45 Reunião ordinária híbrida Comissão de Finanças 

02h50 Reunião ordinária  Comissão de Saúde 

04h05 Reunião extraordinária Comissão de Saúde 

05h05 Reunião ordinária híbrida Comissão de Justiça  

05h50 Reunião extraordinária Comissão de Saúde 

07h00 Memórias Especial 20 Anos da TV Assembleia ES reprisa o programa Opinião: 
Racismo 

07h30 Dia de Campo na TV Saiba como é produzida uma farinha nutritiva a partir da banana da 
terra verde 

08h00 Panorama Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba 

08h30 A Grande Reportagem Nutrição, saúde, desenvolvimento cognitivo e emocional, 
proximidade corporal, ligação afetiva. Tudo isso está relacionado ao 
aleitamento materno, uma fase que gera benefícios, tanto para a 
mulher quanto para o bebê. O leite materno fortalece o sistema 
imunológico da criança, evitando infecções e diarreias, entre outras 
doenças. Nesta grande reportagem, nós ouvimos especialistas, como 
nutricionista, enfermeiras especializadas em amamentação, e 
consultora de aleitamento. As profissionais deram dicas de como 
amamentar corretamente, e também responderam a dúvidas e 
questionamentos de mamães e gestantes. Também ouvimos mães, 
que contaram suas experiências com amamentação em público, 
dificuldades na pega e amamentação tardia. 

09h00 Reunião ordinária híbrida  Comissão de Justiça 

10h00 Sessão solene (V) 50 Anos da Faciapes – Federação das Associações Comerciais e 
Empresariais do Espírito Santo 

12h00 A Grande Reportagem Especial 20 Anos da TV Assembleia ES reprisa a Reportagem Especial 
Tropeirismo 

12h30 Conta pra Gente Conta pra Gente: programa sobre finanças pessoais. A educadora 
financeira Mirna Borges dá dicas de como organizar as finanças e 
conseguir se livrar das dívidas e da inadimplência. 

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 Sabores A combinação da tradição oriental com a ousadia do ocidente 
compõe a culinária japonesa apreciada em terras capixabas. 

14h00 Memórias Especial 20 Anos da TV Assembleia ES reprisa o programa Opinião: 
Racismo 

14h30 Panorama Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba 

15h00 Sessão solene (V) Homenagem aos Trombonistas 

18h00 A Grande Reportagem Nutrição, saúde, desenvolvimento cognitivo e emocional, 
proximidade corporal, ligação afetiva. Tudo isso está relacionado 
ao aleitamento materno, uma fase que gera benefícios, tanto 
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para a mulher quanto para o bebê. O leite materno fortalece o 
sistema imunológico da criança, evitando infecções e diarreias, 
entre outras doenças. Nesta grande reportagem, nós ouvimos 
especialistas, como nutricionista, enfermeiras especializadas em 
amamentação, e consultora de aleitamento. As profissionais 
deram dicas de como amamentar corretamente, e também 
responderam a dúvidas e questionamentos de mamães e 
gestantes. Também ouvimos mães, que contaram suas 
experiências com amamentação em público, dificuldades na pega 
e amamentação tardia. 

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 Som da Terra No Som da Terra desta semana você vai conhecer o trabalho da 
cantora e atriz Monique Rocha, num espetáculo em homenagem 
a Clara Nunes. 

19h30 Sabores A combinação da tradição oriental com a ousadia do ocidente 
compõe a culinária japonesa apreciada em terras capixabas. 

20h00 Memórias  

20h30 Dia de Campo na TV Saiba como é produzida uma farinha nutritiva a partir da banana 
da terra verde 

21h00 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.  

21h30 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público Federal 

22h00 Panorama Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba 

22h15 Som da Terra No Som da Terra desta semana você vai conhecer o trabalho da 
cantora e atriz Monique Rocha, num espetáculo em homenagem 
a Clara Nunes. 

22h45 Conta pra Gente Conta pra Gente: programa sobre finanças pessoais. A educadora 
financeira Mirna Borges dá dicas de como organizar as finanças e 
conseguir se livrar das dívidas e da inadimplência. 

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 A combinação da tradição oriental com a ousadia do ocidente 
compõe a culinária japonesa apreciada em terras capixabas. 

 

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 

 
OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA HÍBRIDA 

(PRESENCIAL E VIRTUAL), DA QUARTA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, DA COMISSÃO FINANÇAS, 
ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 
CONTROLE E TOMADA DE CONTAS, REALIZADA 
EM 27 DE JUNHO DE 2022. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Boa tarde a todos! Boa tarde aos nossos 
servidores da Comissão de Finanças, nossos 
servidores da Assembleia Legislativa. Boa tarde 
aos nossos colegas da Comissão de Finanças: 
deputado Marcos Madureira, deputado Dary 
Pagung, aqui na bancada comigo; deputado 
Marcelo Santos, nosso vice-presidente; 
deputado José Rocha Esmeraldo. São os 
deputados que eu vejo presente na sala on-line. 

Havendo quorum, invocando a proteção 
de Deus, eu declaro abertos os trabalhos aqui 
na Comissão de Finanças e solicito à secretária 
Rosa, que faça a leitura da ata... 
 

O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Presidente, pela ordem! 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Pela ordem! 
 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– Podemos declarar a ata como aprovada?  
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Declaro a ata como aprovada. 
 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– Até porque é meramente uma burocracia. E 
sairmos da fase do Expediente e irmos direto 
para a Ordem do Dia? 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Deputado Marcelo, vou declarar a ata aprovada, 
mas vou sugerir a leitura do Expediente. A ata 
fica aprovada como lida e colocada no sistema. 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  
 

Ofício Interno n.º 124/2022, referente 
ao Ofício n.º 011/2022 – Gabinete 
deputado Marcelo Santos, justificando 
sua ausência na reunião do dia 02 de 
maio de 2022. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Ciente.  
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 

Ofício Interno n.º 123/2022, referente 
ao Ofício n.º 129/2022 – Gabinete 
deputado José Esmeraldo, justificando 
sua ausência na reunião do dia 02 de 
maio de 2022, em função do 
cumprimento de uma agenda. 

 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Ciente.  
 

Ofício/Sefaz/Gabsec n.º 250/2022 – 
Solicitando que se designe a certificar 
que esta Casa de Leis, por meio da 
Comissão de Finanças, promova a 
audiência pública, na qual será 
demonstrado e avaliado o cumprimento 
das metas fiscais referentes ao primeiro 
semestre do exercício de 2022. 

 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Ciente.  
 

Ofício/Sefaz/Gabsec n.º 251/2022 – 
Encaminhando cópia do Demonstrativo 
da Dívida Consolidada Líquida referente 
ao primeiro quadrimestre de 2022. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Ciente.  
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 

Ofício n.º 0525/2022/Gigov/VT – Caixa 
Econômica Federal – Notificando o 
crédito de recursos financeiros. 
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O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Ciente.  
 

  A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

Ofício/Sefaz/Gabsec n.º 272/2022.  
 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Ciente.  
  

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 

Ofício/Sefaz/Gabsec n.º 278/2022.  
 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Ciente.  
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 

Ofício Interno n.º 10/2022 – referente 
ao Ofício n.º 2854/2022. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Ciente.  
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
Ofício/Setades/GS n.º 354/2022.  

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Ciente.  
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
Ofício n.º CA3/1/2022.  

  
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Ciente.  
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS: 
  

Deputado Adilson Espindula: PL n.º 
463/2019;  

Deputado Engenheiro José Esmeraldo: 
PL n.º 474/2019 apensado ao PL 
600/219; PL n.º 379/2020; PL n.º 
254/2020;  

Deputado Alexandre Xambinho: PL n.º 
417/2017 e PL n.º 7/2021;  

Deputado Dr. Emílio Mameri: PL n.º 
324/2020;  

Deputado Dr. Rafael Favatto: PL n.º 
58/2020; PL n.º 269/2020 e PL n.º 
249/2020.  

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 

Projeto de Lei n.º 408/2019, autor 
deputado Capitão Assumção.  
Projeto de Lei n.º 725/2019, autor 
deputado Capitão Assumção; 
Projeto de Lei n.º 412/2019, autor 
deputado Capitão Assumção;  
Projeto de Lei n.º 558/2020, autor 
deputado Doutor Hércules;  
Projetos de Lei n.os 668, 669, 670, 671, 
673/2021, autor deputado Doutor 
Hércules; 
Projeto de Lei n.º 831/2019, autora 
deputada Janete de Sá;  
Projeto de Lei n.º 87/2021, autora 
deputada Iriny Lopes;  
Projeto de Lei n.º 289/2021, autor 
deputado Dr. Emílio Mameri.  

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
  Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
  Não houve no período. 
 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Passamos, então, para a Ordem do Dia.  
Eu gostaria de saber se o deputado Adilson 
Espindula já se faz presente na sala on-line. 
(Pausa) 

 Não estando presente, eu vou solicitar à 
nossa assessoria que faça contato novamente 
com o Adilson Espindula.  

Vou passar a relatar os projetos que 
estão sob minha relatoria, mas é muito 
importante que a gente...  

A ata foi aprovada, está no sistema, meu 
querido deputado Madureira, mas é muito 
importante, também, que a gente limpe a 
pauta. E o deputado Adilson pediu que, na 
próxima reunião, ele pudesse relatar os projetos 
que estavam sob sua relatoria.  
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Sendo assim, eu passo a relatar o PL 
339/2020, de autoria do ex-deputado delegado 
Lorenzo Pazolini. Esse PL tem o objetivo de 
alterar a Lei n.º 6.999, de 27 de dezembro de 
2001, que dispõe sobre o imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores, 
suspendendo a cobrança do tributo durante a 
vigência do estado de calamidade pública, 
reconhecido e decretado em virtude da 
pandemia. 

O projeto foi protocolado no dia 10 de 
junho de 2020, lido no expediente de 
15/06/2020. Não consta nos autos, até o 
presente momento, notícia da publicação da 
matéria no Diário do Poder Legislativo, medida 
que não pode ser dispensada nos termos do art. 
149, do Regimento Interno da Ales, Resolução 
n.º 2.700, de 2009. 

Diante desse obstáculo, o meu parecer é 
pela não aprovação da matéria, e o relatório é 
de que a Comissão de Finança, Economia, 
Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomadas de 
Conta é pela não aprovação do Projeto de Lei 
n.º 339/2020, de autoria do excelentíssimo ex-
deputado delegado Lorenzo Pazolini. 

É o relatório que eu coloco em discussão. 
(Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, como 
vota o deputado Marcelo Santos? (Pausa) 

Como vota o deputado Dary Pagung. 
(Pausa) 

Acompanha o relator. 
Como vota o deputado Marcos 

Madureira? (Pausa) 
Com o relator. 
Como vota o deputado José Rocha 

Esmeraldo? (Pausa) 
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Deputado Adilson Espindula? (Pausa) 
Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
Deputado Dr. Emílio? (Pausa) 
Deputado Marcelo Santos? (Pausa) 
Consta o deputado Marcelo Santos, o 

deputado José Rocha Esmeraldo, mas não 
respondem.  

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Senhor 

presidente, como não há quorum para votar, 
porque nós precisamos de mais e não temos. 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Quorum de, pelo menos, quatro. 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– Presidente, estou aqui. 
 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – O 

deputado Marcelo Santos voltou. 
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Deputado Marcelo Santos. Nós estamos 
votando matéria relatada por mim, o projeto... 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– Desde já acompanho o parecer do relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Matéria fica rejeitada na Comissão de Finanças, 
à unanimidade dos presentes. 

Eu passo a relatar o Projeto n.º 
175/2019, de autoria do deputado Capitão 
Assunção, que tem o objetivo de proibir a 
fabricação, a comercialização, o manuseio, a 
utilização, a queima e a soltura de fogos de 
estampidos e de artifícios, assim como de 
quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito 
sonoro ruidoso no estado do Espírito Santo.  
 A proposição foi protocolada na 
Assembleia Legislativa, em 18/03/2019, lida no 
expediente da sessão ordinária do mesmo dia, 
oportunidade em que recebeu despacho da 
presidência determinando sua publicação e 
distribuição nas comissões permanentes. Após 
cumprimento disposto art. 120 do Regimento 
Interno, a proposição recebeu pareceres 
favoráveis da Comissão de Proteção do Meio 
Ambiente e aos Animais, bem como da 
Comissão de Segurança e Combate ao Crime 
Organizado, que concluíram pela sua aprovação. 
 Assim, quanto ao aspecto econômico e 
financeiro, verifica-se que a proposição se 
afigura como de interesse público, pois não 
ocorre diretamente para aumentar ou diminuir 
a despesa, assim como receita. A par do seu 
alcance social, extremamente por velar que 
sejam utilizados artefatos que causem barulho, 
estampidos e explosões, causando risco à vida 
humana, dos animais, sendo também incômodo 
a muitos moradores, além de atrapalhar os 
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serviços da Polícia Militar, conforme alegado na 
justificativa apresentada pelo seu autor. 
 Diante do exposto, proponho aos nobres 
pares da Comissão de Finanças, Economia, 
Orçamento, Fiscalização, Organização, Controle 
e Tomada de Contas, a aprovação da matéria. 
 É o relatório, que eu coloco em 
discussão. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, como 
vota o deputado, vice-presidente desta 
comissão, deputado Marcelo Santos? 
 

 O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Acompanho o parecer de V. Ex.ª. 
 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Como vota o deputado Dary Pagung? 
 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Eu 
também acompanho. 
 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Deputado Marcos Madureira? 
 

O SR. MARCOS MADUREIRA – (PP) – 
Acompanho V. Ex.ª. 
 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Desde já é importante ressaltar que foi 
apensada a esse PL n.º 175/2019 matéria de 
idêntico teor, de autoria da deputada Janete de 
Sá. 

Passo a relatar o Projeto de Lei n.º 
687/2019, de autoria do deputado Carlos Von, 
que estabelece a obrigatoriedade das 
instituições financeiras, localizadas no âmbito 
do Estado do Espírito Santo, afixarem cartazes 
com informações sobre a gratuidade de tarifa 
dos serviços bancários essenciais. 

Da mesma forma que a matéria anterior, 
essa matéria não traz impacto financeiro para o 
Estado.  

Diante do exposto, nós propomos a 
aprovação do presente projeto. 

É o relatório, que coloco em discussão. 
(Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, como 
vota o deputado Marcelo Santos? 
 

 O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Acompanho o relator. 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Deputado Dary Pagung? 
 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Também 
acompanho. 
 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Deputado Marcos Madureira? 
 

O SR. MARCOS MADUREIRA – (PP) – 
Acompanho o relator. 
 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Deputado José Rocha Esmeraldo? (Pausa) 
 Matéria aprovada na Comissão de 
Finanças. 
 Passo a relatar o Projeto de Lei n.º 
158/2019, de autoria do deputado Capitão 
Assumção, que proíbe a cobrança por estimativa 
de consumo por empresas fornecedoras de 
água, energia elétrica e gás, e dá outras 
providências. 
 Em linhas gerais, a presente proposição 
visa proibir a cobrança por estimativa de 
consumo por empresas fornecedoras de água, 
energia elétrica e gás, e dá outras providências. 
 A matéria foi protocolada no dia 
15/03/2019, lida no Expediente da sessão 
ordinária do dia 18/03/2019, e ainda não 
publicada no Diário do Poder Legislativo, DPL. 
 A Diretoria de Redação ofereceu estudo 
de técnica legislativa no dia 25/03/2019. A 
Procuradoria da Assembleia Legislativa, por sua 
vez, opinou por sua inconstitucionalidade da 
propositura nos termos do seu parecer técnico, 
às fls. 15 e 23 dos autos. 

O coordenador da Setorial Legislativa, 
em seu despacho às fls. 27 e 28, opinou no 
mesmo sentido. 

O procurador-geral, em despacho à f. 30 
dos autos, acolheu integralmente o parecer do 
procurador. 
 Nesse sentido, nós também adotamos 
esse mesmo parecer e relatamos pela rejeição 
da matéria no âmbito da Comissão de Finanças. 
É o relatório que coloco em discussão. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, como 
vota o deputado Marcelo Santos? 
 

 O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Senhor presidente, vou discordar do parecer 
de vossa excelência e vou votar contrário. 
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O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Vota pela aprovação. 

Como vota o deputado Dary Pagung? 
 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – 
Acompanho o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Como vota o deputado Marcos Madureira? 
(Pausa) 

A matéria fica rejeitada na Comissão de 
Finanças, com três votos contra um voto do 
deputado Marcelo Santos. 

Passo a relatar o Projeto de Lei n.º 
583/2019, de autoria do deputado Carlos Von, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade dos 
estabelecimentos comerciais colocarem os 
monitores na caixa registradora de forma visível 
para o consumidor. 

A matéria não causa impacto financeiro 
para o Estado. A matéria tem a aprovação da 
Comissão de Constituição e Justiça, e da 
Procuradoria. O nosso relatório é pela 
aprovação da matéria. 

Esse é o relatório. 
Coloco em discussão o relatório. (Pausa) 

 Não havendo quem queira discutir, como 
vota o deputado Marcelo Santos? (Pausa) 

Deputado Marcelo Santos, não consegui 
te ouvir. 

Deputado José Rocha Esmeraldo? 
(Pausa) 

Deputado Marcelo Santos? (Pausa) 
Deputado Adilson Espindula? (Pausa) 
O deputado Marcelo Santos não estando 

presente, chamo o deputado José Rocha 
Esmeraldo. (Pausa) 

Deputado José Rocha Esmeraldo? 
(Pausa) 

Pergunto à assessoria se conseguimos 
falar com o deputado Adilson Espindula? 
(Pausa) 

 Não tendo conseguido, as matérias de 
relatoria do deputado Adilson Espindula 
também ficam prejudicadas. 

Passamos à fase das Comunicações. 
Com a palavra, deputado Dary Pagung. 
 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Senhor 

presidente, para registrar, sei que aqui é a 

Comissão de Finanças, não é a de Agricultura, 
mas só para registrar, ontem, fomos à 
Associação do Jaó e também à Associação do 
Alto Bananal, no Município de Baixo Guandu, lá 
no Distrito de Vila Nova do Bananal, distrito em 
que nasci.  

Fizemos algumas agendas. Mas, o mais 
importante é que a Associação de Produtores 
Rurais completou 30 anos de existência. Então, 
queria aqui parabenizar toda a diretoria da 
associação, em nome do nosso presidente, 
Jeckson, que está fazendo um belíssimo 
trabalho na Associação do Alto Bananal, e, 
também, do presidente da Associação do Jaó, o 
Ronaldo, que tem trabalhado muito para que a 
agricultura familiar, no distrito onde nasci, 
tenha resultados positivos.  

Queria aqui agradecer e parabenizar, 
também, o nosso vereador Juscelino Henck. 
Esteve conosco, também, o vereador Clóvis, que 
tem trabalhado muito para essas duas 
associações, junto com o prefeito, junto com 
toda a comunidade. Essas duas associações são 
destaque na região, sendo uma região que 
planta muito quiabo, tomate, e está colhendo 
muito café, tem muito produtor, também, de 

leite. Então, queria aqui parabenizar todos os 
envolvidos, porque, ontem, essas duas reuniões 
foram muito importantes para todos nós.  

 
O SR. MARCOS MADUREIRA – (PP) – 

Estou vendo aqui, na nossa sessão, o presidente 
do nosso sindicato. Queria saudá-lo, junto com 
seus adjuntos. E, sabendo que você sempre 
quer dar uma palavrinha, uma pequena palavra, 
queria que o nosso presidente abrisse dois 
minutos para que ele falasse qualquer coisa 
para nós. Às vezes, não estamos sabendo e você 
está, aí, florindo de informações.  

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Sugestiva a sugestão de V. Ex.ª, deputado 
Marcos Madureira. E caso o nosso presidente, 
popularmente conhecido, por todos nós, como 
Lelê, fique à vontade no microfone de aparte.  

 
O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO – 

Obrigado, deputado Madureira, por solicitar 
nossa fala neste momento tão importante. 
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Obrigado, presidente Freitas, deputado 
Freitas. Ao líder do Governo e também 
secretário da Mesa Diretora, deputado Dary...  

Enfim, estamos na comissão de Finanças, 
a mais importante, junto com a Comissão de 
Justiça da Casa. E na condição de presidente do 
sindicato representante dos servidores do Poder 
Legislativo, estamos aqui, excelência, deputado 
Freitas...  

 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Sim.  

 

O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO – 
Estamos aqui no sentido de fazer um apelo a 
esta comissão, em virtude da LDO. 

Estamos há alguns meses, há uns dois 
meses, dialogando com a administração. E V. 
Ex.ª, deputado Freitas, nos recebeu muito bem, 
conversou, demonstrou sensibilidade à situação 
desta Casa de Leis.  

A nossa Casa viveu, este ano, uma 
dificuldade que nunca vivenciamos. Tivemos 
uma demora no reajuste do nosso auxílio 
alimentação, que só ocorreu agora, no mês que 
passou.  

E com a LDO da forma que está, 
Excelência, com todo respeito, não teremos o 
futuro digno que merece o Poder Legislativo.  

Não estamos falando apenas dos 
servidores. Estamos falando do Poder 
Legislativo, do mandato parlamentar. Da forma 
que está a LDO, sairão prejudicados em 2023, 
nós, servidores, e o mandato de V. Ex.as 
também.  

Estou precisando que V. Ex.as, que já 
demonstraram a sensibilidade, se reúnam com a 
administração da Casa. Que possamos, juntos, 
discutir o art. 21, que é um artigo limitador da 
questão inflacionária e que, da forma que está, 
não poderemos avançar nesta Casa de Leis, 
tanto quanto demanda dos servidores quanto 
também da questão estrutural da Casa. 

E eu faço esse apelo aos senhores. E faço 
um apelo também, que são duas ações. A 
Defensoria já está amparada na LDO. Ela já tem 
uma flexibilização dentro do orçamento, em um 
artigo onde que a gente pede o tratamento, a 
mesma flexibilidade para os servidores aqui, 
para o Poder Legislativo.  

Nós estamos necessitando dessas duas 
ações, excelências, para poder termos 
esperança no futuro em 2023. É o art. 21, que 
nós precisamos alterá-lo ou suprimi-lo, mas 
assim, na urgência, excelências, nós precisamos 
de uma emenda semelhante ao tratamento que 
deram à Defensoria.  

É esse apelo que a gente faz para V. Ex.ª. 
Vamos dialogar, vamos chamar a administração 
e construir um futuro para o Poder Legislativo, a 
nossa Assembleia Legislativa. Não estou falando 
somente para os servidores, estou falando para 
o Poder.  

Então é um apelo que eu faço e eu sei 
que V. Ex.as são sensíveis à causa. Muitos 
voltarão para cá, de V. Ex.as, e como 
encontrarão a Assembleia Legislativa, que este 
ano já não conseguiu pagar o auxílio-
alimentação? Ficamos dependendo de 
suplementação. 

Então é esse o apelo que eu faço em 
nome dos servidores e que V. Ex.as, que eu sei 
que têm um olhar para o Poder Legislativo, para 
todos nós servidores, vamos caminhar juntos na 
resolução dessa demanda. É o nosso apelo.  

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Muito bem, Lelê. 
 
O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO – 

Obrigado.  
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Nosso presidente Leandro.  
 
O SR. MARCOS MADUREIRA – (PP) – 

Você poderia também, já que você está 
apelando, nosso homem que representa o 
governador aqui nesse momento, Dary Pagung. 
Você pode passar, a você também, Dary, essa 
colocação.  

 
O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO – 

Muito bem, muito bem, deputado Madureira. O 
deputado Dary, eu tive uma conversa preliminar 
com ele e entendo que ele vai fazer esse, em 
uma linguagem futebolística, esse meio-campo 
aí com o nosso presidente, futuro deputado 
federal, Freitas, junto com o Dary Pagung e toda 
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a Comissão de Finanças com a administração da 
Casa.  

Agradeço. Muito obrigado! 
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Muito obrigado, Leandro Pereira Machado! 
Nós... como é que é, Madureira? (Pausa)  

Chorão, não é? Mas faz muito bem o 
papel de presidente do sindicato do nosso 
Poder.  

Eu só quero dizer para o Leandro que 
nós estabelecemos um diálogo franco ouvindo 
não somente ele, representando o Poder 
Legislativo, mas o representante do Tribunal de 
Contas, do Tribunal de Justiça. Fizemos uma 
agenda, continuamos em um diálogo aberto, já 
foram apresentadas, ou foram apresentadas 
cento e oito emendas à LDO até o momento, 
todas elas disponibilizadas já no Ales Digital. 

E nós, enquanto relator da LDO, temos 
até a data da leitura do relatório na comissão 
para poder apresentar emendas. E o diálogo vai 
promover as alterações necessárias para que a 
LDO possa alcançar todos os poderes e todos os 
capixabas em todos os cantos do nosso estado. 
Tenha certeza disso.  

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Senhor 

presidente, pela ordem! Senhor presidente, só 
para aproveitar a fala do nosso amigo 
presidente Lelê, e quero registrar também o 
nosso querido deputado Marcos Madureira e V. 
Ex.ª, on-line ainda Marcelo Santos, José 
Esmeraldo e agora deputado Rafael Favatto. 
Dizer que esta Casa, desde quando eu cheguei 
aqui, V. Ex.ª chegou primeiro, tem conquistado 
muito para os servidores através do sindicato. 

Nós já vencemos aquele tão sonhado 
11,99. Nós avançamos no auxílio-creche, teve 
várias formas que esta Casa pôde proporcionar 
aos servidores. E, quando se fala em alguma 
emenda para não deixar esta Casa, para o ano 
que vem, tendo problema no orçamento... Mas 
eu queria só dizer para o Lelê, para todos, que o 
Governo do Estado nunca deixou a Assembleia 
Legislativa faltar com suplementação. 

Então, sempre nós estamos buscando o 
diálogo com nosso presidente Erick Musso junto 
com o governador Renato Casagrande. Então, 

sempre nós precisamos avançar. A gente 
sempre diz que, quando vê um copo meio, mais 
cheio do que vazio, a gente sempre vê ele mais 
vazio, mas nós temos que vê-lo também um 
pouquinho cheio. Nós já temos ajudado muito e 
vocês podem ter certeza de que o nosso 
mandato sempre é de buscar o diálogo, é de 
buscar que os poderes, não só a Assembleia, 
mas os outros poderes, Tribunal de Justiça, 
Ministério Público, Tribunal de Contas, 
Defensoria Pública, nós já ajudamos aqui em 
outra época no orçamento para que nós 
possamos prestar um serviço para os capixabas 
da melhor forma possível.  

Como o deputado Freitas disse, esse 
orçamento tem que chegar aos quatro cantos do 
Espírito Santo. Quando eu falei, deputado 
Madureira, ontem, que eu fui numa associação 
que fica a trinta quilômetros da sede do 
município de Baixo Guandu, lá pertinho já do 
município de Laranja da Terra, isso é um braço 
que o Estado está enxergando lá, entregando, 
através de emendas nossas, equipamentos, 
implementos rurais para que o produtor rural 
possa ter mais qualidade de vida, trabalhar 
melhor para que os produtos cheguem às mesas 
dos capixabas. 

Mas vocês podem ter certeza de que na 
liderança do deputado Freitas, na Comissão de 
Finanças, nós vamos buscar esse diálogo.  

 

O SR. MARCOS MADUREIRA – (PP) – 
Senhor presidente, eu queria fazer uma 
colocação.  

 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Fique à vontade, meu querido.  

 
O SR. MARCOS MADUREIRA – (PP) – 

Caso V. Ex.ª faça emenda ou o Dary faça 
emenda, eu já me proponho a ser a segunda 
assinatura dessas emendas. Porque é claro que o 
projetão sempre vem do Palácio, mas é aqui que 
se resolvem os orçamentos. É claro que na 
predisposição da LDO é onde a gente focaliza 
hoje e agora o que vai de fato prevalecer na 
LOA.  
Se não houver a LDO não existe a LOA. Então, eu 
acredito que o presidente é mais bem fadado a 
fazer essa emenda, e eu o acompanho. Só isso.  
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O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Com um padrinho desses, o sindicato, os 
servidores estão à sombra de uma árvore 
frondosa. Só posso dizer isso, entendeu? Pela 
experiência, pelo companheirismo, pela 
lealdade, pela disciplina desse baluarte, 
deputado estadual que eu tenho a satisfação e a 
honra de tê-lo como amigo, deputado Marcos 
Madureira. Muito obrigado, meu amigo. 
Estamos juntos. (Pausa) 

Está vendo? Não, ele só está dizendo, 
Lelê, que você foi muito explícito. (Pausa) 

Você pode, quem não pode sou eu.  
Nada mais havendo a tratar, declaro 

encerrados os trabalhos desta comissão e 
convido os senhores membros para a próxima 
reunião, que será ordinária, no dia 4 de julho, 
segunda-feira, às 13h30min, local a ser definido 
nesta Casa de Leis.  

Mas antes ainda deixo muito claro que o 
último projeto sob a minha relatoria ficou 
prejudicado. O último projeto da minha relatoria 
ficou prejudicado por falta de quorum.  

Muito obrigado a todos. 
 

(Encerra-se a reunião às 
14h20min) 
 

_______________________________________ 
 
 

TRIGÉSIMA OITAVA SESSÃO SOLENE, DA 
QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 
DÉCIMA NONA LEGISLATURA, REALIZADA EM 
22 DE JUNHO DE 2022. 

 

ÀS DEZENOVE HORAS E DEZOITO 
MINUTOS, O SENHOR DEPUTADO DR. EMÍLIO 
MAMERI OCUPA A CADEIRA DA PRESIDÊNCIA. 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (FELIPE 
TRABACH DA VITÓRIA) - Senhoras e senhores, 
senhor deputado proponente Dr. Emílio 
Mameri, ilustres autoridades e telespectadores 
da TV Assembleia, boa noite! 

É com satisfação que a Assembleia 
Legislativa do Espírito Santo recebe todos para a 
sessão solene em homenagem aos 50 Anos da 
Faesa – Centro Universitário Espírito-Santense.  

É convidado ao local de destaque o 
deputado proponente Emílio Mameri, para os 

procedimentos regimentais de abertura desta 
sessão solene. Uma salva de palmas, por favor. 
(Palmas) 

É convidado a compor o local de 
destaque o reitor da Faesa, Alexandre Nunes 
Theodoro; é convidado o superintendente 
institucional da Faesa, Guilherme Alexandre 
Theodoro; é convidado a compor a Mesa o 
radialista e gestor da rádio Tropical FM, do 
grupo Faesa, Antário Neto; convidamos a pró-
reitora da Faesa, Carla Letícia Alvarenga Leite; é 
convidada a professora e coordenadora do 
curso de Direito da Faesa e conselheira federal 
da Ordem dos Advogados do Brasil, Sayury 
Otoni; convidamos a coordenadora dos cursos 
de Comunicação Social, representando a 
coordenação de Administração e Ciências 
Contábeis da Faesa, Marilene Lemos Mattos; é 
convidado o egresso da Faesa e presidente do 
Conselho Regional de Administração, Maurílio 
José Martins; convidamos o egresso da Faesa e 
fundador da Wine, Rogério Salume; é convidada 
a aluna da Faesa, Amanda Kazik Repossi. (Pausa) 

 

(Tomam assento à Mesa os 
referidos convidados) 

 

Informo que esta sessão está sendo 
transmitida pela TV Assembleia, nos canais 
abertos e digitais e YouTube. 

As fotos do evento estarão disponíveis 
amanhã, no site da Assembleia Legislativa, que, 
com satisfação, recebe todos para a sessão 
solene em homenagem aos 50 Anos da Faesa – 
Centro Universitário Espírito-Santense. 

Presente na educação capixaba há 
cinquenta anos, a Faesa tem a sua história 
entrelaçada com o desenvolvimento do Espírito 
Santo, sempre atendendo às demandas por uma 
formação profissional de excelência. É o melhor 
centro universitário do Sudeste e o terceiro 
melhor do Brasil, segundo o último resultado do 
Índice Geral de Cursos.  

Trabalham determinados no sucesso de 
seus alunos e no fomento do 
empreendedorismo e da inovação. 

Com professores e equipes 
administrativas altamente qualificadas, a Faesa 
tem se destacado no cenário nacional por suas 
práticas acadêmicas inovadores e por sua 
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sociedade. Hoje com mais de cento e setenta 
ofertas entre cursos de graduação presenciais e 
a distância, cursos de pós-graduação e formação 
técnica, estão sempre atentos ao 
desenvolvimento tecnológico e a 
transformações sociais que ocorrem em todos 
os níveis, para oferecer um ensino de excelência 
e cumprir a missão de promover o 
desenvolvimento social por meio do 
conhecimento. 
 Neste instante o senhor deputado 
proponente Dr. Emílio Mameri, procederá à 
abertura desta sessão solene, conforme é 
regimental. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 
MAMERI – PSDB) – Invocando a proteção de 
Deus declaro aberta a sessão, e procederei à 
leitura de um versículo da Bíblia.  
 

(O senhor deputado Dr. Emílio 
Mameri lê Salmos, 23:1) 

 
 Dispenso a leitura da ata da sessão 
anterior, mas a declaro aprovada, conforme 
disponibilizada no site da Assembleia Legislativa. 
 Informo a todos os presentes que esta 
sessão é solene, em homenagem aos 50 Anos da 
Faesa – Centro Universitário Espírito-Santense, 
conforme requerimento de minha autoria, 
aprovado em plenário por unanimidade. 
 
 O SR. CERIMONIALISTA - (FELIPE 
TRABACH DA VITÓRIA) – Todos são convidados, 
em atitude de respeito para as execuções do 
Hino Nacional e do Hino do Estado do Espírito 
Santo. (Pausa)  
 

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

 
O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 

TRABACH DA VITÓRIA) – Fará o uso da palavra 
o deputado presidente desta sessão solene, Dr. 
Emílio Mameri. 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Boa noite a todos, eu quero saudar o reitor da 
Faesa, Alexandre Nunes Theodoro, que está 

aqui conosco; o superintendente institucional 
da Faesa, Guilherme Alexandre Theodoro; 
radialista e gestor da Rádio Tropical FM, do 
grupo Faesa, Antário Neto; pró-reitora da Faesa, 
Carla Letícia Alvarenga Leite; a professora e 
coordenadora do curso de Direito, da Faesa, e 
conselheira federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil, Sayury Otoni; o egresso da Faesa e 
presidente do Conselho Regional de 
Administração, Maurílio José Martins; a 
coordenadora dos cursos de Comunicação 
Social, professora Marilene Mattos; egresso da 
Faesa e fundador da Wine, Rogério Salume; e 
aluna da Faesa, Amanda Kazik Repossi. Uma 
saudação especial a todos os homenageados e 
familiares presentes.  

Hoje é um dia de festa e temos a 
felicidade de fazer parte dela, realizando esta 
sessão solene em homenagem aos cinquenta 
anos da respeitada Faesa, Centro Universitário 
Espírito-Santense, o melhor centro universitário 
do sudeste e um dos três melhores do Brasil. 

É preciso registrar o legado que está 
sendo transmitido a gerações que se seguem 
por essa renomada instituição. A Faesa nos 
entregou muito nesses cinquenta anos. 
Primeiro, o exemplo visionário do doutor 
Antário e da dona Waldeth de oferecer um 
curso superior particular para quem trabalhava 
durante o dia e queria transformar a vida e a 
carreira, mas não tinha opção. O único espaço 
para formação superior na época era a Ufes, a 
Universidade Federal do Espírito Santo. Aqui, a 
Faesa favoreceu e ainda favorece a 
concretização de muitos sonhos.  

Segundo, o exemplo de uma empresa 
sólida, empregadora, inovadora, geradora de 
renda, mas com princípios, propósitos e valores 
focados, sobretudo, no desenvolvimento social, 
e essa já seria uma entrega enorme, mas ainda 
existem outras mais. A Faesa atua na área de 
educação, e quem atua com a educação, como 
eu atuei por mais de quarenta anos, sabe que o 
legado chega ser incalculável, são muitas vidas 
transformadas. A empresa precisa e deve cuidar 
dos números, mas, como uma empresa que 
optou por ser uma instituição de educação, o 
cuidado tem como foco as pessoas. No caso da 
Faesa, desde o ensino infantil – minhas netas 
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estudaram lá na Faesa – até a pós-graduação, 
além dos demais negócios do grupo. 

É fundamental cuidar de pessoas, e o 
nosso mandato dialoga com esse propósito, é 
uma das missões que a gente traz, que é cuidar 
das pessoas, isso é muito importante, e nós 
precisamos muito nos nossos tempos difíceis da 
atualidade.  

Nos últimos cinquenta anos, a Faesa 
cuida da sociedade capixaba, formando 
inúmeros profissionais que atuam em todo o 
Estado, Brasil e mundo, nas mais diversas áreas 
de formação. Aqui registro os nossos 
agradecimentos por esse legado, na formação 
de profissionais excelentes, que estão aí no 
mercado, contribuindo para o desenvolvimento 
do nosso Estado, do nosso Brasil. 

No meu gabinete, por exemplo, tenho 
profissionais formados na Faesa. A professora 
Mirella Brava, Pedro Sarkis, Ivan Barbosa, Letícia 
Besse, Márcio Couzi e João Pires. Um 
contingente de profissionais supercompetentes, 
que prestam serviço à sociedade, através do 
auxílio à execução desse meu mandato. Então, 
trabalhamos duro e os profissionais são ótimos, 
dedicados, pegam firme, porque o trabalho 
transforma, e eles estão fazendo esse trabalho 
no nosso gabinete para transformar e levar 
melhores condições de vida para a população.  

A história iniciada por doutor Antário e 
dona Waldeth continua. E também, já se fez 
presente nessa Casa de Leis, pela presença 
impactante do radialista e deputado estadual 
Antário Filho. Antário sempre foi, com o 
sorriso estampado no rosto, meu colega de 
partido no PSDB – eu sou fundador do PSDB, 
1988 – tendo sido o deputado mais votado da 
Grande Vitória e o terceiro votado em todo 
Estado do Espírito Santo, quando se elegeu. 

Também recordo aqui do meu colega e 
amigo doutor Aprígio, um dos fundadores do 
curso de Odontologia. Trabalhamos juntos no 
Departamento de Medicina Social da 
Universidade Federal do Espírito Santo, e eu 
acompanhei todo o trabalho do doutor 
Aprígio e outros profissionais para implantar o 
curso de Odontologia, que nós sabemos que é 
um sucesso, um curso superqualificado, 

renomado, que coloca no nosso dia a dia 
profissionais que estão aí prestando serviços de 
excelência.  

Nesse momento eu peço um minuto de 
silêncio a todos vocês em homenagem àqueles 
que fizeram parte da história da Faesa e que 
terão suas memórias sempre consideradas. 

 

(A Casa presta a homenagem) 
 

É claro que todo legado deve ser 
registrado de alguma forma, e nós deixamos a 
nossa contribuição com a criação da Comenda 
de Mérito Legislativo Chanceler Waldeth Nunes 
Theodoro, destinada a contemplar os 
profissionais que atuam em instituições de 
ensino, com a missão de transformar a 
sociedade através da educação e promover o 
desenvolvimento social por meio do 
conhecimento. Comprometidas com o sucesso 
dos alunos e o fomento do empreendedorismo 
e da inovação, que advém de um processo de 
aprendizagem sustentada pelo acolhimento, 
personalização, experimentação e tecnologia.  

A comenda será entregue na próxima 
terça-feira, dia 28, para representantes da 
família e outros profissionais da educação do 
nosso estado, ampliando, assim, a influência 
dessa instituição ao aclamar os valores da Faesa 
na doce lembrança da sua matriarca em outros 
profissionais da educação que fazem história no 
nosso estado.  

Já quero convidar todos da família Faesa 
a se fazerem presentes, às 9h, para receber a 
Comenda Chanceler Waldeth Nunes Theodoro 
em homenagem ao fundador, doutor Antário 
Alexandre Theodoro. Agradeço a todos da 
família Faesa, aos professores e funcionários por 
fazerem a diferença em um projeto importante 
para toda sociedade capixaba. Certamente, são 
pessoas obstinadas e decididas a construir um 
legado com trabalho e dedicação na área da 
educação.  

Eu peço agora que todos possam 
aplaudir de pé os cinquenta anos desse 
patrimônio do nosso estado, que é a Faesa, 
Centro Universitário Espírito-Santense. E que 
venham mais cinquenta anos! (Palmas) 

Encerrando a minha fala, eu quero deixar 
um muito obrigado por todo esse trabalho da 
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família Faesa, considerando professores, 
administradores, reitor, sub-reitor, os alunos, 
principalmente. O coração da Faesa são os 
alunos, e nós sabemos que essa formação com 
qualidade é executada no dia a dia de trabalho 
da Faesa.  

Então, mais uma vez, muito obrigado! 
Um abraço a todos vocês.  

 
O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 

TRABACH DA VITÓRIA) – É convidado a fazer o 
uso da palavra a pró-reitora da Faesa, Carla 
Letícia Alvarenga Leite.  

 
A SR.ª CARLA LETÍCIA ALVARENGA LEITE 

– Boa noite a todos! 
Cumprimento o deputado Dr. Emílio 

Mameri, ao qual agradeço por este momento 
memorável, e em nome dele todas as 
autoridades presentes que nos acompanham 
tanto por aqui quanto também pela TV 
Assembleia. Cumprimento o professor 
Alexandre Nunes Theodoro, nosso reitor, doutor 
Guilherme Alexandre Nunes Theodoro, nosso 
superintendente institucional, e em nome deles 
todos os membros desta Mesa de honra, bem 
como todos os gestores da Faesa.  

Cumprimento minha assessora direta, 
Carol, porque é assim que ela gosta de ser 
chamada – a gente não pode o nome dela todo 
–, que sempre me acompanha em tudo que a 
gente realiza dentro da instituição e sempre ao 
meu lado, e em nome dela toda a equipe 
administrativa da Faesa.  

Cumprimento a professora Sayury, 
coordenadora do curso de Direito da Faesa; 
professora Marilene Mattos, coordenadora da 
unidade Comunicação Social; bem como nossa 
coordenadora Marilucia Dalla, nossa querida 
coordenadora da unidade de Gestão e Negócios, 
com destaque hoje para o nosso curso de 
Administração, que completa cinquenta anos, e, 
impossibilitada de comparecer aqui esta noite 
nos acompanha também pela TV Assembleia, e 
em nome dela cumprimento todos os 
coordenadores dos nossos cursos.  

Cumprimento o professor Antônio 
Cabral, que foi também meu professor e 
descobri que ele foi professor de outras pessoas 

aqui, inclusive da família do Dr. Emílio Mameri, 
e em nome dele todos os professores do nosso 
corpo docente da Faesa.  

Fiquei até emocionada agora, você viu 
Cabral? Porque, quando a gente se coloca no 
lugar de aluna, é assim que a gente se sente, 
emocionada e inspirada por tudo que a gente 
aprende todos os dias. E essa é a mágica da 
educação. Esse é o milagre que acontece todos 
os dias na nossa vida. 

Cumprimento a nossa aluna Amanda, 
aqui presente hoje, assim como os nossos 
egressos Rogério Salume, Maurílio Martins, 
Maely Filho, em nome deles todos os alunos e 
egressos da nossa instituição.  

E peço licença para também 
cumprimentar minha família, aqui presente: 
meu esposo Maurício, meu filho Rodrigo, minha 
filha Lorena, também aluna da Faesa, e eu falo 
isso com todo o orgulho, e em nome deles todas 
as famílias que também fazem parte desta que 
hoje recebe as homenagens desta Casa, 
chamada família Faesa.  

Eu poderia resumir a minha fala em uma 
palavra: gratidão. Mas seria estranho, 
considerando os que me conhecem e sabem 
que eu gosto muito de falar, não é professora 
Mirella? Então você entenderia se eu parasse 
agora por aqui, eu tenho certeza.  

Prometo ser breve, até porque os que 
me conhecem também sabem que, nos 
momentos de profunda emoção, eu perco as 
palavras.  

Ser Faesa é viver a educação com a clara 
missão de promover o desenvolvimento social 
por meio do conhecimento, com olhar dedicado 
ao desenvolvimento das pessoas, com a 
responsabilidade de formar profissionais 
diferenciados preparados para o mercado de 
trabalho e para serem elementos de 
transformação da sociedade. E, quando vemos 
os egressos Faesa brilharem, como nossos 
egressos homenageados nesta noite que 
representam tantos profissionais de sucesso 
que se formaram na Faesa, temos a certeza do 
dever cumprido.  

Ao longo desses cinquenta áureos anos, 
vivemos todos os dias o que verdadeiramente 
somos, uma instituição de excelência com foco 
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no sucesso dos nossos alunos, tendo claros os 
valores de acolhimento, da inovação, 
empreendedorismo, consolidando cada vez 
mais a conexão com o mercado e recebendo o 
reconhecimento da sociedade pelo nosso 
trabalho.  

Afinal, ser Faesa é transformar vidas por 
meio da educação. Reforçando as palavra de 
Paulo Freire e professora Edileusa: a educação 
transforma as pessoas, e as pessoas 
transformam o mundo. E é esse o nosso papel.  

Duas pessoas transformadoras de 
realidades merecem destaque nessa noite, 
nossos saudosos e visionários fundadores, 
doutor Antário Alexandre Theodoro e 
professora Waldeth Nunes Theodoro. Se hoje 
somos abençoados pela oportunidade de 
realizarmos nossos sonhos e de nossos alunos é 
porque eles sonharam primeiro e realizaram 
essa grande obra, essa instituição grandiosa 
chamada FAESA.  

Sob a liderança precisa do nosso reitor, 
professor Alexandre Nunes Theodoro, que nos 
honra com a confiança que deposita todos os 
dias em nosso trabalho, somos a equipe Faesa. 
De mãos dadas somamos nossas competências 
e inteligências, compartilhamos nossas 
experiências, cuidamos uns dos outros. E todos 
juntos fazemos tudo acontecer com as pessoas 
certas, nos lugares certos, no tempo certo, com 
os valores certos e pelo propósito certo.  

Tenho muito orgulho de dizer todos os 
dias: juntos, somos a Faesa. E essa frase tem um 
grande poder, pois indica que a Faesa é a soma 
de todos nós, dos nossos sonhos, dos nossos 
valores, do nosso trabalho realizado com tanta 
dedicação e absoluta entrega, das nossas 
conquistas a partir da união, que possibilita 
vencermos todos os desafios, não importa a sua 
complexidade, pois maior é o nosso amor por 
essa instituição tão grandiosa.  
Obrigada, deputado Dr. Emílio Mameri, pelo 
reconhecimento e por homenagear nesta noite 
os que, verdadeiramente, representam toda a 
família Faesa. Cada um que está aqui, hoje, 
recebendo a homenagem representa cada 
integrante da nossa família e a quem também 
rendo todas as minhas homenagens. Juntos, 
somos a Faesa. Juntos, somos a equipe de ouro 

que faz tudo acontecer. E que Deus nos abençoe 
para os próximos 50 anos.  

Muito obrigada.  
 
O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 

TRABACH DA VITÓRIA) – É convidada a fazer 
uso da palavra a professora e coordenadora do 
curso de Direito da Faesa, Sayury Otoni.  
 

A SR.ª SAYURY OTONI – Boa noite a 
todos. 

Saúdo as autoridades presentes na 
pessoa do deputado Dr. Emílio Mameri e do 
Magnífico Reitor da Faesa Centro Universitário, 
professor Alexandre Nunes Theodoro.  

Queridos colegas, senhoras e senhores, é 
uma honra falar, em nome dos colegas 
coordenadores, neste evento de 
reconhecimento dos 50 anos de serviços 
educacionais de excelência prestados pela Faesa 
à sociedade. Faço parte desta história há 20 
anos, por amor e vocação para a Educação. E 
começaria tudo outra vez.  

Eduardo Galeano, escritor e jornalista 
uruguaio, contou a história de Diego, que não 
conhecia o mar. O pai, Santiago, levou-o para 
que descobrisse o mar. Viajaram para o Sul. Ele, 
o mar, estava do outro lado das dunas altas 
esperando. Quando o menino e o pai, enfim, 
alcançaram aquelas alturas de areia depois de 
muito caminhar, o mar estava na frente de seus 
olhos. E foi tanta a imensidão do mar e tanto o 
seu fulgor, que o menino ficou mudo diante de 
tanta beleza. E quando, finalmente, conseguiu 
falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: Pai, 
me ensina a olhar! 

Nós, educadores da Faesa, somos o pai 
que empresta o olhar de experiência e 
dedicação para que os nossos alunos 
enxerguem, no mar do conhecimento, a 
possibilidade de um futuro melhor.  

Somos também um filho que aprende 
com a imensidão contida na existência de cada 
aluno, vendo em cada um, um potencial de 
milagre. Não há privilégio maior do que esse. 
Aos que acham ser utopia, uma vez mais citando 
Galeano, dizemos, a utopia está lá no horizonte. 
Me aproximo dois passos. Ela se afasta dois 
passos. Caminho dez passos e o horizonte corre 

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100350034003400370032003A00540052004100, Documento 

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



140 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 30 de junho de 2022 

dez passos. Por mais que eu caminhe, jamais 
alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para 
isso: para que eu não deixe de caminhar. 

Fazer parte da história da Faesa é 
caminhar, é participar da transformação do 
humano para uma sociedade mais justa e mais 
solidária. Isso não é pouco. Acreditamos formar 
pessoas com propósitos. Nossa utopia é o nosso 
compromisso.  

Oxalá, prossigamos com fé, coragem e 
gratidão.  

Muito obrigada.  
 

O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 
TRABACH DA VITÓRIA) – É a fazer uso da 
palavra, a coordenadora dos cursos de 
Comunicação Social, representando a 
Coordenação de Administração e Ciências 
Contábeis da Faesa, Marilene Lemos Mattos.  
 

A SR.ª MARILENE LEMOS MATTOS – Boa 
noite a todos. 

Cumprimento o deputado Dr. Emílio 
Mameri e, em nome dele, todas as autoridades 
presentes, o nosso reitor professor Alexandre, o 
nosso superintendente Guilherme Theodoro, e a 
nossa pró-reitora Carla Letícia, e, em nome 
deles, toda a família Faesa, professores e 
administrativo.  

Cumprimento o nosso egresso do curso 
de Jornalismo, Rogério Salume, que está aqui e, 
em nome dele, todos os nossos egressos; e 
Amanda, nossa aluna do curso de Administração 
e, em nome dela, todos os nossos alunos.  

É uma honra estar aqui em nome da 
professora Marilucia. Então cumprimento a 
Marilucia, que está em casa nos ouvindo, nos 
assistindo, e, em nome dela, todos os nossos 
telespectadores. 

O discurso que vou ler foi feito pela 
Marilucia, escrito pela Marilucia, que pediu pra 
avisar que ela fez esse discurso com muito 
amor, com muito carinho e com muita gratidão 
pela Faesa e por todo sentimento dela de 
carinho pelo curso de administração. Então, 
abre aspas:  

 
Gratidão! Este é o sentimento que 
temos por essa homenagem tão 
representativa para nós. Nosso 

curso que deu início à FAESA 
completa 50 anos de atividade, e 
participar dessa sessão solene na 
Assembleia Legislativa, numa 
iniciativa do Deputado Emílio 
Mameri, a quem agradecemos, 
nos faz muito felizes e honrados.  
 

Um sonho realizado! Essa é a 
definição do curso de 
Administração da FAESA. 
Começamos pequenos, fomos 
crescendo, nos desenvolvendo, e 
nos tornamos um marco para a 
sociedade acadêmica e para o 
Estado do Espírito Santo.  
 

Quero registrar e agradecer a 
presença, aqui, hoje, de vários 
alunos egressos do nosso curso, 
representados pelo Maurílio Inês 
e Maely Filho, profissionais de 
destaque no mercado, e também 
pela nossa aluna Amanda Dias.  
 

Estar à frente da coordenação 
desse curso pioneiro, que foi o 
primeiro a ser ofertado pela 
FAESA, é mais que uma missão, 
representa um legado para todos 
nós. Um legado deixado pelo Dr. 
Antário e a professora Waldeth, 
quando iniciaram, em 1972, o 
curso de Administração, com a 
excelência pela Instituição desde 
o início.  
 
E foi essa excelência que nos 
trouxe até este aniversário de 50 
anos, com muitas conquistas para 
comemorar.  
 
Somos uma formação 5 estrelas.  

 
O ENADE nos coloca em um alto 
patamar com a nota máxima 
desde 2009 em avaliações 
consecutivas do MEC e, assim, 
permanecemos no ranking dos 
melhores cursos de Administração 
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do país. Nossos egressos ocupam 
hoje cargos de destaque em 
quase todos os setores da 
economia. Temos a maioria de 
nossos alunos ativos no mercado 
de trabalho, por meio de estágio 
ou emprego.  
 

E com tanto empenho, tanta 
dedicação e com a motivação 
sempre em mente, conquistamos 
outro pódio no Brasil.  
 

Tornamo-nos um seleto grupo 
que compõe 2,8% de cursos de 
Administração de excelência no 
país. Isso mesmo 2,8 de um total 
de quase 3 mil cursos.  
 

Essa conquista é da FAESA Centro 
Universitário, dos professores e 
de tantos alunos, e sempre alunos 
que constroem suas vidas 
conosco.  
 
Mas não somos só números. 
Somos também muito humanos e 
nossa preocupação é formar 
cidadãos de valor. O dia a dia dos 
futuros administradores é 
permeado pela compreensão, 
pelo carinho, pela escuta, por um 
olhar único para cada aluno, cada 
projeto, cada programa, cada 
parceria.  
 
O nosso foco é que nossos alunos 
conquistem o mercado e, mais 
que isso, que essas pessoas se 
entrelacem conosco com fortes 
laços de afeto, que façam 
transbordar a satisfação da 
realização de tantos sonhos. 
Ser um administrador formado 
pela Faesa é ser um gestor 
consciente da ética profissional, 
do cuidado com o ser humano, da 
constante necessidade de fazer e 
de refazer para aprimorar-se 
sempre.  

Esse é só o início, porque estamos 
certos de que ter 50 anos é ser 
muito jovem, e estamos cheios de 
vida para alcançar lugares que 
não imaginávamos antes. 
 
Este é um momento de gratidão. 
Agradecemos primeiro e 
principalmente a Deus por ter nos 
guiado e nos sustentado nessa 
jornada de 50 anos de sucesso. 
 
Agradecemos ao nosso Reitor, 
Professor Alexandre Nunes 
Theodoro, e nossa Pró-Reitora 
Carla Letícia Alvarenga Leite, por 
apostarem sempre em nosso 
sonho. Agradecemos a todo corpo 
técnico administrativo, por nos 
auxiliar em todas as etapas de 
nossos trabalhos. 
 
Agradecemos aos professores por 
serem incansáveis no 
investimento pessoal, para que 
esse sonho possa se realizar 
permanentemente. 
 
E agradecemos aos milhares de 
alunos que passaram, que 
passam e passarão por nós, 
levando a nossa marca de sucesso 
e construindo seus próprios 
pódios, que são nosso melhor 
resultado. 
 
Obrigada!!!  

 
Fecha aspas.  
Marilucia Dalla.  
Tenho certeza de que o discurso da 

Marilucia representou todos os cursos. Todos 
nós coordenadores nos sentimos representados 
por você, Marilucia. Muito obrigada! 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 

TRABACH DA VITÓRIA) – É convidado a fazer 
uso da palavra o egresso da Faesa e fundador da 
Wine, Rogério Salume. 
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O SR. ROGÉRIO MUNIZ SALUME – Boa 
noite a todos! Não tenho um papel para ler 
porque eu aprendi na Faesa que a gente, como 
um bom comunicador, na hora decisiva tem que 
usar bem a palavra. Então não tem papel.  

Gostaria de agradecer ao deputado pela 
iniciativa e, de antemão, já te parabenizar pelo 
time que tem no seu gabinete. Mirella está aqui 
e foi minha colega de sala, e o gabinete que tem 
Mirella trabalhando aí no time com certeza vai 
fazer grande diferença na história deste estado.  

Alexandre, Guilherme e toda família da 
Faesa, é um orgulho e eu estou muito 
honrado por estar aqui na comemoração dos 
cinquenta anos da Faesa, entidade essa que 
aonde eu vou no mundo – pelo meu trabalho 
eu tenho o prazer de estar em vários lugares 
falando do Espírito Santo, falando do Brasil – 
uma das coisas que muitos me perguntam é: 
Onde você se formou? De onde é que é?  

Porque as pessoas raramente sabem que 
a Wine é do Espírito Santo. Muitas pessoas 
acham que a Wine é de São Paulo, por exemplo.  

E aí eu falo, explico, e aí: Tá, e a sua 
formação? Porque os gringos gostam de saber 
da formação. E eles esperam alguma coisa 
assim: USP, Harvard, MIT. E eu, com muito 
orgulho, sempre falei: Sou formado na Faesa. 
Sou do curso de Jornalismo e tive na Faesa a 
oportunidade de aprimorar a minha mente 
produtiva. 

Porque todos nós, eu acho que todos 
vocês sabem que a gente tem quatro mentes. 
Nós temos a mente ocupada, nós temos a 
mente preocupada e temos a mente culpada. E 
são poucos aqueles que têm a mente produtiva, 

porque ou a gente está ocupado ou a gente está 

preocupado ou a gente está culpado. Então a 
gente enche a nossa mente de coisas e acaba 
não sendo uma mente produtiva.  

E eu aprendi na Faesa a ser uma mente 
produtiva, porque foi lá que, nos quatro anos 
no campus lá de São Pedro, começando, 
muitas vezes eu tinha que me esconder do 
Guilherme porque eu não conseguia pagar a 
mensalidade, e aí eu tinha que chegar e ir para 
aula e: O Guilherme está aí ou não está aí? Ah, 
então eu vou para aula!  

Se ele estivesse ali, eu tinha que ficar no 
meu carro. Mas fui devagarzinho ali, com muito 
trabalho e com muita luta, graças a Deus, me 
formei e muitas coisas aconteceram nessa 
universidade que, para mim, mais uma vez, fez 
com que minha mente produtiva ficasse cada 
vez mais oxigenada.  

Nunca tivemos nenhum tipo de pressão 
para não fazer coisas que eram importantes 
para uma juventude que, naquele momento, 
estava estudando. Fizemos ali o diretório 
acadêmico, o primeiro diretório acadêmico, a 
primeira carteirinha da Faesa. Aí se construiu o 
ginásio e aí vieram os jogos.  

Isso tudo foi base daquilo que muitas 
pessoas, como o meu amigo Maely que está 
presente também, foi base para que a gente 
pudesse ser empreendedores, gerar emprego, 
fazer com que a sociedade do Espírito Santo 
fosse valorizada e o estado começasse 
realmente a ser conhecido fora das nossas 
linhas e fora do Brasil, então eu gostaria, assim, 
imensamente... 

Aqui está a minha esposa presente. Está 
aqui neste momento. Eu estou emocionado, não 
escrevi nada, mas muito feliz e honrado em 
poder estar representando os alunos que têm, 
que podem e que devem ter orgulho de, sempre 
que perguntados Onde você se formou? 

 Faesa! A gente não tem nada a temer, 
nada a ficar – sabe? – minimizado frente às 
outras universidades, porque são cinquenta 
anos educando, cinquenta anos evoluindo e o 
começo, ainda, de uma grande história que vai 
ajudar a transformar o Espírito Santo, 
transformar o Brasil, porque só através da 
educação, só através de famílias dedicadas à 
educação que a gente pode mudar o quadro do 
nosso país. 
 Parabéns e muito obrigado pela 
oportunidade de estar aqui falando. 
 

 O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 
TRABACH DA VITÓRIA) – Para encerrar a fase 
dos pronunciamentos, é convidada a fazer uso 
da palavra a aluna da Faesa Amanda Kazik 
Repossi. 
 

 A SR.ª AMANDA KAZIK REPOSSI DIAS – 
Boa noite, senhoras e senhores, integrantes da 
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Mesa, autoridades presentes, meu esposo que 
está me acompanhando aqui hoje e alunos e ex-
alunos da Faesa! 
 Quero agradecer, primeiramente, a 
oportunidade de estar aqui representando os 
graduandos da Faesa, principalmente do curso 
de Administração. Agradeço também pelo 
acolhimento que nós temos pelos professores, 
pela coordenação e pelos demais funcionários. 
 Vou falar um pouquinho da minha 
trajetória estudantil. Eu comecei no curso de 
Enfermagem, na Ufes, cursei dois anos, porém, 
não me identifiquei muito com a área. Então, eu 
tranquei o curso e fui buscar o que me seria 
oportuno no mercado. Comecei num comércio 
pequeno e lá tive a oportunidade de ter contato 
com área administrativa, o que me chamou 
muito a atenção. Então, comecei a pesquisar 
sobre o mercado e decidi que queria fazer o 
curso de Administração. E a minha escolha foi 
pela Faesa, campus de Vitória. 
 Iniciei o curso e me senti muito engajada 
pelos professores, pelas disciplinas e não 
demorou muito, eu tive a oportunidade de 
estagiar no Banco do Estado do Espírito Santo, 
no Banestes. Fiquei estagiando durante um ano 
e seis meses. Aprendi muito lá e tive a 
oportunidade de ser efetivada no Grupo Águia 
Branca, no setor Divisão Comércio. Estou lá há 
quase um ano no setor Financeiro. Hoje eu sou 
assistente administrativa e tenho certeza de que 
a minha escolha pela Faesa contribuiu muito 
para essas oportunidades, tanto no Banestes 
quanto na Águia Branca. 
 O curso de Administração tem a sua 
estrutura curricular inovadora e alinhada com as 
demandas do mercado, o que nos possibilita 
uma formação empreendedora. Desde o 
começo do curso, fomos levados a vivenciar 
situações e experiências que nos exigiram 
planejar, agir, reavaliar, analisar os resultados, 
despertando em nós a criatividade e a liderança, 
dentre outros aspectos requeridos no mercado 
de trabalho. 
 Dessa forma, parabenizo a Faesa pelos 
seus cinquenta anos contribuindo com o 
crescimento profissional dos alunos e por 
contribuir significativamente com a economia 
capixaba. 

 Muito obrigada! 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 
TRABACH DA VITÓRIA) – Neste instante, 
teremos uma homenagem do fotógrafo desta 
Casa de Leis, senhor Antonio Carlos, Tonico, 
para a Faesa. (Pausa) 
  

(O senhor Antonio Carlos Sessa 
Netto presta a homenagem) 

 
 Momento especial desta sessão solene, a 
partir deste momento, o senhor deputado Dr. 
Emílio Mameri fará a entrega de uma placa em 
homenagem aos cinquenta anos da Faesa, 
Centro Universitário Espírito-Santense.  
 Deputado, convido o senhor a se 
posicionar logo ali embaixo, por favor, e convido 
também, para receber essa homenagem em 
nome da Faesa, o senhor Alexandre Nunes 
Theodoro. (Pausa) 
 

(Procede-se à entrega da placa) 
 

Peço ao senhor Alexandre que 
permaneça no local para acompanhar as demais 
entregas, por favor! 

Neste momento o senhor deputado 
Emílio Mameri fará a entrega de uma Comenda 
Loren Reno. Criada por meio da Resolução n.º 
1370, de 14 de dezembro de 1982, a Comenda 
Loren Reno é conferida a todos os brasileiros ou 
estrangeiros que se destacarem em atividades 
educacionais, parlamentares, industriais, 
empresariais e artísticas.  

Diante disso, convidamos a professora 
Carla Letícia Alvarenga Leite, para que receba a 
sua homenagem. (Pausa)  

Convidamos também os familiares 
presentes para que participem deste momento 
da foto, por favor!  

Formada em Odontologia, também é 
mestre em Ciências Fisiológicas, com 
especializações na área de Saúde, Docência do 
Ensino Superior e MBA na área de Gestão. 
Iniciou sua carreira acadêmica como professora 
de graduação e pós-graduação. Foi professora 
do curso de Odontologia da Faesa e também 
coordenadora do mesmo curso, por doze anos. 
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Em 2020 foi convidada a assumir a pró-reitoria 
da Faesa Centro Universitário. Atualmente 
acumula vinte e quatro anos de atuação na 
Educação Superior.  

 
(Procede-se à entrega da 
comenda) 
 

Neste momento o deputado Dr. Emílio 
Mameri dará início à entrega dos certificados 
aos homenageados.  

Primeiro homenageado Alexandre Nunes 
Theodoro. (Pausa) 

Lembrando aos familiares presentes que 
participem deste momento das fotos, por favor! 

É reitor da Faesa Centro Universitário. 
Graduado em Administração, com mais de trinta 
anos de experiência e dedicação à Educação, 
tem especialização em Gestão Educacional e 
concentração de estudos na área de 
Administração Educacional, Estratégia 
Empresarial e Cenários Econômicos.  

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Guilherme Alexandre Nunes Theodoro. 

(Pausa) 
É superintendente institucional da Faesa 

Centro Universitário. Graduado em 
Administração e Direito, dedica-se à instituição 
desde os catorze anos, saltando depressa de 
manobrista para mensageiro bancário e, depois, 
auxiliar de contabilidade e tesouraria. Atuou na 
gerência financeira e administrativa da Rádio 
Tropical ao lado do pai, Antário Alexandre 
Theodoro, e logo assumiu a direção 
administrativa e financeira de toda a Faesa.  

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
José Alexandre Nunes Theodoro, 

representado pelo professor Alexandre Nunes 
Theodoro. (Pausa) 

José Alexandre Nunes Theodoro assumiu 
a missão de cuidar do braço técnico da Faesa. 
Foi responsável pela administração do Centro 
Capixaba de Informática, escola pioneira que 

oferecia cursos técnicos de informática, 
participando da formação de milhares de 
profissionais. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
 Antário Alexandre Theodoro Neto. (Pausa)  

Graduado em Rádio e TV na Faesa. 
Antário Neto seguiu os passos do pai, o 
radialista Antário Filho e começou a trabalhar na 
Rádio Tropical aos dezesseis anos. Foi DJ, 
locutor e diretor artístico até assumir como um 
dos gestores da rádio.  

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

Aproveitamos o momento para registrar 
e agradecer a presença da senhora Tatiana 
Almeida, diretora-geral desta Casa de Leis.  

 

Marciane Jahring. (Pausa)  
É formada em Administração e se dedica 

há mais de vinte anos à Faesa. É supervisora do 
Núcleo de Estágio e Emprego. O setor possui, 
atualmente, duas premiações em nível nacional 
e seis premiações em nível estadual, 
destacando-se com as melhores práticas de 
estágio.  

 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Erthelvio Nunes Junior. (Pausa)  
É mestre em Administração, especialista 

em Engenharia da Qualidade e Ensino Superior e 
graduado em Engenharia Mecânica e 
Administração. Atualmente é diretor de 
Relacionamento Institucional da Faesa, e tem 
mais de trinta anos dedicados à instituição. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Daniel Bruno Piva Theodoro. (Pausa)  
Assessor jurídico da Faesa. Iniciou sua 

trajetória na instituição como aluno do Colégio 
Faesa. Cursou Direito e concluiu o MBA em 
Gestão Empresarial.  
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(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

Henrique Alexandre Cardozo Theodoro. 
(Pausa) 

Superintendente institucional da Faesa, 
Campos Cariacica. Formado no curso Tecnologia 
em Processos Gerenciais pela Faesa Cariacica. 
Iniciou sua história profissional como auxiliar 
administrativo na pós-graduação.  

 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

Daniela Cardozo Theodoro. (Pausa) 
É diretora do Centro Universitário. 

Formada em Engenharia Ambiental e pós-
graduada em Engenharia de Segurança do 
Trabalho pela Faesa. Atuou na área de 
Consultoria Ambiental e de Recursos Hídricos do 
Estado. 

 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

Tânia Regina Pothin. (Pausa) 
É secretária executiva da reitoria e 

começou a sua trajetória na Faesa como aluna 
no ano de 1997. Pouco tempo depois, foi 
convidada a trabalhar com o doutor Antário, 
período em que realizou o curso técnico em 
Administração. Tornou-se a pessoa de confiança 
no dia a dia da reitoria e da família Teodoro. 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

Vitor Nunes Rosa. (Pausa) 
É um dos mais antigos docentes da 

Faesa, tendo iniciado em 1995. Coordenou o 
curso de Ciência da Religião, e é uma referência 
para toda a equipe e alunos Faesa, por sua 
espiritualidade, ética e postura acolhedora.  

 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

Alessandra Monteiro Pattuzzo Caetano. 
(Pausa) 

É gestora de Inovação, Pesquisa e 
Extensão da Faesa, e doutoranda em Ciência da 
Informação na Unesp de Marília.  

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Denise Franzotti. (Pausa) 
É professora da unidade de Computação 

e Sistemas da Faesa, sendo a docente mais 
antiga, com trinta anos de serviços prestados à 
instituição. Mestre em informática pela Ufes, 
possui pós-graduação em Análise de Sistemas e 
graduação em Engenharia Civil. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Antônio de Melo Cabral. (Pausa) 
Tem vinte e três anos dedicados à Faesa, 

sendo parte do primeiro grupo de professores 
do curso de Odontologia. Formado em 
Odontologia pela Unesp, com mestrado e 
doutorado pela USP, e pós-doutorado pela 
Louisiana State University, nos Estados Unidos.  

 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

Rober Marcone Rosi. (Pausa) 
É um dos professores mais antigos da 

Faesa, com vinte e sete anos dedicados à 
instituição. Atuou na coordenação e na criação 
de projetos inovadores, como Rack Faesa, a 
maior maratona de programa universitária do 
estado.  

 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Maristela Cola Santolin. (Pausa) 
Uma das professoras mais antigas na 

unidade de Engenharia da Faesa. Também é 
docente do MBA em Gerenciamento de 
Projetos.  

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Lourival Antônio Cristofoletti. (Pausa) 
É professor da Faesa há vinte e três anos, 

na graduação e no MBA em Disciplinas 
Corporativas. Mestre em Administração pela 
Universidade de Brasília. É palestrante, 
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orientador de carreiras, e consultor 
comportamental e em desenvolvimento 
humano, sendo organizador e ministrante de 
seminários. 

 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

Maria Rita Soares Miguel. Representada 
por Sua Irmã, Therezinha Soares Calhau, e sua 
neta, Bárbara Portinho Miguel. (Pausa) 

Licenciada em Ciências Biológicas, 
bacharel em Administração, especialista em 
Educação e mestre em Administração.  

 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

Edileuza Maria da Silva Domingos 
Ferreira. (Pausa) 

É professora da Faesa há doze anos e faz 
parte da equipe do Núcleo Pedagógico da 
instituição. Graduada em Pedagogia com 
mestrado em Educação e pós-graduação em 
Docência no Ensino Superior. Edileuza escolheu 
a carreira docente por se encantar com o brilho 
nos olhos de quem aprende.  

 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

Maurílio José Martins Inês. (Pausa) 
É um dos egressos de sucesso da Faesa 

pelo seu profissionalismo e reconhecimento do 
mercado. Graduado em Administração pela 
Faesa. Foi um estudante participativo e ocupou 
a presidência do então Diretório Acadêmico da 
Faesa. Atualmente, é presidente do Conselho 
Regional de Administração do Espírito Santo, 
onde já atuava como diretor de Fiscalização e 
Registro.  

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Maely Coelho Filho. (Pausa) 
É um egresso de sucesso da Faesa, do 

curso de Administração, sendo um dos 
personagens de destaque da Campanha de 
Cinquenta anos da Marca. Atualmente, é vice-
presidente executivo da MedSênior.  

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

Rogério Muniz Salume. (Pausa) 
É um egresso de sucesso da Faesa e um 

dos personagens que a Campanha de Cinquenta 
Anos da Marca, é um exemplo dos principais 
valores da instituição, o empreendedorismo e a 
inovação. Jornalista, formado pela Faesa, com 
pós-graduação em Marketing, pela Fundação 
Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, e 
especialização em Finanças pelo Ibmec, de São 
Paulo.  

 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

Sirlene Motta de Carvalho. (Pausa) 
É superintendente do grupo Aebes, 

mantenedora do Hospital Evangélico de Vila 
Velha e gestora do Hospital Estadual Jayme dos 
Santos Neves, Hospital Estadual de Urgência e 
Emergência e Maternidade Municipal de 
Cariacica.  

 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

Sayury Silva de Otoni. (Pausa) 
Faz parte da equipe Faesa há vinte anos, 

é coordenadora e professora do curso de Direito 
da Faesa e secretária-geral do Conselho Federal 
da OAB, advogada especializada em Direito da 
Família, consultora jurídica vinculada à 
Associação de Gestores da Caixa. 

 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

Marilene Lemos Mattos. (Pausa) 
Coordenadora e professora dos cursos 

de Jornalismo e Publicidade e Propaganda da 
Faesa, é doutora em Educação pela 
Universidade Federal do Espírito Santo, mestre 
em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, especialista 
em Comunicação Organizacional, graduada em 
Comunicação Social – Jornalismo, pela Ufes, em 
1995. 

 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 
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Karla Stefani Teixeira Martins. (Pausa) 
Iniciou a sua carreira na Faesa como 

assistente de secretaria e, hoje, coordena três 
cursos na área de Gestão, sendo uma referência 
do crescimento da Faesa em Cariacica. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Denise Maria Chane. (Pausa) 
É professora da Unidade de Design da 

Faesa, tendo dedicados dezessete anos à 
instituição. Tem mestrado em História e Crítica 
da Arte pela Ufes e, na Faesa, iniciou sua 
trajetória como aluna, tornando-se professora 
de referência do curso de Design de Interiores, 
onde se graduou.  

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Caroline de Paula Corrêa Bezerra. 

(Pausa) 
Professora e coordenadora do curso de 

Psicologia da Faesa. Sua trajetória na instituição 
começa como aluna do curso de Psicologia, 
onde se graduou e também conheceu seu 
esposo, Rodrigo, iniciando a sua família.  

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Wilson Seibel. (Pausa) 
É egresso do curso de Administração e, 

anos depois, tornou-se professor da Faesa 
Campus Cariacica, onde atua há quinze anos. 
Mestre em Administração, professor Wilson é 
uma referência para os alunos da Unidade de 
Gestão e Negócios, pelos ensinamentos e pelo 
acolhimento. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Gleimarcia Barcelos Pereira. (Pausa) 
É assessora jurídica da Faesa, tendo 

dedicados vinte e sete anos à instituição. 
Acompanhou de perto a expansão das unidades 
e a transformação da faculdade em centro 

universitário, apoiando o setor jurídico por 
quase três décadas.  

 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

Carine da Silva Cardoso. (Pausa) 
É professora da Faesa há mais de vinte 

anos. Publicitária, especialista em Marketing e 
mestre em Teatro, Educação e Cultura, possui 
MBA em Comunicação e Marketing Digital e é 
especialista em Marketing.  

 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Darcy Carlos de Souza. (Pausa) 
É engenheiro elétrico e administrador de 

empresas. Formou-se em Administração na 
Faesa, onde foi professor do curso de 
Administração de Empresas. Atuou como 
engenheiro elétrico em Furnas Centrais Elétricas 
por trinta e dois anos, tendo percorrido todos os 
degraus da carreira no Espírito Santo, até 
assumir a Gerência-Geral. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado)  

 
Amanda Kazik Repossi, representando os 

alunos do curso mais antigo da Faesa. (Pausa) 
Amanda, aluna do sexto período do 

curso de Administração, atua como assistente 
administrativo financeiro do Grupo Águia 
Branca, é representante da turma desde 
2020/21, e ganhadora da última edição do 
Prêmio Mérito Acadêmico pelos melhores 
resultados acadêmicos entre os estudantes do 
curso.  

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

  
Finalizando a fase das homenagens, 

neste instante convido o senhor Alexandre 
Nunes Theodoro para falar em nome dos 
homenageados.  

 
O SR. ALEXANDRE NUNES THEODORO – 

Boa noite a todos!  
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Quero iniciar a minha fala 
cumprimentando o deputado Dr. Emílio Mameri 
pela proposição desta sessão, cumprimentar os 
membros da Mesa de Honra cumprimentando o 
meu irmão Guilherme Theodoro, em nome dele 
todos os membros da minha família aqui 
presentes. Cumprimentar a minha querida e 
amada esposa Grácia Theodoro, companheira 
de trinta e oito anos, e hoje compartilhamos a 
alegria dos nossos netos Alice, o Bento e o 
Arthur. Cumprimento a pró-reitora professora 
Carla Letícia, que nesta noite recebeu a 
homenagem dos cinquenta anos da Faesa e a 
Comenda Loren Reno, destinada àqueles que se 
destacam também nas áreas de educação e 
saúde. Cumprimento as professoras Sayury 
Otoni e Marilene Mattos, coordenadoras do 
curso de Direito e Comunicação Social, 
respectivamente, e em nome delas 
cumprimento todos os coordenadores 
homenageados, representando também toda a 
equipe administrativa. Cumprimento os ex-
alunos Maely Filho, Rogério Salume, Maurílio 
Inês, que representam aqui os mais de cem mil 
alunos formados pela Faesa em todas as áreas 
de conhecimento. Cumprimento a aluna 
Amanda Dias – você viu que eu encurtei aqui, 
Amanda Dias –, do curso de Administração, 
curso que deu origem à nossa instituição, 
representando aqui os mais de oito mil alunos 
que estão nesse momento em sala de aula 
buscando sua formação superior. Cumprimento 
também a professora Denise Franzotti, e em 
nome dela saúdo todos os professores 
homenageados que representam o corpo 
docente da Faesa.  

A minha fala, deputado, é de 
agradecimento. Se meus pais, fundadores da 
Faesa, doutor Antário Alexandre Theodoro e a 
professora Waldeth Theodoro, estivessem aqui, 
estariam com o mesmo sentimento de 
felicidade e gratidão que estou agora.  

Quando recebemos a visita do deputado 
Emílio Mameri acompanhado de sua assessoria, 
a nossa professora e ex-aluna Mirella Bravo, e 
também do ex-aluno Pedro Sarquis, 
comunicando a iniciativa desta sessão solene 
dos cinquenta anos da Faesa, nós ficamos 
sensibilizados e agradecidos. 

A Faesa, deputado Dr. Emílio Mameri, ao 
longo de sua trajetória, foi pioneira, como já foi 
dito aqui, na oferta da educação superior neste 
estado. Na década de 70, quando apenas a 
nossa Ufes ofertava os cursos superiores 
durante o dia, a Faesa surge como alternativa 
para aqueles que precisavam trabalhar e se 
qualificar por meio de um curso superior. Foi 
pioneira na leitura da necessidade social, 
encontrando e preenchendo lacunas de 
formação para diversos segmentos do mundo 
do trabalho. Iniciou com o curso de 
Administração, depois com Ciências Contábeis e 
Processamento de Dados e não parou mais. 
Hoje, são mais de cem cursos englobando 
educação básica, cursos técnicos, graduação e 
pós-graduação, ofertados na modalidade 
presencial e à distância, com unidades em 
Vitória, Cariacica e Linhares. 

Agrega-se a isso a iniciação científica, 
pesquisa, extensão e um hub de conexão com o 
mercado com programas de inovação aberta. 
Somos referência no modelo acadêmico, 
figurando, no cenário nacional e internacional, 
como exemplo de gestão acadêmica.  

Todos os nossos cursos trazem 
excelência comprovada nas nossas avaliações 
do MEC, que nos colocam como melhor centro 
universitário da Região Sudeste e o terceiro 
melhor do Brasil por três vezes seguidas. Tudo 
isso sustentado por uma proposta de valor 
muito forte, que era ser uma instituição de 
excelência com foco no sucesso dos nossos 
alunos, que são a razão de ser da nossa 
instituição, onde o acolhimento, o pensamento 
e a ação empreendedora e inovadora estão 
presentes no nosso dia a dia.  

Mas como é chegar aos cinquenta anos, 
meio século, como eu gosto de dizer, sem 
perder o seu propósito? Neste país que busca o 
seu amadurecimento e convive com inúmeras 
crises, ter uma empresa, uma organização, é um 
grande desafio, e não é diferente uma 
instituição de educação.  

Tenho agradecido a Deus, todos os dias, 
por sua generosidade de me conceder viver esse 
tempo. Tenho trinta e um anos da minha vida 
dedicados à educação, com a atuação 
prioritariamente na Faesa, e ver essa instituição 
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se desenvolver, formar e transformar pessoas 
para a vida e para o trabalho, fazendo a 
diferença na sociedade, com o conhecimento 
adquirido, para mim é uma benção. 

Fui buscar na minha família a resposta de 
como é chegar a meio século com o mesmo 
propósito. Lembrei-me do meu saudoso, amado 
e querido pai, professor Antário Alexandre 
Theodoro, que me ensinou a gostar das pessoas 
e como cuidar dos assuntos da sala de aula, mas 
também do seu entorno. Além disso, me 
ensinou a olhar o professor, a professora que 
precisam estar ali de forma integral, seguros, 
centrados, para que, com seus alunos, 
construam conhecimento.  

Lembrei-me da minha amada e saudosa 
mãe, que nos deixou o ano passado, aos 
noventa e um anos, que nos brindava todos os 
dias com sua presença na Faesa, sempre com 
um sorriso que nos acalmava, e até nos 
momentos mais estressantes tinha a capacidade 
de ouvir com atenção todos e sempre dar uma 
palavra de conforto e orientação. Como boa 
professora, quando o assunto era palpitante, 
voltava, no outro dia, e falava: Pensei no que 
você disse ontem e acho que isso deve ser assim. 
E não é que ela estava sempre certa! 

Mulher de fé e nos brindava, em nossas 
reuniões, quando presidia como chanceler, com 
uma palavra firme de que não podemos desistir 
nas primeiras dificuldades. Provou isso nos 
momentos mais difíceis da sua vida. Temente a 
Deus, praticava o Salmo 23, que foi lido no início 
desta sessão. O Senhor é o meu pastor e nada 
me faltará. Lembrando o apóstolo Paulo, em 
Timóteo 4:7-8: Combateu o bom combate, 
terminou a carreira e guardou a fé.  

Lembrei-me dos meus irmãos. Antário 
Filho, assassinado covardemente quando fazia 
seu programa de rádio, na Rádio Tropical, e 
exercia o mandato de deputado nesta Casa. Ele 
era um apaixonado pela vida e determinado a 
fazer pessoas felizes. Lembrei-me também do 
José Alexandre, meu irmão hoje mais velho, 
sempre empreendendo com sucesso nos 
colégios Faesa, onde começou ofertando curso 
técnico de informática, o CCI, sempre com a 
visão de futuro, sempre à frente do seu tempo. 
Lembrei-me do Guilherme, meu irmão mais 

novo, focado no desenvolvimento, vigilante e 
preocupado com os detalhes do que fazemos 
para garantir que continuemos ofertando o 
melhor para os nossos alunos e todos que fazem 
a Faesa todos os dias.  

Lembrei-me da terceira geração, que já 
está engajada em nossos propósitos. Estou 
falando aqui do meu filho Henrique Theodoro, 
que dirige o campus de Cariacica e Linhares; da 
minha filha Daniela Theodoro, que dirige o 
campus da Avenida Vitória; do sobrinho Bruno 
Theodoro, que, com Gleimarcia Barcelos, 
conduzem o nosso setor jurídico; os sobrinhos 
Antário Neto, que mantém, a exemplo do seu 
pai, a Rádio Tropical na liderança, no topo da 
audiência, alcançando mensalmente, segundo 
dados do último Ibope, em torno de meio 
milhão de pessoas, não diferente estão o 
Anderson e a Alessandra Theodoro, também 
envolvidos no dia a dia da rádio. 

 Lembrei-me também de uma pessoa 
especial, que fez a diferença na Faesa e na 
minha vida como educador. Estou falando da 
professora Maria Rita Soares Miguel, nesta noite 
representada pela sua irmã Therezinha Soares 
Calhau, e certamente está nos assistindo pela 
TV Assembleia. A professora Maria Rita foi 
fundamental no desenvolvimento da Faesa e na 
definição das nossas bases pedagógicas, tão 
atuais no dia de hoje, onde o aluno é e deve ser 
protagonista da sua aprendizagem. Desafiamo-
nos a pensar uma instituição que fosse 
referência, que fizesse a diferença na vida das 
pessoas, e o resultado é o que somos hoje. 

 Lembrei-me dos professores que 
passaram pela Faesa, mas que a Faesa nunca 
passou por eles. Estou falando aqui, por 
exemplo, do professor Darcy Carlos de Souza, 
sempre homenageado pelos seus alunos como 
paraninfo, patrono e nome de turma.  

Lembrei-me do Amarildo Santanna de 
Oliveira, com seus trinta e oito anos de 
instituição, que viu desde a primeira ampliação 
física da Faesa, na Avenida Vitória, passando 
pela implantação do campus de São Pedro e da 
unidade de Cariacica.  

Levando em consideração todos que 
citei, e os que pensei e o tempo não me permite 
citar, na busca pela resposta do que leva uma 
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instituição chegar aos cinquenta anos com o 
mesmo propósito, encontram-se as seguintes 
respostas: nos meus pais, encontro a base da 
família, do amor, acolhimento pleno que 
conosco convivem; nos meus irmãos, filhos, 
sobrinho, encontro a inquietude do fazer, do 
empreendedorismo e da inovação; na 
professora Maria Rita, encontro o aprendizado 
do valor da educação para as pessoas, para um 
estado, para um país; nos Amarildos da Faesa, 
encontro a segurança e a confiança na 
organização que construímos a cada dia; e nesta 
equipe Faesa, representada pelos colegas do 
administrativo e docentes aqui presentes, 
encontro combustível diário para avançarmos 
no mesmo propósito, porque acreditamos na 
educação para transformação social.  

E seguimos juntos, empreendendo, 
inovando, acolhendo, acompanhando as 
mudanças desse tempo e formando pessoas e 
profissionais capazes de transformar a 
sociedade. Toda essa dedicação e compromisso 
com o nosso propósito nos une como uma 
família, a família Faesa, como também já foi dita 
aqui, que luta lado a lado todos os dias, 
superando obstáculos, compartilhando vitórias.  

Muitos integrantes da equipe passam 
mais tempo na Faesa do que com as suas 
famílias. E, no final de cada jornada, olhamos 
um para o outro e dizemos: Caramba, olha o 
que nós realizamos hoje! Essa equipe 
extraordinária é responsável por todas as 
conquistas. Só nós sabemos os desafios diários 
que enfrentamos. E a resposta para a minha 
pergunta de como chegar aos cinquenta anos 
com o mesmo propósito está aí no nosso maior 
capital, as pessoas que construíram suas 
histórias a partir da Faesa: equipe, alunos, 
egressos e parceiros de mercado, são as pessoas 
que fazem a Faesa todos os dias, com foco no 
sucesso de milhares de jovens que confiam em 
nós a sua formação. E, baseado nessa resposta, 
eu não tenho dúvida que estamos prontos para 
mais cinquenta anos. Então, que venham os 
próximos cinquenta anos!  

Quero encerrar a minha fala 
agradecendo a todos que nos prestigiam nessa 
noite. Parabenizar os homenageados; agradecer 
à sociedade capixaba, que reconhece e aprova o 

nosso trabalho; agradecer à Mirela, ao Pedro, e 
em nome deles toda a equipe que compõe o 
gabinete do deputado Emílio Mameri e sua 
assessoria. Quero agradecer em especial ao 
senhor deputado Dr. Emílio Mameri, que além 
de nos proporcionar essa sessão solene, nos fez 
outra homenagem, essa que se perpetuará, 
aprovada à unanimidade no plenário dessa 
Casa, que é a Comenda Chanceler Professora 
Waldeth Nunes Theodoro, que será destinada 
àqueles que contribuem para o 
desenvolvimento do nosso estado por meio da 
educação.  

Muito obrigado, deputado Emílio 
Mameri, por essa sessão e por todas as 
homenagens recebidas nesta noite memorável! 
Que Deus continue a nos abençoar. Obrigado! 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 
TRABACH DA VITÓRIA) – Para o encerramento 
desta sessão solene, devolvo a palavra ao 
senhor deputado Dr. Emílio Mameri.  

 

O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 
MAMERI – PSDB) – Quero agradecer a todos os 
presentes, seus familiares, que nos 
abrilhantaram com a sua presença nesta noite. 
Quero agradecer à minha esposa, que está aqui 
presente, doutora Angela Mameri, às minhas 
filhas, meus netos, por estarem sempre 
presentes na minha vida, vida de família. 
Quarenta e três anos de casado, graças a Deus. 
Isso é dádiva de Deus. 

Agradecer a Deus por estarmos aqui 
reunidos neste momento brilhante, alegre, em 
que temos a oportunidade de homenagear 
esses cinquenta anos da Faesa. Novamente, 
parabenizar, naturalmente, a Faesa pelos seus 
cinquenta anos. O nosso gabinete é o 701 e está 
sempre de portas abertas a todos vocês. 
 Uma menção especial ao nosso super 
Tonico, fotógrafo da Assembleia, que registra 
histórias pelas suas lentes. Ele fotografou a 
primeira turma de administração da Faesa, que 
está no nosso painel durante toda a sessão. 
Obrigado por tudo, Tonico, você é uma pessoa 
especial. Fotografou também muitas formaturas 
da Medicina. Você faz história em todos os 
lugares onde passa. Parabéns! Obrigado, 
Tônico! (Palmas) 
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 Por fim, quero agradecer aos servidores 
da Assembleia, do meu gabinete, do Cerimonial, 
da TV, da Segurança, da Taquigrafia, de todos os 
setores que foram responsáveis pela realização 
desta maravilhosa sessão solene. 
 Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão. Antes, porém, 
convoco os senhores deputados e deputadas 
para a próxima, solene, amanhã, às 19h. 
 Está encerrada esta sessão. 

Muito obrigado a todos vocês!  

 
(Comunicamos que as próximas 
sessões serão solenes, amanhã, 
às 19h, em homenagem aos 
cinquenta anos do Hospital 
Evangélico de Vila Velha, 
conforme requerimento da Mesa 
Diretora e do deputado Doutor 
Hércules; dia 24 de junho de 
2022, às 19h, em homenagem 
aos 70 anos do curso de 
Engenharia Civil da Ufes, 
conforme requerimento do 
senhor deputado Engenheiro 
José Esmeraldo, aprovadas em 
Plenário; e comunicamos que 
haverá sessão ordinária, dia 27 
de junho de 2022, às 15h. 
Expediente: o que ocorrer. 
Ordem do Dia: anunciada na 
quinquagésima quarta sessão 
ordinária híbrida, realizada no 
dia 22 de junho de 2022) 
 
Encerra-se a sessão às vinte 

horas e quarenta e nove minutos. 
 
*As inserções em negrito 
referem-se às previsões 
regimentais relativas às fases ou 
às ocorrências desta sessão. 
 

_______________________________________ 
 

QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL), DA QUARTA 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA 
NONA LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE 

INFRAESTRUTURA, DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E REGIONAL, DE MOBILIDADE 
URBANA E DE LOGÍSTICA, REALIZADA EM 27 DE 
JUNHO DE 2021. 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 
TRABACH DA VITÓRIA) – Senhoras e senhores, 
bom dia! Bem-vindos à 4.ª reunião 
extraordinária da 4.ª sessão legislativa ordinária 
da 19.ª legislatura!  

Já se encontra no local de destaque o 
deputado proponente Marcelo Santos, para os 
procedimentos regimentais desta reunião. Esta 
reunião tem o objetivo de prestar homenagem 
aos engenheiros, arquitetos, técnicos e 
secretários, com a entrega de certificados em 
reconhecimento aos trabalhos realizados para a 
infraestrutura capixaba.  

 Reforço que já está no local de destaque 
o deputado proponente desta reunião Marcelo 
Santos.  

É convidado a compor o local de 
destaque o prefeito de Guaçuí, Jauhar; o 
presidente do DER, Luiz Cesar Maretto; o vice-
presidente da Findes, Paulo Baraona; o vice-
presidente da Abenc, Jaime Oliveira Veiga; 
Marcio Lopes, presidente da Câmara de Venda 
Nova do Imigrante; e Fernando Vieira, 
presidente da Câmara Municipal de Ibatiba.  

 

(Tomam assento à Mesa os 
referidos convidados) 

 

Registramos a presença do também 
deputado estadual Marcos Garcia, que está de 
forma on-line.  

Nada mais havendo a registrar aqui de 
momento, devolvo a palavra ao deputado 
proponente Marcelo Santos.  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Obrigado!  

Gente, bom dia! Bom dia a todos!  
Muito obrigado pela presença de cada 

uma das senhoras e dos senhores nesta sessão. 
Muito obrigado aos componentes da Mesa, já 
aqui nominados, devidamente; já acomodadas 
aqui na Mesa.  

Por se tratar de uma reunião 
extraordinária, eu tenho que fazer alguns 
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procedimentos regimentais, para que nós 
possamos dar início a nossa reunião.  

Eu quero cumprimentar o membro 
efetivo desta comissão, deputado Marcos 
Garcia, que é o nosso vice-líder de Governo, que 
está on-line participando, tendo em vista 
algumas demandas que a missão dele de vice-
líder requer. Mas quero cumprimentá-lo 
agradecendo!  

Há quorum para a abertura da sessão.  
Invocando a proteção de Deus, declaro 

abertos os trabalhos da mesma e, neste 
momento, eu dispenso a leitura da ata, e 
também dispenso a leitura do Expediente, das 
proposições recebidas, distribuídas, 
sobrestadas, baixadas de pauta e apenas 
passando para a Ordem do Dia, já lida pelo 
nosso mestre cerimônia, que tem como objetivo 
prestar homenagem aos engenheiros, 
arquitetos, técnicos e secretários, com a entrega 
de certificado de reconhecimento por este 
Poder, através da Comissão de Infraestrutura, 
pelos serviços prestados na área de 
Infraestrutura e Desenvolvimento do estado do 
Espírito Santo. 

Quero agradecer a parceria de sempre 
do nosso deputado Marcos Garcia, um 
companheiro que nos ajuda muito no plenário 
desta Casa e também na Comissão de 
Infraestrutura, e pergunto ao deputado Marcos 
Garcia se quer fazer algum cumprimento aos 
presentes, para que nós possamos dar início a 
esta reunião. 
 

O SR. MARCOS GARCIA – (PP) – 
Obrigado, presidente, obrigado pelo carinho 
comigo, sempre, num gesto muito carinhoso, só 
tenho a agradecer. Quero deixar o meu bom dia 
a todos os presentes, a todas as autoridades, 
aos deputados e deputadas que se fazem 
presentes nesta reunião. 

É uma homenagem muito justa, Marcelo, 
e fico muito feliz de você prestar essa 
homenagem a esses grandes profissionais, 
realmente, que movimentam a nossa economia, 
que faz este estado gerar renda, gerar emprego.  

O que quero dizer, Marcelo, 
infelizmente, que não pude estar aí, tive um 
probleminha, vou estar aí mais tarde, na sessão, 
e desejar que esta sessão seja, realmente, de 

maneira a contemplar o brilhantismo de todas 
as pessoas que se encontram presentes, e 
deixar aqui, mais uma vez, o meu bom dia a 
todos e um abraço a todos.  

Obrigado, Marcelo. 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Obrigado, deputado Marcos 
Garcia. 

Eu vou iniciar os trabalhos, cumprimento 
aqui a Mesa, já tendo feito a abertura e os 
procedimentos regimentais, cumprimentar o 
prefeito Jauhar, prefeito que começa um 
trabalho bacana à frente do município de 
Guaçuí, é a primeira vez que assume um cargo 
público, tem feito um trabalho muito bacana 
naquela cidade do Caparaó, muito obrigado pela 
sua presença aqui conosco. Muito obrigado 
também ao Fernando, o nosso presidente da 
Câmara de Ibatiba, já é um político experiente 
liderando aquela Câmara Municipal também na 
Região do Caparaó. Também está aqui o nosso 
Marcio Lopes, presidente da Câmara de Venda 
Nova, que também tem feito um trabalho 
bacana, a harmonia entre a Câmara e o 
Executivo Municipal, liderado pelo nosso 
Paulinho Mineti. 

Está aqui o nosso vice-presidente da 
Federação das Indústrias, o empresário Paulo 
Baraona, que também tem ajudado muito o 
desenvolvimento na área de infraestrutura, 
principalmente aqui do nosso estado, foi 
presidente de uma instituição importante, o 
Sinduscon. Quero também cumprimentar o 
Jaime, nosso vice-presidente da Abenc, que tem 
convênio aqui com a Comissão de 
Infraestrutura. De igual forma, também já 
esteve aqui, todo mundo conhece ele como 
Bidu, me alertou aqui o Maretto, nossa 
engenheiro, colaborador da nossa Comissão de 
Infraestrutura. Como também já tivemos o 
convênio com o Conselho Regional de 
Engenharia, como também tivemos já o 
convênio com a Universidade Federal do 
Espírito Santo, como também já tivemos 
convênio com o Ifes. 

Quero também agradecer ao Luiz Cesar 
Maretto, diretor-presidente do DER, uma figura 
importante no Governo do Estado, porque 
lidera um departamento importante e que faz 
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acontecer aqui no Espírito Santo, e eu quero 
aqui prestar homenagem a ele e, em nome dele, 
a toda a equipe do DER. 

Acaba de chegar conosco aqui o 
Corteletti, nosso prefeito de Itaguaçu. 
Imediatamente, quero convidá-lo para estar 
conosco aqui na Mesa. Muito obrigado pela sua 
presença. (Pausa) 

 
 (Toma assento à Mesa a referida 

autoridade) 
 
Em nome dessa turma toda que está 

aqui compondo a Mesa, eu quero cumprimentar 
todos os homenageados, homens e mulheres, 
porque nós faremos aqui a entrega de um 
certificado. Entendam que é um simples papel, 
mas ele tem uma força muito grande porque é 
um reconhecimento do Poder Legislativo, que 
representa a população capixaba, através da 
Comissão de Infraestrutura. 

Eu queria pedir licença para contar um 
pouco da Comissão de Infraestrutura para 
entender a riqueza deste momento aqui hoje. 
(Pausa) 

Obrigado, meu prefeito. 
Nós não tínhamos Comissão de 

Infraestrutura na Assembleia Legislativa no 
momento que nós chegamos aqui nesta Casa. A 
partir do momento que nós chegamos, Maretto, 
eu propus a criação da Comissão de 
Infraestrutura, tendo em vista a demanda que 
nós tínhamos de investimentos, com um aporte 
muito maior na área de infraestrutura, aqui no 
Espírito Santo.  

De igual forma, também, fui proponente 
da criação da Comissão de Petróleo, Gás e 
Energia, uma vez que o Espírito Santo é o 
segundo maior produtor de gás e um dos 
maiores produtores de petróleo no país. E havia 
uma necessidade de promover o debate, a 
exploração, prospecção de óleo e gás também, 
de igual forma, com a Comissão de 
Infraestrutura.  

Mas, contando um pouquinho da história 
do estado, algumas pessoas aqui já conhecem, 
mas é importante registrar para aqueles que 
não sabem. Quando eu cheguei à Assembleia, 
quando eu me elegi no primeiro mandato, o 

governador era José Ignácio. E eu passei por 
esse período todo; o governador José Inácio, 
depois se elegeu Paulo Hartung, reelegeu-se 
para mais um mandato, Paulo Hartung; depois 
elegemos Renato Casagrande, depois Paulo 
Hartung e agora Renato Casagrande.  

Mas, lá no começo desta minha 
trajetória aqui na Assembleia, Maretto, o 
orçamento do Estado era pouco mais de 4.7 
bilhões de reais, uma capacidade limitadíssima 
de investimento, Corteletti, Jauhar, de apenas 
cinquenta milhões de reais. E, quando eu 
cheguei à Assembleia, achava que os 4.7 bi e os 
cinquenta milhões de reais eram um orçamento 
magnífico e uma capacidade estrondosa. Foi 
quando a gente começou a enxergar, 
efetivamente, a realidade do Espírito Santo e as 
demandas que tinha.  

E, naquele primeiro momento, nós 
fizemos uma agenda com o governador à época, 
e ele nos apresentou os problemas que o Estado 
tinha. Primeiro, quem é servidor público 
estadual sabe o que estou dizendo, nós 
tínhamos um problema grave. O servidor 
trabalhava o mês inteiro e não tinha a condição 
de receber seu salário, porque o Estado estava 
com três meses de salário atrasado e, para o 
servidor receber o seu salário, ele tinha que 
fazer um empréstimo, no Banestes, chamado de 
crédito rotativo, ou seja, para receber o salário, 
ele tinha que pegar um crédito rotativo, pagar 
juros ao banco, para ter direito ao provento 
dele, que ele trabalhou o mês inteiro.  

Além dos servidores com três meses em 
atraso, nós tínhamos os fornecedores, que 
também estavam em atraso e, nesse caso, não 
se somavam apenas três meses, não é, 
Baraona? Era muito mais do que isso. E qual era 
a fórmula mágica que a gente podia encontrar, 
dentro do Espírito Santo, para fazer recuperação 
financeira do Espírito Santo e administrativa? 
Não existia. Infelizmente, por conta de uma 
ação desastrosa, sem pensar, o Estado deu um 
aumento, naquela época, sem calcular a receita, 
de vinte e sete por cento, linear, para os 
servidores públicos, o que causou um rombo. 
Ou seja, deu aumento, não tinha receita, e aí 
entrou um déficit. O Estado não tinha como 
arcar com aquilo que ele mesmo ofereceu ao 
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servidor, e, aí nesse caso, a irresponsabilidade 
fiscal é que prevaleceu.  

Foi quando nós estivemos numa agenda 
com o então presidente à época - era Luiz Inácio 
Lula da Silva -, para que ele pudesse antecipar o 
único ativo que nós tínhamos, royalties de 
petróleo. Foi quando nós antecipamos, foi o 
primeiro Estado da Federação a conquistar essa 
antecipação de royalties de petróleo para que 
nós pudéssemos ter um fôlego.  

Foi antecipado num volume de recurso 
grande, e depois, em algumas parcelas, isso se 
perdurou por um bom tempo; se não me falha a 
memória, por sete anos. Foi quando o Estado 
começou a se organizar, e tivemos que fazer um 
replanejamento, principalmente da peça 
orçamentária, da questão administrativa e 
financeira do Estado. Fizemos a quitação dos 
servidores, fizemos a quitação daquilo que a 
gente podia enxergar com os fornecedores, e 
Estado começou a imprimir um novo ritmo.  

Para vocês terem uma ideia, incentivo 
fiscal não era dado para o setor, era para o CNPJ 
da empresa. Você não tinha um incentivo que 
pudesse ir para o setor moveleiro, da indústria 
da construção, da indústria alimentícia. Era um 
incentivo fiscal, que não havia um programa, 
que era meramente para o CNPJ. E aí vocês 
imaginam como é que funcionava o balcão de 
negócios tanto no Governo quanto na 
Assembleia. 

Além disso, nós tínhamos um problema 
grave, que era a questão do transporte coletivo. 
O subsídio da passagem passava por aprovação 
do Poder Legislativo. E aí, mais uma vez, para 
aprovar o reajuste da tarifa, porque ninguém 
trabalha de graça, muito menos empresário que 
opera sistema de transporte coletivo. Ele tem 
custo operacional, ele tem custo das peças, 
manutenção, combustível, e aí vocês já 
imaginam o que acontecia quando a matéria 
vinha aqui para a Assembleia, o Sindicato de 
Transporte vinha para cá para a Assembleia, 
para negociar com os parlamentares, e havia 
uma dificuldade que, naturalmente, era para 
prover facilidade. Eliminamos isso, também.  

Então, o Estado há pouco tempo atrás 
estava nessa forma. Foi quando eu propus a 
criação da Comissão de Infraestrutura e a 

Comissão de Petróleo, Gás e Energia. A partir 
daí, nós começamos a promover grandes 
debates. Como eu não sou engenheiro, a minha 
formação é direito e administração, até porque 
eu sou servidor do Ministério dos Transportes, 
eu precisava ter um suporte de quem pudesse 
me dar a noção efetiva de como fazer a 
fiscalização, acompanhamento, até porque é 
papel constitucional da Assembleia Legislativa, 
além de legislar, fiscalizar os atos do Executivo.  

Cada um dos parlamentares se dedica na 
sua pasta. Alguns mais para a educação, para a 
agricultura, porque as comissões são como se 
fossem um mosaico, que vai sendo preenchido 
nas áreas de cada um. Eu entendi que era 
importante trabalhar nessas duas áreas, 
petróleo, gás e infraestrutura, porque, sem 
infraestrutura, nenhum país, nenhum estado, 
nenhum município consegue se erguer ou se 
reerguer, como era o caso do Espírito Santo.  

Então, criamos a Comissão de 
Infraestrutura, começamos a fazer uma série de 
fiscalizações, tivemos o apoio do Ifes, da 
Universidade Federal, do Crea, da Abenc, e nós 
conseguimos, na parceria com o Governo do 
Estado, apontar alguns problemas, 
principalmente na área de manutenção.  

Foi quando a comissão começou a fazer 
esse trabalho em parceria com o DER, em 
parceria com a Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano, a Sedurb, em parceria com a Setop, 
Secretaria de Obras, com a Secretaria de 
Agricultura, porque nós temos lá o Caminhos do 
Campo e pontes, que são executadas por aquela 
secretaria. Começamos a mostrar para o Estado 
que havia uma demanda muito grande de 
investimento nessas áreas.  

Foi quando foi feito o primeiro Caminhos 
do Campo ainda, que teve que ser feita a 
remodelação, porque o modelo era muito 
precário. Foi quando o Estado começou a 
planejar e, aí, teve a participação efetiva de um 
grupo empresarial chamado Espírito Santo em 
Ação, que ajudou o Espírito Santo com projeto, 
com propostas, com planejamento estratégico 
para o nosso estado.  

Bom, resultado disso, do orçamento de 
4.7 bilhões de reais, cinquenta milhões de 
capacidade de investimento, nós vamos chegar 
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a um orçamento que ultrapassa a casa dos vinte 
e três bilhões de reais, com um investimento de 
quase três bilhões de reais só de fundo e de 
recurso do Tesouro na área de infraestrutura.  

Mas, para chegar até aí, não foi tarefa 
fácil. Primeiro que o Estado teve que se 
reinventar, nós tivemos que fazer algumas 
mudanças importantes, acabar com aqueles 
vícios que eram constantes no Poder Legislativo, 
no próprio Executivo, na própria estrutura 
administrativa.  

Para chegar nesse momento de hoje, 
temos aí a presença do DER, a quem eu quero 
aqui prestar mais uma vez as minhas 
homenagens, porque, efetivamente, faz 
acontecer.  

Nós temos a burocracia, que impede 
muito o poder público de fazer as entregas e 
distancia muito o próprio poder público do 
cidadão. Você imagina o Estado chegar a esse 
momento tendo essa capacidade financeira de 
fazer entregas, contratar uma obra, ter o 
dinheiro ali pronto para fazer o pagamento – 
não é metade do dinheiro, nem dez por cento 
da obra, não, é a totalidade do recurso a ser 
empregado naquela obra –, e a burocracia não 
permite que a gente faça as entregas na 
demanda que a população nos apresenta.  

Então, fizemos um estudo com a 
participação de vários atores que aqui estão 
compondo a Mesa, apresentando ao Governo 
do Estado um projeto bacana de 
desburocratização naquilo que compete à 
legislação estadual. O Estado está também 
aderindo a essas propostas que nós 
apresentamos. É claro que não todas de uma só 
vez, mas pari passu assumindo, discutindo com 
os atores do Governo do Estado, estou falando 
de Secom, estou falando de Procuradoria.  

Mas, infelizmente, a burocracia que foi 
instituída para impedir corrupção é a que hoje 
atrapalha o desenvolvimento de um país e, ao 
mesmo tempo, promove ainda mais corrupção, 
porque o cidadão, para atravessar a burocracia 
e fazer a entrega para a qual ele foi contratado, 
ele tem que burlar de alguma forma a legislação 
em alguns momentos para poder fazer valer 
aquela obra entregue numa data aprazada pelo 
contrato previsto. 

Enfim, nós temos que começar a discutir 
inclusive essas mudanças. Para isso, nós temos 
que ter homens e mulheres que compõem o 
Parlamento Federal com essa visão, que 
compõem o Parlamento Estadual com essa 
visão, porque, senão, a gente vai continuar 
falando que o Espírito Santo é um estado 
próspero, que está organizado 
administrativamente, tem uma capacidade de 
investimento invejável, proporcionalmente 
maior do que o Estado brasileiro, ou seja, maior 
do que o Governo federal, mas, na hora de você 
fazer as entregas, você tem dificuldades. 

Eu sou um crítico confesso da demora. 
Não estou aqui dizendo que nós temos que 
burlar, por exemplo, legislação ambiental. Ela 
está ali e tem que ser cumprida. O que nós não 
podemos fazer e permitir é que um cidadão que 
trabalha em um órgão ambiental para licenciar 
fique deitado em cima de um processo, em 
berço esplêndido, aguardando nós a boa 
vontade dele quando ele acordar de bom humor 
e despachar. E, quando ele vai despachar, ele 
entra de férias. Entra o segundo agente, que 
discorda daquilo em que ele se manifestou, e, 
quando ele volta para o trabalho, porque 
acabaram as férias dele, ele discorda do agente 
que assumiu temporariamente no lugar dele. 
Quem paga essa conta? O povo, o 
empresariado, que tem custo, e o Estado, que 
fica ali se mostrando impotente, que não 
consegue fazer as entregas. 
 Então, esse é o papel que a gente tem 
aqui na Assembleia Legislativa, na Comissão de 
Infraestrutura, na vice-presidência, que já 
exerço, e também na relação que a gente tem 
com o Governo do Estado.  

É muito ruim participar de uma agenda 
com o diretor do DER, por exemplo, nas cidades 
que eu acabei de citar aqui, lá em Itaguaçu, em 
Guaçuí, lá em Ibatiba, lá em Vargem Alta, lá em 
Venda Nova. O Governo do Estado dá ordem de 
serviço, e a licença ambiental, há mais de um 
ano, não consegue ser entregue por conta de 
detalhes e vaidade. 
 Dias desses, para concluir, eu assistindo 
o Bom Dia, Espírito Santo, a imprensa chamou o 
secretário de Desenvolvimento e Meio 
Ambiente do Município de Colatina, porque ele 
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foi acionado por que se jogava esgoto in natura 
no Rio Doce. Ele, em breves palavras, resumiu 
dizendo o seguinte: Tem dez anos que a Cesan 
aguarda o licenciamento ambiental, e nós não 
conseguimos fazer o tratamento de esgoto, 
porque ela não libera esta ETE, estação de 
tratamento, para tratar o esgoto e devolvê-lo 
noventa e oito por cento limpo. Em dez anos, é 
inadmissível que não deu tempo legal para que 
um órgão ambiental pudesse apresentar a 
licença para não derramar esgoto in natura lá 
no Rio Doce. Quem é que está cometendo o 
crime? A prefeitura ou o Iema, que não 
permitiu, não autorizou o licenciamento? Então, 
há uma inversão muito grande. 
 O nosso objetivo aqui – meu, como 
presidente da Comissão de Infraestrutura, do 
Marcos Garcia, que é membro aqui da comissão, 
do Poder Legislativo – é prestar homenagem a 
vocês, que, de forma direta ou indireta, 
promovem o desenvolvimento do Espírito Santo 
e enfrentam essa burocracia de peito aberto. O 
empresário vai lá, faz a mobilização do 
equipamento, coloca toda a estrutura, e 
aparece um fiscal dizendo que o tapume que ele 
colocou é superior ao que foi contratado pela 
obra e paralisa a obra. Superior! Se fosse 
inferior, eu concordo. Se fosse inferior, ele tinha 
que cobrar tapume. Mas, quando é superior, ele 
dizer que aquilo ali não está previsto no edital e 
que ele tem que mudar aquilo senão vai 
paralisar a obra! Eu já assisti a isso.  

Então, são heróis, e a maioria de alguns 
setores da área pública tacha o empresário 
como se ele fosse alguém que fosse furtar 
alguma coisa. Não vou dizer roubar. O 
empresário está ali para prestar um serviço. Ele 
foi contratado e já tem uma visão do outro lado 
da mesa, que ele é outra coisa que não um 
prestador de serviço. 
 Quero aqui prestar as minhas 
homenagens aos empresários e à indústria da 
construção pelo trabalho bacana que faz e dizer 
que tem um defensor de vocês aqui na 
Assembleia Legislativa.  

De igual forma, aos prefeitos, 
ordenadores de despesa, que estão com o CPF 
ali à disposição dos órgãos de controle. Há uma 
inversão, o prefeito é eleito pela população para 

governar a cidade, e integrantes de órgãos de 
controle querem ser prefeitos e presidentes de 
Câmara. Basta se candidatar. Não todos. O 
órgão de controle é fundamental para todos 
nós, mas não da forma que alguns praticam as 
suas atitudes, querendo dizer para o prefeito se 
é prioridade ou não fazer uma ponte, construir 
casas populares. Eu quero dizer da importância 
e da garra de vocês, prefeitos, presidentes de 
Câmara.  

De igual forma, ao setor de engenharia, 
aos engenheiros, aos secretários, aos técnicos 
que estão lá ajudando esses órgãos a fazerem as 
entregas, fiscalizando, acompanhando obra, 
elaborando projeto, acompanhando projeto, 
também, na maioria das vezes, com o CPF à 
disposição e, em alguns casos, com bens 
indisponíveis, porque um membro de uma 
instituição de controle foi lá e disse que, 
acredita ele, que não deveria ter feito aquele 
aditivo porque naquela obra não há interesse 
público. Quem é que diz onde tem que ter 
interesse público? O auditor, o controlador, o 
órgão de controle ou ele que foi eleito para 
dizer que o interesse público chegou até ele, ele 
tem que fazer aquela obra? São essas coisas que 
nós temos que analisar e colocar para a 
sociedade.  

Aqui no DER eu já conheço os problemas 
que são enfrentados por esse órgão, que é a 
máquina do Estado, é o coração do Estado, não 
desmerecendo setores importantes do Estado 
como Segurança Pública, Saúde, Educação. Mas 
não adianta você não ter saúde, educação e 
segurança, se a UTI móvel não conseguir 
trafegar por uma rodovia estadual que, num 
programa que foi apresentado pelo DER, vamos 
reabilitar praticamente noventa por cento das 
rodovias estaduais. Estamos reestruturando a 
malha rodoviária estadual de uma forma que, 
além dos investimentos que chegam ao Espírito 
Santo, privados, sejam acompanhados pelos 
investimentos públicos. Quarenta bilhões de 
reais até 2023 de investimento público e 
privado. É muito dinheiro para um estado tão 
pequenininho, mas que está organizado, mas 
que enfrenta uma burocracia danada. 

Então, por isso, nós fizemos esta reunião 
extraordinária para homenagear vocês, que 
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sairão daqui com um simples pedaço de papel, 
mas um papel que representa muito o 
reconhecimento desta Casa pelo trabalho que 
vocês desenvolvem, seja engenheiro, como eu 
disse, técnico, secretário, prefeito, presidente 
de Câmara, participam de forma direta ou 
indireta para o desenvolvimento da 
infraestrutura do nosso estado. Lá na cidade 
mais distante, lá no Guaçuí ou lá em Dores do 
Rio Preto, onde for, Norte, Sul, Noroeste, 
Caparaó, Região Serrana, Centro- Serrana, tem 
agentes compromissados para promover o 
desenvolvimento, seja na área pública ou na 
área privada.  

Então, daí a nossa homenagem a vocês, 
ao Crea, a Abenc, o nosso reconhecimento pelo 
trabalho de vocês, importante, reconhecimento 
mesmo, tanto que tivemos a oportunidade de 
celebrar convênios aqui com a Assembleia, 
através da Comissão de Infraestrutura. E 
agradecido pelo trabalho que vocês nos 
ajudaram ao longo desse tempo todo, 
fiscalizando obras, apontando problemas que, 
pelo volume de obras que acontece no Espírito 
Santo, acaba não sendo identificado.  

Mas, enfim, muito obrigado a todos pela 
presença! Eu sei que segunda-feira é um dia 
muito ruim para todos nós, começa a semana. E 
vocês nos deram a oportunidade de fazer essa 
homenagem a vocês, nos cederam um pedaço 
do tempo de vocês para estarem aqui conosco. 

Então, eu queria, neste momento, para 
que nós pudéssemos também ir para a fase das 
homenagens, pedir que o nosso diretor do DER, 
Luiz Cesar Maretto, pudesse fazer uma fala aqui 
como diretor de um órgão que tem, eu digo, o 
Governo do Estado não tem apenas um coração. 
São vários corações no peito que fazem 
bombear, e neste caso, a infraestrutura do 
Espírito Santo liderada pelo DER. Com a palavra 
o nosso diretor do DER, Luiz Cesar Maretto.  

 
 O SR. LUIZ CESAR MARETTO COURA – 

Muito obrigado, deputado Marcelo! Aliás, muito 
obrigado pela homenagem que você faz aos 
engenheiros, aos arquitetos, aos técnicos. 
Quero iniciar falando sobre a nossa profissão. 
Pelo que eu estou vendo aqui temos vários. É 
uma profissão desafiadora porque fazemos tudo 

aquilo que o mundo precisa, utilizamos tudo 
aquilo que o mundo tem de materiais, daquilo 
que a gente transforma, daquilo que a gente 
pega alguns grãos de terra, chamados minério, 
por exemplo, transformamos em geladeiras, em 
carros, transformamos em prédios, na 
infraestrutura. Então, somos realmente uma 
profissão de transformação. E nós fazemos a 
casa de todo mundo. Isso é gratificante na vida 
da gente. O médico, o enfermeiro, quando 
precisam ter uma atividade no trabalho, 
evidentemente que tenho respeito todas as 
profissões, mas a impressão que eu tenho é que 
a nossa é a primeira. A primeira não como 
sendo melhor, mas a primeira que chega na 
frente para que as coisas possam acontecer. 
Então, nós é que vamos lá construir o hospital 
para que o médico possa, dignamente, cumprir 
a sua profissão. Na hora que a gente faz escola 
também. Então, por isso que eu digo que nós 
somos fazedores de casa. Nós fazemos a casa 
para todo mundo, fazemos as estradas para que 
as pessoas possam ir e vir aonde quer que seja. 
Isso, para mim, é algo muito gratificante na 
minha profissão. 
 Eu costumo dizer uma historiazinha. Eu 
tenho duas filhas, uma engenheira e outra 
arquiteta. É mole, um negócio desses? Minha 
esposa é assistente social e não conseguiu levar 
nenhuma das duas para a área social. Mas, 
desde criança, elas no carro, eu passando por 
vários locais, viajando pelo estado, eu parava 
em algum lugar: Está vendo essa ponte aqui, 
filhota, pequenininha? Papai ajudou a construir 
aqui, assim, assim e assim. Já cansei de levar 
minhas filhas, ainda sem estarem na faculdade, 
para entrarem debaixo da ponte para ver como 
é que é feita. Então, eu sou um camarada 
apaixonado pela Engenharia.  
 E aí, eu acho que nós temos a 
capacidade de criar emprego para as pessoas, 
criar renda, ampliar a capacidade industrial, 
fazer com que as pessoas possam ter melhores 
qualidades de vida através de tudo aquilo que a 
gente constrói, de tudo aquilo que a gente 
apresenta para a sociedade. 
 E aí nós temos a Engenharia Pública, na 
qual eu faço parte. Sou funcionário do Estado 
desde 87, já tem um tempinho. Vou fazer, 
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agora, no final do ano, quarenta anos de 
formado. Desculpa, trinta e nove, quarenta no 
ano que vem. Estou doido para chegar aos 
quarenta anos de formado. De vez em quando 
eu falo quarenta anos. Trinta e nove este ano. 
 E nós, da Engenharia Pública, temos lá as 
nossas dificuldades. Primeiro que nós, de certa 
maneira, a população – e eu não culpo a 
população – incompreende um pouco a nossa 
atividade, por conta da burocracia, por conta 
das exigências que são criadas a nós. E a esses 
profissionais da Engenharia Pública, eu sempre 
tenho dito o seguinte: vamos fazer o 
enfrentamento técnico, porque não dá para que 
a gente aceite, tecnicamente, todas as 
imposições que o meio ambiente nos coloca, 
todas as imposições que o controle nos coloca.  
 Eu não quero fazer guerra com ninguém, 
muito pelo contrário, às vezes eu sou mal 
compreendido quando falo isso. Não quero 
fazer guerra com ninguém, mas eu preciso fazer 
justiça com aquele que precisa da nossa obra. 
Isso é que é importante. Então, eu faço o 
enfrentamento. 
 Algumas pessoas dizem: Maretto, você 
deve ter muito processo na Justiça por conta 
dessa sua briga. O problema é que eu não tenho 
nenhum. O erro na obra pública é se você fez 
dez, pagou doze, pagou quinze, aí é cadeia 
mesmo, vai preso, pagou a mais, ou devolve o 
dinheiro. Mas, quando você erra, quando você 
coloca à disposição a sua atividade técnica e 
coloca em discussão a Engenharia, de certa 
maneira, não precisa ter preocupação. Então, 
assim, aos profissionais do DER, que eu sempre 
falo isso, fazer o enfrentamento técnico com 
relação às atividades que nós executamos. 
 A turma da iniciativa privada, 
evidentemente, que faz obras para o Poder 
Público, tem que se engajar junto nisso. E a 
gente tem na Comissão de Infraestrutura, um 
parceiro fundamental. Nós tivemos, mesmo no 
período de pandemia, várias reuniões, vários 
encontros, onde a gente remodelou algumas 
coisas para o estado. Algumas coisas já 
conseguimos dar o primeiro passo, algumas 
ainda não, porque não é fácil mudar a regra do 
jogo, não é fácil. Ela é difícil. E outra coisa que 
eu acho fundamental é que a gente também vá 

fazendo isso dentro do tempo, dentro daquilo 
que é importante. 
 A engenheirada da iniciativa privada, no 
caso, por exemplo, as minhas duas filhas, 
trabalham na iniciativa privada, é fazer o melhor 
cada vez mais. A gente precisa de estar, cada 
vez mais, melhorando a nossa atividade, nossa 
profissão. Até porque a gente precisa ser mais 
valorizado no sentido do rendimento, no 
sentido daquilo que a gente possa ter como 
profissional, de entrega que nós sempre 
fazemos. Nem sempre é possível.  
 Lembro-me que quando eu me formei, 
na década de 80, logo no comecinho da década 
de 80, que foi chamada a década perdida, onde 
a maioria dos profissionais de Engenharia saía 
da faculdade e não ia ser engenheiro, ia ser 
bancário, a grande maioria. Teve um período 
gigante, que quase cem por cento dos gerentes 
de banco eram engenheiros, arquitetos ou coisa 
parecida. Não tinha trabalho.  

Então é fundamental que a gente pense 
no poder público como forma de fomentar a 
nossa atividade. Este Governo, Governo 
Casagrande, vai fechar os quatro anos, Marcelo, 
com o orçamento do Governo José Ignácio: 
quatro bilhões e meio, que era o orçamento do 
Governo todo. Quatro bilhões e meio estão 
sendo contratados e gastos dentro do DER. 

O DER precisa de apoio. E sempre que 

vou dar entrevista, sempre que vou à 

comunidade, em detrimento à política, o DER 
precisa muito mais de apoio do que de 
paulada, como é a coisa mais fácil, que as 
pessoas se identificam. Porque a nossa 
atividade é pública, está ali para todo mundo 
ver! Eu costumo dizer que, às vezes, um 
contador erra no balanço e ninguém sabe, só 
ele e o dono da empresa; alguém morre lá no 
hospital, poucas pessoas sabem: a família e o 
médico. Mas aquilo que nós fazemos... O 
advogado perde uma ação, uma causa, fica 
sabendo o advogado e quem era o dono da 

causa ali.  
A nossa atividade é extremamente 

pública, e não só o engenheiro de obras 
públicas. Quando o arquiteto faz um projeto 
de um prédio e algumas pessoas não gostam, 
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danam dar pau naquilo – é uma coisa de 
louco! Com as redes sociais, então, agora cada 
vez mais! 

 Então o respeito e a dignidade nossa 
como profissional, a gente tem que buscar e 
segurar com força porque nós é que fazemos a 
humanidade andar, nós que fazemos as coisas 
acontecerem. 

 Então é isso! Sou muito grato a Deus por 
ter escolhido essa profissão. Escolhi essa 
profissão aos catorze anos de idade, quando 
passei no concurso da Escola Técnica Federal do 
Espírito Santo, em Jucutuquara. Na época só 
tinha essa escola. E fui estudar na Escola 
Técnica. Aos dezessete saí, fui fazer a faculdade 
de Engenharia e voltei. Fiz a faculdade de 
Engenharia no Rio de Janeiro, e voltei para o 
estado. E comecei a minha atividade, a minha 
trajetória como engenheiro, que me gratifica 
muito. Sou muito grato por andar pelo estado 
todo e, de vez em quando, encontrar, modéstia 
à parte sempre encontrar uma obra que eu 
tenha coordenado. 

 Hoje estamos em execução no DER e em 
contratação de mais de duzentas obras. Isso não 
é pouco, gente! Isso não é pouco! Vocês sabem 
o que é fazer obra no Poder Público.  

No primeiro ano de Governo pagamos, 
liquidamos, quinhentos milhões de reais; no 
segundo, setecentos e cinquenta; no terceiro 
ano, repetimos os setecentos e cinquenta, por 
conta que tivemos a pandemia e tivemos o 
desequilíbrio econômico-financeiro dos 
contratos, as empresas diminuíram um pouco a 
pressão na obra. Estamos resolvendo, e Marcelo 
tem ajudado muito nisso. Inclusive, fez uma 
reunião com a Secretaria de Controle na semana 
passada, que estamos trabalhando. Já um 
pedaço... as obras de edificação já foram bem 
encaminhadas, com relação ao desequilíbrio 
financeiro. As obras de infraestrutura ainda 
estamos tratando internamente, mas temos 
certeza que vamos conseguir. Este ano, estamos 
trabalhando para ver se a gente consegue 
fechar o ano com um bilhão em realizações. Ou 
seja, um bilhão pagos, executados ali na obra! E 
isso é fundamental para a economia do Estado; 
é o dinheiro que é pago o imposto. E esse 
dinheiro, se a gente fizer uma conta, você 

quando paga a uma empresa três milhões, 
quatro milhões a medição dela, você pode ter 
certeza que, não integralmente, mas aquele 
dinheiro, em três meses, estará voltando para o 
cofre do Estado. Porque, no dia seguinte em que 
o empresário recebe aquela medição, ele já faz 
a folha de pagamento. Quando ele faz a folha de 
pagamento, na folha de pagamento já tem 
dinheiro de imposto pago. Quando ele faz a 
folha de pagamento, o operário vai ao 
supermercado fazer compra para a alimentação, 
ele vai comprar roupa, ele vai comprar material 
escolar para o filho, ou coisa que o valha; ou vai 
para o boteco tomar uma cerveja, porque 
também é importante fazer isso, não é Marcelo? 
Então, esse dinheiro está voltando no mês 
seguinte. Marcelo não gosta não, mas eu gosto! 
Eu gosto. Esse dinheiro está voltando no mês 
seguinte. Então é isso! Isso faz a economia girar, 
esse recurso que o próprio Estado faz girar. 

A gente concorda, e Marcelo colocou 
aqui de forma muito correta, a questão do 
equilíbrio fiscal no Estado do Espírito Santo 
proporcionou que a gente pudesse fazer isso. 

Hoje, o Espírito Santo, nós fechamos e a 
Assembleia Legislativa ajudou muito, duzentos e 
setenta e cinco milhões de dólares em 
financiamento junto ao BID, que é esse 
programa que o Marcelo se referiu, de 
reabilitação de nossas rodovias. Isso dá mais de 
um bilhão e meio de reais.  

Estamos começando agora, esta semana, 
o primeiro trecho de reabilitação: são cento e 
vinte quilômetros. Sai de Linhares, vai para o 
trevo, do trevo para Rio Bananal, de Rio Bananal 
para São Jorge de Tiradentes, volta lá no trevo, 
vai a Colatina. É um Y lá, são cento e vinte 
quilômetros de reabilitação que estamos 
iniciando esta semana, a empresa começa essa 
atividade. Temos várias outras atividades dessa, 
de reabilitação, que vamos dar continuidade 
com esse recurso. 

Temos recursos do BNDES, temos 
recursos do Banco Mundial, isso tudo porque o 
Estado tem equilíbrio fiscal, isso tudo porque o 
Estado tem essa possibilidade de buscar esses 
recursos. E isso não é de hoje, e é importante a 
gente resgatar isso: O Espírito Santo é nota A, na 
Receita Federal, desde 2012, lá atrás no Governo 
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Renato Casagrande, que ele foi o governador. 
Foi quando a Receita iniciou esse tipo de 
avaliação. Desde 2012 que o Governo do Estado, 
o estado do Espírito Santo tem nota A. E por isso 
a gente consegue fazer esse volume de obra.  

Além disso, quero... Estou falando 
demais, não é, Marcelo? Além disso, quero fazer 
uma homenagem a todos os engenheiros do 
DER, e dizer para vocês, para aqueles que não 
sabem, DER, com a mesma sigla, mudou de 
nome em outubro de 2019. O DER é 
Departamento de Edificações e Rodovias.  

Então nós, lá no DER, fazemos atividades 
de infraestrutura: asfalto, para ser mais fácil, 
pavimentação, e fazemos, também, 
infraestrutura. Estamos fazendo algumas obras 
significativas. Estamos fazendo, na cidade onde 
o Marcelo nasceu, Cariacica, o Hospital Geral de 
Cariacica, gigante, obra lindíssima, maravilhosa; 
estamos iniciando em São Mateus, agora, e o 
governador esteve lá nesta semana, em São 
Mateus, e já me autorizou a dar ordem de início, 
o Hospital Geral da Região Norte, vai ser um 
hospital setorial. Essas duas obras, para vocês 
terem ideia, somam quinhentos milhões de 
reais, as duas obras. Vocês imaginam que dois 
grandes hospitais vão ser entregues para a 
população nos próximos meses, anos, dois, três 
anos.  

E é por isso que, às vezes, a gente coloca 
em discussão as atividades da política. Mas a 
atividade da política é para que a gente pense o 
quanto a economia pode ser boa para o Estado. 

Até concordo que a democracia requer 
alternância. Mas a alternância quando as coisas 
não funcionam. Mas quando as coisas funcionam 
e quando as coisas precisam ser finalizadas, é 
importante que a gente avalie a possibilidade de 
manter um governante no sentido da linha 
direta daquilo que é importante para nós, da 
economia do estado do Espírito Santo. 

 É evidente que estou dentro de um 
Governo, tenho absoluta convicção do que 
estamos fazendo, é importante, tenho absoluta 
convicção daquilo que devemos continuar a 
fazer, porque não é uma obra escrita por uma 
única pessoa. Na verdade, é uma obra escrita 
por várias mãos, todo ano tem um grupo de 
pessoas, de vários municípios, que atuam na 

formulação do orçamento do ano seguinte, na 
formulação da discussão do orçamento, e isso é 
o que é dito pela população, é aquilo que a 
gente está executando. 

Então é isso, quero dar os parabéns a 
todos os profissionais de Engenharia, 
Arquitetura e técnicos. E dizer que estamos no 
DER à disposição, e que estamos, se não fazendo 
o melhor, até porque ninguém faz o melhor, a 
não ser aquilo que Jesus fez, não é? 

Mas estamos fazendo um esforço louco 
para fazer o melhor; estamos fazendo um 
esforço louco para fazer a maior quantidade 
possível. 

Não tenho problemas com críticas, não 
tenho problema de as pessoas não gostarem, 
mas tenho compromisso com a Engenharia, 
tenho compromisso com aquilo que é 
importante que seja executado para a 
população. Então é isso!  

Um grande abraço a todos. Fico feliz em 
estar aqui. Agradeço muito, imensamente ao 
Marcelo pela homenagem. 

Um abraço! 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Obrigado, Maretto. 

Passo a palavra agora ao mestre de 
cerimônia. 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 
TRABACH DA VITÓRIA) – Momento especial 
desta reunião, neste momento serão entregues, 
pelo deputado proponente Marcelo Santos, os 
certificados aos homenageados. 

Caso algum homenageado esteja com 
algum familiar ou até amigo próximo que queira 
participar do momento das fotos, fiquem à 
vontade, por favor. 

A primeira homenageada é Anamada 
Lyrio Rupf. (Pausa) 
 Atualmente, está na Prefeitura Municipal 
de Anchieta, como arquiteta.  
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

Antonio Carlos Peixoto Filho. (Pausa) 
 Trabalhou durante nove anos na 
ArcelorMittal. Atualmente na EDP, atuando na 
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área de Projeto e Construção de Redes de 
Distribuição de Média e Baixa Tensão.  
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

Elieser Biancardi. (Pausa) 
Servidor público efetivo desde 2007, 

secretário municipal de Obras e Serviços 
Urbanos da Prefeitura de Jaguaré.  
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

Fernanda Rodrigues da Silva. (Pausa) 
Atualmente é subsecretária de Obras e 

Tecnologia na prefeitura de Viana.  
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

Franko Leão Lucas. (Pausa) 
2.º vice-presidente da Abenc-ES. 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

Gabriel Agrisi Paigel. (Pausa) 
Presidente da Abenc-ES. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

Gilberto Bravim Zanoli. (Pausa) 
Atual secretário de Obras e 

Infraestrutura Urbana, município de Venda 
Nova do Imigrante.  
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

Ivomar Barbosa Junior. (Pausa) 
Conselho Fiscal da Abenc-ES.  

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

Informamos que a foto desta reunião 
estará disponível, ainda hoje, no site da 
Assembleia Legislativa.  

Jaime Oliveira Veiga. (Pausa) 
1º vice-presidente da Abenc e vice-

presidente adjunto da Abenc nacional.  
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

 José Reinaldo Egídio. (Pausa) 
Atuou como secretário Municipal de 

Obras e também coordenador da Defesa Civil de 
Ibatiba. Formou-se em Engenharia Civil aos 
quarenta e dois anos. Tornou-se empresário e 
hoje atua com sua empresa, principalmente no 
ramo de pavimentação e pré-moldados.  

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Julia Bravo. (Pausa) 
Diretora Administrativa da Abenc-ES.  
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Juliano Curto de Barros. (Pausa) 
Atua como diretor técnico na Cinco 

Estrelas Construtora.  
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Luiz Cesar Maretto Coura. (Pausa) 
Foi diretor de edificações no antigo 

Departamento de Edificações e de Rodovias e 
Transporte do Estado do Espírito Santo e 
também diretor de obras e diretor-geral do 
Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo. 
Atualmente, Maretto exerce o cargo de diretor-
presidente do Departamento de Edificações e 
de Rodovias do Espírito Santo.  

 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

Marcello Lougom Rodolfo. (Pausa) 
Secretário de Obras, Infraestrutura e 

Serviços Públicos da cidade de Guaçuí.  
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 
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Marcelo da Silva Conceição. (Pausa) 
Quase trinta anos na área da construção 

civil, sendo mais de dez anos em serviços 
públicos. Atualmente, na Secretaria de Saúde 
gerenciando obras em hospitais, na ampliação 
de leitos em apoio à covid.  

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Marcelo Machado de Almeida. (Pausa) 
Quatro anos de atuação no serviço 

público como engenheiro. Atualmente, gerente 
de elaboração de projetos na Prefeitura de 
Viana.  

 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Miguel Costa Bezerra. (Pausa) 
NIP do Brasil, multinacional espanhola. 

Diretor de novos negócios e gestão de 
engenharia e projetos em alta tensão e 
estruturação de negócios de geração de energia 
e aproveitamento energético, com foco em 
fonte renovável e gás natural.  

 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Mônica Dantas dos Santos. (Pausa)  
Atuando na área de engenharia há trinta 

e oito anos, foi responsável técnica na reforma 
dos patrimônios históricos, pela Dual 
Engenharia, do Museu Solar Monjardim, Igreja 
Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e a capela 
principal do Convento da Penha.  
 

 (Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Natan Bueno de Oliveira. (Pausa) 
Secretário de Obras de Viana. 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Ronimar Espindula Volkers. (Pausa)  
Diretor técnico na empresa Seven 

Science System, desenvolvendo soluções de 

hardware personalizado e software de alto nível 
em projetos de sensoriamento remoto, 
telemetria e inteligência artificial. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Sérgio Barbosa de Araújo. (Pausa) 
Secretário de Obras na Prefeitura 

Municipal de Dores do Rio Preto. 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

Thiago Dias Berlese. (Pausa) 
Engenheiro civil na Prefeitura Municipal 

de Vila Pavão, Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico. 

 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

Tiago Souza Lima. (Pausa) 
Sete anos na área de Engenharia. 

Atualmente, atua na fiscalização de execução da 
ponte sobre o Rio Formate, entre Viana e 
Cariacica. 

 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

Waldemar Junior Tozi. (Pausa) 
Atualmente, é o CEO na Seven Science 

System. 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

Só um minuto, deputado, é para o caso 
de novos homenageados que tenham chegado. 
(Pausa) 

William Gomes Ferreira. (Pausa)  
Atualmente, secretário municipal na 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e 
Desenvolvimento Urbano de Itaguaçu. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Encerrando a fase das homenagens, peço 

ao deputado que retorne ao seu assento para os 
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procedimentos regimentais de encerramento 
desta reunião. (Pausa)  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Em nome dos homenageados, eu 
queria que o nosso engenheiro Jaime pudesse 
se manifestar, em breves palavras, em nome de 
todos aqueles que receberam essa homenagem 
nesta manhã de hoje. 

Com a palavra o engenheiro Jaime. 
 
O SR. JAIME OLIVEIRA VEIGA - Bom dia a 

todos. Agradecer ao amigo Marcelo pela 
parceria, pela confiança que ele, a Comissão de 
Infraestrutura e toda Assembleia têm 
depositado na nossa entidade, a Abenc.  

Nós estamos à disposição para continuar 
o nosso trabalho no auxílio da fiscalização de 
obras. Colocamo-nos à disposição também do 
Estado, do Maretto, que é um prazer estar aqui 
hoje também com o Maretto, porque nós 
iniciamos engenharia há quarenta e quatro anos 
juntos, depois, fomos para o Rio juntos e, hoje, 
estamos aqui desenvolvendo, fazendo 
engenharia pública, engenharia social, 
engenharia para a sociedade do Espírito Santo.  

Obrigado, Marcelo e obrigado a nossa 
diretoria da Abenc ali, em nome do presidente 
Gabriel Agrisi. Agradeço a todos e obrigado, 
Marcelo, por essa confiança, por esta 
homenagem.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Obrigado, Jaime. Parabéns 
também! 

 Em sucintas palavras, até porque nós 
temos um horário para concluir, por Regimento, 
queria pedir ao Fernando, presidente da Câmara 
de Ibatiba, que desse um bom-dia a todos aqui. 
Logo em seguida, o nosso presidente Marcio.  

 
O SR. FERNANDO VIEIRA – Um bom-dia 

a todos. Bom dia, deputado; bom dia a quem 
compõe a Mesa.  

É motivo de grande satisfação, quando o 
deputado, lá em Ibatiba, resolveu, pela história 
que ele conhece, homenagear José Reinaldo 
Egídio, que, de auxiliar de pedreiro, de ajudante 
de pedreiro, foi batalhando, hoje, é um grande 

empresário de obras públicas. É engenheiro civil 
de formação, então fico muito feliz com esse 
reconhecimento de uma história de sucesso, 
como a de todos os senhores e senhoras que 
estão aqui. Um bom-dia e que o Grande 
Arquiteto do Universo abençoe todos! 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Obrigado, Fernando.  

Marcio.  
 
O SR. MARCIO ANTONIO LOPES – Bom 

dia a todos. Em nome do Marcelo, deputado, 
cumprimento toda a Mesa.  

Fico feliz, Marcelo, quando você fala em 
valores para o Espírito Santo, e dou os parabéns 
para o Governo e para V. Ex.ª, porque tudo que 
nós procuramos no interior, nos municípios do 
interior, é a parte estrutural, infraestrutura.  

O que o Maretto falou, eu comungo das 
palavras dele, porque nós sabemos da 
dificuldade do interior para esses recursos. E 
fico feliz, também, por Gilberto, hoje secretário 
de Obras de Venda Nova, um funcionário 
efetivo na área de fiscalização, com vinte anos 
de profissão, hoje um vereador licenciado e 
agora atual secretário, pelas demandas com que 
V. Ex.ª, com o seu Governo, e o Renato 
Casagrande estão dando apoio à Venda Nova. 
Fico feliz, feliz mesmo por ter esses números, 
para que a gente possa levar para lá esses 
valores.  

Também, hoje, o empresário Zezé Perim, 
uma liderança de Venda Nova, está por um 
condomínio e, para chegar ao sonho de família, 
tivemos que mudar algumas partes no PDM, 
para atender àquela localidade e, dentro desse 
trabalho que o governador vem fazendo, meio 
milhão de reais para a parte de projeto do 
Espírito Santo, acho que tem que repetir isso 
mais para as pequenas cidades do estado, 
porque nossa maior dificuldade hoje é projeto, 
projeto para executar as devidas obras.  

Mais uma vez agradeço, obrigado por 
tudo! 

 

 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Obrigado, presidente. 

Com a palavra o prefeito Jauhar, do 
município de Guaçuí. 
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O SR. MARCOS LUIZ JAUHAR – Bom dia a 
todos! Sejam bem-vindos! 

Marcelo, só tenho a agradecer a você e 
ao governador do Estado, Renato Casagrande, 
pelo que têm feito em Guaçuí; e agradecer 
também ao Joel, ao Danilo, ao Luciano e aos 
seus funcionários, que são excelentes. São 
representantes seus. Porque, às vezes, não fico 
te incomodando o tempo todo, porque você 
tem... Às vezes, eu falo: Como é que você 
consegue fazer tanto pelos municípios 
capixabas? Nós temos deputado da minha terra 
que não faz nem um terço da metade da 
metade do que esse homem faz para nós. Essa é 
a diferença. É sério! Então, ligo para você, 
porque acredito em você, e tudo que você falou 
você fez para Guaçuí. 

 Guaçuí, graças a esse camarada, ao 
governador Renato Casagrande, ao Gilson 
Daniel também, graças a esses camaradas, nós 
demos uma alavancada muito grande. E este 
camarada, também o Marcello Rodolfo, nosso 
engenheiro. A minha Secretaria de Obras não 
andou em um ano, não andou em um ano. O 
que não andou em um ano, esse camarada fez 
em três, quatro meses na nossa Secretaria. 

 Muito obrigado a todos. Que Deus 
abençoe todos! Marcello Rodolfo, obrigado! 
Você, Marcelo, continue esse cara que você é! 
Você é diferente! Você faz mesmo a diferença 
no estado. Pode ter certeza, já fiz umas dez 
apostas de que eu vou te dar mais votos do que 
todos esses prefeitos do Sul. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Obrigado, meu amigo Jauhar. 

Com a palavra, Paulo Baraona, que é 
vice-presidente da Federação das Indústrias. 

 

O SR. PAULO ALEXANDRE GALLIS 
PEREIRA BARAONA – Bom dia a todos!
 Parabenizar a Assembleia por este 
evento; a você, Marcelo, deputado, parceiro aí 
do setor da construção civil, que tem nos 
acompanhado nessas agruras que nós temos, 
que você e o Maretto já mencionaram. 
Parabenizar todos os homenageados, em nome 
do meu sócio e diretor Juliano Curto de Barros, 
grande profissional, de muito orgulho para 
nossa empresa. 

Para finalizar, você e Maretto já falaram 
toda a problemática que nós vivemos no 
desenvolvimento de obras, mas só lembrar que 
nós vivemos um novo momento no Brasil e nós 
precisamos repensar a engenharia e resgatar a 
engenharia no patamar ela tem que estar.  

Obrigado.  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Obrigado, Paulo Baraona.  

Com a palavra o nosso prefeito de 
Itaguaçu, Corteletti.  

 

O SR. UESLEY CORTELETTI – Bom dia a 
todos e a todas.  

Primeiramente, parabenizar nosso 
deputado Marcelo Santos pela pessoa que é, 
pelo ser humano que é. Antes de político, pelo 
ser humano que é e, depois, como um bom 
político que o estado do Espírito Santo merece 
ter assim na sua pessoa. Então, muita gratidão, 
deputado, por esse ato brilhante, agradecer aqui 
a oportunidade de estar homenageando o nosso 
secretário William, dizer que Itaguaçu está muito 
feliz em ter como representante aqui na 
Assembleia um deputado como o senhor.  

E é isso aí, parabenizar todos os 
engenheiros aqui hoje, parabenizar nós, 
prefeitos, assim como bem dito pelo senhor, que 
colocamos o nosso CPF à disposição, a gente 
assume esse compromisso com a população 
capixaba, com a população itaguaçuense, no 
meu caso, como prefeito de Itaguaçu. Então, é 
muita gratidão, é um momento muito especial.  

E também estender um pouquinho aqui 
os nossos agradecimentos ao DER na pessoa do 
Maretto, dizer que temos obras em Itaguaçu, 
Maretto, iniciando nos próximos dias, não é 
isso? Então, nossa gratidão por você, toda sua 
equipe. Quando a gente entra em contato, 
sempre atenciosamente nos atende, nos 
retorna. Então, isso é muito bom, muito 
importante para todos nós. Um forte abraço a 
todos, parabéns, deputado.  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Obrigado, Corteletti. 

Bom, chegamos ao fim. Mais uma vez 
muito obrigado pela oportunidade que vocês 
estão nos dando aqui na Assembleia de 
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homenageá-los, engenheiros, arquitetos, 
empresários, secretários, figuras importantes do 
nosso estado e que têm um papel importante 
mais ainda no desenvolvimento dele.  

Aqui na Mesa já registrado o nome de 
todos que estão compondo esta Mesa, prefeitos, 
vereadores, empresários, diretor de autarquia, 
como o DER. Cada um de nós aqui tem uma 
parcela de responsabilidade enorme com o 
Espírito Santo. Nós, que eu digo, vocês, nós aqui, 
cada um fazendo a sua parte, querendo 
naturalmente transformar esse Espírito Santo 
num lugar melhor de se viver.  

Mas é importante registrar que hoje nós 
temos um Governo, que diferente de muitos 
Governos que eu já tive a oportunidade inclusive 
de assistir, que as entregas eram seletivas, os 
investimentos eram seletivos, investimento 
onde tinha relação política, partidária e onde 
não tinha, não sofria investimento. Diferente 
desses, o Governo do Estado, liderado pelo 
nosso governador Renato Casagrande, faz 
investimento nas setenta e oito cidades 
capixabas. De partidos diferentes, de figuras 
políticas que se colocaram contrárias inclusive 
no momento da eleição dele, mas, a partir do 
momento em que um líder se elege para 
governar um estado como o nosso, ele é 
governador de todos os capixabas. E, dessa 
forma, trata Renato Casagrande.  

O único estado da Federação a ter um 
fundo soberano. O que significa isso? Ele podia 
pegar esse recurso que ele recebe e investir 
imediatamente em muita coisa, mas ele preferiu 
fazer uma reserva para quando? Principalmente 
agora o exemplo que nós tivemos da covid, 
atravessarmos uma crise, talvez o país cair em 
desgraça e não ter, por exemplo, receita, o 
Espírito Santo ter condição de sobrevivência em 
momentos mais difíceis, talvez não previstos até 
hoje. Então, temos hoje no Espírito Santo. 
Somente na Noruega existe fundo soberano e no 
Espírito Santo. Um fundo soberano para as 
próximas gerações, para aquele rapazinho que 
está sentado ali com o telefone, para aqueles 
que ainda não saíram da barriga das mães, para 
as próximas gerações.  

Então, essa é uma responsabilidade que 
nós temos com o nosso estado liderado por esse 

governador, que nos permite fazer essas 
entregas aqui, mencionadas pelos presidentes 
de Câmara, pelos prefeitos e que executadas por 
grande parte das figuras que aqui estão sentadas 
ou elaboradas por elas, ou sentindo o reflexo 
dela, porque têm uma empresa que foi 
alcançada por uma obra de infraestrutura 
importante, que facilitou os acessos ao despacho 
de mercadorias, que facilitou a chegada de um 
empreendimento imobiliário. Esse é o nosso 
papel. 

Então, agradecendo mais uma vez a 
vocês pela oportunidade. Que esse instrumento 
que vocês acabaram de receber, um simples 
papel, seja uma adrenalina importante para 
motivá-los ainda mais a seguirem nesse caminho 
que o Poder Legislativo reconhece e representa 
o conjunto da totalidade dos cidadãos capixabas. 
 Nada mais havendo a tratar, 
agradecendo ao deputado Marcos Garcia, que 
está on-line, vou encerrar esta presente reunião. 
Antes, porém, convoco as senhoras e os 
senhores deputados para a próxima conforme 
prevê o Regimento. 
 Está encerrada a sessão. 
 Muito obrigado a todos! 
 

(Encerra-se a reunião às 
10h35min) 

 
_______________________________________ 

TRIGÉSIMA NONA SESSÃO SOLENE, DA 
QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 
DÉCIMA NONA LEGISLATURA, REALIZADA EM 
23 DE JUNHO DE 2022. 

 
ÀS DEZENOVE HORAS E TRINTA E UM 

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, 
senhores deputados 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 nesta sessão solene em homenagem aos 
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cinquenta anos do Hospital Evangélico de Vila 
Velha. 

Já se encontra no local de destaque o 
senhor deputado proponente, Doutor Hércules, 
para os procedimentos regimentais de abertura 
desta sessão solene.  

Já se encontra ao seu lado o também 
deputado estadual, Dr. Rafael Favatto.  

É convidada a compor o local de 
destaque a superintendente do Hospital 
Evangélico de Vila Velha, Sirlene Motta de 
Carvalho. 

É convidado a compor o local de 
destaque o diretor de relações institucionais do 
Hospital Evangélico, Ricardo Ewald.  

É convidado o secretário de Saúde do 
Estado do Espírito Santo, doutor Nésio 
Fernandes. 

Convidamos a promotora de Justiça do 
Ministério Público do Estado do Espírito Santo, 
Inês Thomé Poldi Taddei. 

É convidado o chefe da Divisão de 
Convênios e gestor do Núcleo Estadual do 
Ministério da Saúde do Espírito Santo, 
Bartolomeu Martins. 

É convidado o reitor da Faesa, Alexandre 
Nunes Theodoro. 

Convidamos o presidente da Federação 
das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do 
Espírito Santo, Fabrício Gaeede. 

É convidado o ex-prefeito do município 
de Vila Velha, Max Filho. 

Convidamos também o vereador do 
município de Vila Velha, Joel Rangel. (Pausa) 

 

(Tomam assento à Mesa os 
referidos convidados) 
 

Registramos e agradecemos a presença 
do juiz do TRE-ES, Renan Sales, e também do ex-
vereador de Santa Teresa, Tião Monteiro. 

Informo que esta sessão está sendo 
transmitida ao vivo pela TV Assembleia nos 
canais abertos, digitais e YouTube. As fotos do 
evento estarão disponíveis amanhã, no site da 
Assembleia Legislativa, que com satisfação 
recebe todos para a sessão solene em 
homenagem aos cinquenta anos do Hospital 
Evangélico de Vila Velha. 

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

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – PATRIOTA) – Invocando a proteção 
de Deus, declaro aberta a sessão e peço ao Dr. 
Rafael que faça a leitura de um texto da Bíblia. 
Peço a todos que fiquem em posição de 
respeito, por gentileza. 

 

(O senhor deputado Dr. Rafael 
Favatto lê Mateus, 11:28) 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – PATRIOTA) – Fica dispensada a 
leitura da ata da sessão anterior, mas a declaro 
aprovada, conforme disponibilizada no site da 
nossa Assembleia.  

Informo a todos os presentes que esta 
sessão é solene, em homenagem aos cinquenta 
anos do Hospital Evangélico de Vila Velha, 
conforme requerimento de minha autoria e da 
Mesa Diretora, aprovado em Plenário por 
unanimidade. 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 

TRABACH DA VITÓRIA) – Todos são convidados, 
em atitude de respeito, para as execuções do 
Hino Nacional e do Hino do Estado do Espírito 
Santo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – PATRIOTA) – Peço a todos da Mesa 
que fiquem em posição de frente e quero 
lembrar também a todos que o Hino do Espírito 
Santo será executado em ritmo de casaca para 
homenagear Vila Velha, especialmente a Barra 
do Jucu. 

 
(É executado o Hino Nacional e o 

do Espírito Santo) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 
TRABACH DA VITÓRIA) – Agora teremos a 
apresentação de um vídeo institucional do 
Hospital Evangélico.  
 

(É exibido o vídeo)  
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 Fará uso da palavra o senhor deputado 
proponente desta sessão solene, Doutor 
Hércules. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – PATRIOTA) – Eu passo a 
presidência ao meu colega Rafael Favatto. 
(Pausa)  
 Dei boa noite à comunidade surda, que 
está, naturalmente, nos assistindo. Por isso dei 
boa noite a eles. 
 Nós temos feito um trabalho grande de 
inclusão aqui na Casa. Nós agradecemos ao 
presidente Erick Musso, que não pôde estar 
presente, está em outro evento.  

Eu trouxe um cego para o meu gabinete, 
e ele tem dado outro tipo de atendimento à 
nossa Casa de Leis. A Casa não tinha banheiro 
acessível, não tinha faixa tática, não tinha 
sessões ordinárias em sinais de Libras, e hoje 
tem. Nós agradecemos ao nosso presidente esse 
pedido que nós fizemos há muito tempo, junto 
com o Dr. Rafael Favatto. 
 Então, quero explicar por que eu dei um 
boa-noite em sinais de Libras. 
 Quero agradecer a presença do meu 
colega, várias vezes, Rafael Favatto, colega 
deputado, fomos vereadores juntos, em Vila 
Velha, viemos juntos para cá e estamos aqui 
desde... Tem quinze anos e meio que nós 
estamos aqui. Dr. Rafael Favatto!  

Quero agradecer à Sirlene, essa 
batalhadora, que é um orgulho para a Aebes, 
não só para o Hospital Evangélico, mas para a 
Aebes. Agradecer também ao Ricardo Ewald. 
Ricardo Ewald está sempre aqui, nos gabinetes, 
perturbando a gente aqui, para arranjar verba 
para o Hospital Evangélico – esse é o nosso 
querido Ricardo. Ao nosso secretário Nésio, que 
está saindo de uma covid, mas veio aqui 
prestigiar esta sessão importante, Nésio – 
cinquenta anos desse hospital, um orgulho não 
só para o Espírito Santo, mas para o Brasil. 

Quero também agradecer à doutora Inês 
Thomé. A doutora Inês representa o Ministério 
Público, acompanha a Comissão de Saúde e está 
sempre puxando orelha do poder público para 
dar uma assistência digna à nossa população. 
Essa é a doutora Inês, que eu não canso de 

homenagear pela luta dela, pela lucidez, pelo 
equilíbrio, pela cobrança que ela faz, com todo 
carinho e com toda dedicação, para defender o 
cidadão.  

Ao Bartolomeu, que está sempre 
presente também, representando o Ministério 
da Saúde. Ao reitor da Faesa, Alexandre 
Theodoro. Muito obrigado, Alexandre. O 
Alexandre está vindo todo dia aqui, ontem 
mesmo ele estava aqui, em outra homenagem, 
não é? Não demora, ele vai assumir uma cadeira 

aqui, na Casa, mas acho que aqui é pouco para 
você, acho que tem que ir para Brasília, 
senador está bom para você. Também ao 
Fabrício Gaeede, que é o nosso presidente da 
Federação das Santas Casas – está sempre 
aqui também, com o pires na mão, pedindo 
ajuda.  

Ao ex-prefeito Max Filho, que também 
foi vereador comigo, em Vila Velha; e Joel 
Rangel também, vereador de Vila velha e que foi 
vereador comigo em Vila Velha. Os que não 
foram citados não são menos importantes do 
que os que estão à Mesa. Com certeza tem 
muito mais pessoas mais importantes do que 
nós que estão aí, que não estão sendo citadas, 
mas recebam o nosso abraço, o nosso carinho.  

O Hospital Evangélico de Vila Velha é 
gerido pela Associação Evangélica Beneficente 
Espírito-Santense – Aebes. Eu costumo dizer, 
Sirlene mesmo já me ouviu falar muito: Aebes é 
igual ao rei Midas, bota a mão, e vira ouro, 
porque, na verdade, vocês lembram que o 
Hospital São Lucas estava toda semana, toda 
dia, na mídia negativa, e hoje há quanto tempo 
você não vê notícia ruim do Hospital São Lucas?  

Instalado em Vila Velha, recebe 
pacientes diversos estados brasileiros. O 

hospital foi inaugurado em 1972, mas sua 
história tem início em 1956, quando começou 
a ser idealizado pelas igrejas que compõem a 
Aebes: a Igreja Batista Cristã Evangélica, a 
Casa de Oração Evangélica de Confissão 
Luterana, Metodista, Presbiteriana do Brasil e 
Presbiteriana Unida. Oferecendo um 
atendimento multidisciplinar, o Hospital 
Evangélico tem um elevado índice de 
satisfação, chega a noventa e seis por cento 

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100350034003400370032003A00540052004100, Documento 

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



168 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 30 de junho de 2022 

de satisfação – isso não é qualquer hospital, 
não é qualquer entidade, de qualquer tipo, que 
tem uma aceitação de noventa e seis por cento!  

E é muita coisa, é muito trabalho, é 
muita dedicação, muito amor ao próximo. O 
Hospital Evangelho de Vila Velha foi o primeiro 
hospital filantrópico capixaba a conquistar a 
classificação máxima em gestão hospitalar. A 
certificação com excelência ONA – Organização 
Nacional de Acreditação nível 3.  

Neste período em que estou aqui, na 
Assembleia, destinei um total de um milhão, 
setecentos e setenta e cinco mil reais para o 
Hospital Evangélico, desde 2008 para cá. Um 
milhão setecentos... É muito pouco, o hospital 
merece muito mais, mas o que eu pude dar foi 
isso.  

Neste momento eu gostaria que fosse 
apresentado no painel... Tirar aquela fotografia 
bonita ali. Eu sei que todo mundo está achando 
bonita, mas vamos mostrando o painel aí, por 
favor.  
 

(É feita exibição de fotos) 
 

Um pouco da história do hospital, com a 
minha participação também ali. Com o Anselmo, 
com o Laércio, com o nosso saudoso Élcio 
Álvares. Inauguração da UTI, 2010. 2011, 
Oliveira. Ambulância também que nós 
conseguimos uma doação.  

Lembrar que 27 de setembro é Dia do 
Doador de Órgão. Ali eu estou igual eu gosto, 
todo branquinho. Ali, eu gosto mais de ser 
médico que ser deputado. Mas o dever me 
obriga a andar de terno também. Nosso goleiro 
Paulo Sérgio. Aí foram os quarenta e cinco anos 
que nós fizemos também - há cinco anos 
fizemos uma sessão aqui.  

E sobre o Unacon, eu só quero fazer um 
registro, Sirlene, Geraldo Casasco, nosso amigo, 
grande amigo do Hospital Evangélico, doou 
muitas coisas. Inclusive doou toda esquadria 
para a Unacon, mas vai ser trocado por outra 
doação. Está doente, e eu peço muita oração 
para o meu irmão Geraldo, Carlos Geraldo 
Casasco, lá da Perfil, de Vila Velha. 

Olha aí, Geraldo, Ricardo, Elisa, esposa 
do Geraldo. É o pastor Alexander, né? Pastor 

Alexander, e aquele mais bonito de todos, na 
ponta de lá.  

Muito bem. Muito obrigado.  
Não tem nenhuma foto ali, mas o 

Emerich é um dos mais antigos que me recebeu 
no hospital, com o Carone também. Seu pai 
Caroninho. 

 Quando trabalhei na maternidade, 
Sirlene, no terceiro andar, hoje é o centro 
cirúrgico, trabalhei muito tempo lá como 
obstetra. Lembro-me do Mané Ruela, lembro-
me do Zé Pinto, lembro-me de Luiz Carlos 
Franco de Mello. Pelo menos esses eu me 
lembro agora, daquele tempo.  

Então, eu quero parabenizar o Hospital 
Evangélico de Vila Velha e essa equipe 
maravilhosa. Que tudo com a mão de Deus 
ajudando, a fé, o respeito, a palavra do Senhor, 
que vocês têm. Também são cinquenta anos 
cuidando de gente com carinho.  

Parabéns, Hospital Evangelho; parabéns 
a todos.  
 

O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Devolvo a presidência 
da sessão ao deputado Doutor Hércules.  

 
O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 

TRABACH DA VITÓRIA) – Registramos e 
agradecemos a presença dos assessores da 
senadora Rose de Freitas: Luciene Costa, Vitor 
Dimitri, Dayara Quirino e Alexandre Cazz.  

É convidado a fazer uso da palavra o 
deputado estadual Dr. Rafael Favatto.  

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Boa noite a todos e a todas. Ao 
deputado proponente, deputado Doutor 
Hércules, a gente rende as homenagens, porque 
trabalhou no Hospital Evangélico, sabe da 
importância desse hospital, e presidente da 
Comissão de Saúde da Casa, foi escolhido para 
fazer esta homenagem entre nós, deputados, 
que foi aprovada por unanimidade nesta Casa 
de Leis.  

Nossa superintendente do Hospital 
Evangélico, Sirlene Motta de Carvalho, nossa 
vizinha, que, sempre à frente do hospital, trata 
todos com muito respeito, muita delicadeza, 
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muita atenção; acima de tudo, uma 
administradora exemplar, que olha tudo 
minuciosamente e com muito zelo. Por isso, até 
que o hospital, neste tempo de luta e de 
história, Ricardo, evoluiu tanto. Acho que é 
porque, com tanto carinho e tanta dedicação, 
com essa equipe maravilhosa, porque não é 
uma pessoa sozinha que faz a gestão, mas todos 
que acompanham e ali foi criado, digamos 
assim, porque são muitos e muitos anos de 
dedicação, de amor na área da saúde. Então, a 
gente rende o respeito.  

A toda equipe do Hospital Evangélico, 
nossa salva de palmas por tanto zelo, tanto 
carinho e tanta dedicação ao hospital, na pessoa 
da Sirlene. (Palmas) 

Daniel Cerqueira, presidente do Instituto 
Jones dos Santos; Doutor Nésio, nosso 
secretário de Saúde, que não é do estado, mas 
aprendeu a amar o estado, aprendeu a amar a 
moqueca capixaba. Estava falando ali dos 
quilinhos que ganhou, aqui no estado. E 
aprendeu a amar o Evangélico. Toda vez que eu 
tenho reunião com o Nésio, ele fala da 
importância do Hospital Evangélico à frente de 
importantes instituições no estado.  

Está ali o diretor do Jayme. Levanta aí, 
para o pessoal te conhecer. (Pausa) Ao doutor 
Rogério, um grande abraço que, com tanto 
carinho, cuida do Jayme, que é um hospital tão 
grande quanto o Hospital Evangélico: dos 
hospitais públicos, é o nosso maior.  

O hospital – a gente chama de São Lucas, 

sempre São Lucas – mas é o Hospital Estadual 
de Urgência e Emergência do estado, também 
comandado pelo Evangélico. Levanta a nossa 
diretora. (Pausa) Parabéns pelo carinho, pelo 
cuidado. E a gente recebe inúmeros elogios do 
hospital à frente do Hospital Evangélico.  

E a diretora da Maternidade está aí? De 
Cariacica. Ou não veio? Ou veio? (Pausa) 
Também nosso agradecimento.  

Doutora Inês, nossa promotora de 
Justiça, que cuida com tanto carinho da área 
da saúde: obrigado pela responsabilidade à 
frente da nossa Promotoria.  

Bartolomeu Martins, obrigado, chefe 
da Divisão de Convênios e Gestor do Núcleo 

Estadual do Ministério da Saúde, aqui no 
Espírito Santo.  

Alexandre Nunes Theodoro. Obrigado 
pelo respeito, pelo carinho que a Faesa tem com 
o estado do Espírito Santo. Nossas homenagens.  

Presidente da Federação das Santas 
Casas, nosso agradecimento, Fabrício Gaeede.  

Ex-prefeito Max Filho, da nossa cidade.  
E o nosso vereador, nosso irmão. Foi 

diretor aqui, Joel Rangel. Foi vereador junto 
comigo. Nosso carinho, nosso respeito pelo seu 
trabalho em nosso município, que enobrece 
aquela Casa de Leis.  

Eu formei há vinte e três anos atrás, 
Rogério, lá em 99. Mas, antes de me formar 
como médico, eu aprendi a amar o Hospital 
Evangélico, por causa do doutor José Pinto 
Mota. Antes de entrar na faculdade, ainda no 
terceiro ano, Rogério, a gente estava lá, naquela 
dúvida: Vou ser médico, vou ser... Meu pai era 
dono de farmácia. Vou ser farmacêutico? Vou 
ser médico? O que eu vou fazer? E o Zé era 
muito amigo do meu pai, muito, irmão. Meu pai 
foi padrinho dele, ele foi padrinho lá de casa. Aí 
ele me levou para o Hospital Evangélico, na 
maternidade, onde era o terceiro andar ali, para 
ver se era isso que eu queria, e ali me apaixonei. 
Antes de entrar na faculdade, eu já queria ser 
obstetra por causa do Zé Pinto Mota. Ali aprendi 
a acompanhá-lo, fiquei acompanhando, aprendi 
a fazer cirurgias no Hospital Evangélico.  

Essa é a importância do Hospital 
Evangélico na vida de tantos pacientes. Treze 
milhões de cirurgias, de procedimentos 
realizados no Hospital Evangélico. Treze milhões 
de procedimentos. Mas quantos médicos do 
estado do Espírito Santo passaram ali? Quantos 
residentes hoje passam ali? Quantos 
profissionais médicos trabalharam ali, Oliveira? 
Quantas pessoas, quantos servidores passaram 
em cinquenta anos de profissão? Duas gerações 
de servidores poderiam ter passado ali, porque 

com vinte e cinco anos na área da saúde se 
aposentam duas gerações de servidores.  

Mas a gente vê ali do profissional de 
limpeza, do porteiro que fica lá na frente, do 
segurança que fica no estacionamento até a 
Sirlene o carinho e a dedicação de todos os 
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profissionais daquele hospital. Então vocês 
estão de parabéns!  

As minhas palmas, acho que a do Nésio, 
do Hércules, de todos os componentes do 
estado do Espírito Santo, da Assembleia para o 
Hospital Evangélico pelo carinho, não só com a 
população de Vila Velha. (Palmas)  

Mas a gente sabe que o Hospital 
Evangélico, Marcos, recebe pessoas de Ibiraçu, 
do estado do Espírito Santo todo e trata até os 
de fora do estado, e trata com todo carinho e 
respeito que nós devemos tratar os nossos 
irmãos. Então parabéns pela história!  

O estado tem um exemplo não só de 
atendimento com o Hospital Evangélico, mas de 
administração, de zelo e responsabilidade com o 
dinheiro público, tanto que o Estado quando 
fala assim: Nossa, o Evangélico, o que pegou ali? 
Sabe que pegou e vai resolver o problema. 

Nésio estava me mostrando os números 
da evolução do hospital de urgência e 
emergência. Com o mesmo dinheiro diz que de 
oitocentas cirurgias passou para novecentas e 
pouco. Não me lembro de cabeça os números, 
mas ele, todo entusiasmado, disse: Olha só a 
gestão do Hospital de Urgência e Emergência, 
com o mesmo dinheiro! Não existe um dinheiro 
novo. O mesmo dinheiro. Aumentou em trinta 
por cento da capacidade de cirurgia, em tantos 
por cento a capacidade de atendimento, 
resolveu o problema do corredor. Assim, 
também, a gente sabe que os outros dois 
hospitais, o Jayme e a Maternidade de Cariacica.  

Então eu quero aqui dizer dessa 
administração que não é composta por uma só 
pessoa, mas pela equipe do Hospital Evangelho. 
Parabéns a vocês! Nós, Estado, contamos com 
vocês. Obrigado!  

Que venham mais cinquenta e mais 
cinquenta com o mesmo zelo, a mesma equipe, 
com essa determinação e essa garra de fazer 
cada vez, sempre, mais pelo nosso estado.  

Parabéns! 
 
O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 

TRABACH DA VITÓRIA) – Agora, teremos a 
apresentação de um vídeo com o 
pronunciamento do presidente da Associação 
Evangélica Beneficente Espírito-Santense, 

Rodrigo Seidel, que não está presente, pois 
testou positivo para covid.  

 
(É exibido o vídeo)  

 
Fará uso da palavra a superintendente 

do Hospital Evangélico de Vila Velha, Sirlene 
Motta de Carvalho. 
 

A SR.ª SIRLENE MOTTA DE CARVALHO – 
Boa noite a todos e todas nesta importante 
solenidade. Cumprimentamos o excelentíssimo 
senhor deputado Erick Musso, presidente da 
Assembleia Legislativa, o proponente desta 
sessão; o presidente da Comissão de Saúde, 
Doutor Hércules, nosso grande amigo, pelo 
carinho, nós queremos já agradecer por sempre 
estar nos acolhendo com carinho. Nós também 
cumprimentamos o doutor deputado Rafael 
Favatto e as demais autoridades aqui presentes. 

Também queremos cumprimentar o 
nosso presidente da Aebes, pastor Rodrigo 
Seidel; o doutor Nésio, secretário de Estado da 
Saúde; deputada Soraya, que não veio, está aqui 
na minha anotação; a nossa querida doutora 
Inês, promotora de Justiça; o professor 
Alexandre Theodoro, nosso parceiro há vinte e 
três anos; também o Bartolomeu, nosso amigo, 
parceiro no Ministério da Saúde; o nosso ex-
prefeito e amigo, ex-deputado Max Filho; o 
vereador Joel Rangel também, pela parceria; 
nosso colega Ricardo Ewald; o Fabrício Gaeede, 
presidente da Federação dos Hospitais do 
Estado do Espírito Santo, e em nome dele 
também cumprimentamos todos aqueles que 
estão nos assistindo pela TV Assembleia. Muito 
obrigada a todos que estão aqui, pelo carinho 
de vocês, participando! Também queremos 
cumprimentar os homenageados desta sessão 
solene.  

Estamos celebrando cinquenta anos de 
vida em defesa da vida, o que significa mais de 
treze milhões de atendimentos com equidade, 
dignidade e segurança. Isso é possível porque 
tem sido um trabalho realizado com obstinação 
e ternura. Falar dos cinquenta anos do 
Evangélico é contar uma história de luta, de 
desafios, de fé, garra e paixão, iniciada em 1956 
por homens e mulheres cristãos, abnegados e 

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100350034003400370032003A00540052004100, 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, 30 de junho de 2022 Diário do Poder Legislativo - 171 

comprometidos, que representando as seis 
igrejas evangélicas resolveram criar um hospital 
para atender as pessoas carentes. O hospital é 
Evangélico tem seus princípios pautados na 
ética cristã, na integridade e na equidade. Sobre 
esses princípios o hospital construiu os seus 
valores.  

Ao longo dos seus cinquenta anos, o 
Evangélico cresceu e se desenvolveu 
aproveitando as oportunidades do mercado de 
saúde capixaba, potencializando suas forças e 
administrando os desafios para cumprir sua 
missão: promover saúde e conhecimento com 
inovação.  

O Hospital é evangélico, filantrópico, 
referência de alta complexidade, certificado 
pela ONA nível 3 – hospital de excelência em 
saúde –, pioneiro no estado do Espírito Santo 
em diversos projetos estruturantes e 
inovadores. Noventa por cento dos serviços 
prestados são ao Sistema Único de Saúde, SUS, 
e com elevado grau de satisfação.  

O Hospital Evangélico compõe a rede de 
hospitais filantrópicos no Brasil, que totaliza 
mais de mil e oitocentas unidades responsáveis 
pelo atendimento em setenta por cento da alta 
complexidade e cinquenta da média 
complexidade.  

Faz parte do cotidiano dessas instituições 
o endividamento e empréstimos, tudo isso 
devido ao subfinanciamento do Sistema Único 
de Saúde. As instituições filantrópicas, para 
serem sustentáveis, dependem de uma gestão 
criativa, eficiente e inovadora, com boas 
parcerias para cobrir, em média, o déficit de 
quarenta por cento dos custos SUS.  

Ao comemorar cinquenta anos, o 
Hospital Evangélico é reconhecido nacional e 
internacionalmente pelas boas práticas iniciadas 
desde sua inauguração em 1972. E 
prosseguiram, no decorrer dos anos, boas 
práticas associadas a ferramentas de gestão 
inovadoras que tornaram o hospital uma 
referência no mercado da saúde. Temos como 
diferenciais o acolhimento, a assistência 
integral, centrada no cuidado do paciente e a 
eficiência operacional. Assistência segura, 
centrada na jornada do paciente por meio do 
cuidado integral e responsivo às preferências, 

necessidades e valores individuais de cada 
paciente são focos diários de nossas equipes.  

Na área de ensino, desde sua 
inauguração, tem como pilar a formação 
acadêmica. Muitos foram os profissionais que 
iniciaram as atividades no Evangélico e hoje 
disseminam a cultura das boas práticas nas 
unidades hospitalares próprias e geridas pela 
Aebes e em diversos segmentos da sociedade.  

O Evangélico chega aos cinquenta anos 
investindo em desenvolvimento científico por 
meio do fortalecimento do Centro de Ensino, 
Pesquisa e Inovação. Conta com residências 
médicas e multidisciplinares, com núcleo 
específico para o desenvolvimento de pesquisas 
clínicas, reconhecidas internacionalmente, e 
com o primeiro laboratório de inovação em 
Hospital Filantrópico no estado do Espírito 
Santo.  

Tudo isso devemos ao nosso Deus 
criador e sustentador da vida, que tem sido 
nossa força, nossa luz e nosso guia; também 
nossas aguerridas equipes médicas, gestores, 
todos os nossos parceiros, colaboradores e 
nossos conselheiros da Aebes como um todo 
pela dedicação, pelas diretrizes que nos 
implementam.  

No decorrer dos anos, fortes parcerias 
foram consolidadas com instituições de ensino 
renomadas. Nossa gratidão à Faesa, na pessoa 
do professor Alexandre Theodoro, com que, há 
mais de vinte e três anos, temos essa parceria, 
essa aproximação. Nossa gratidão, também, à 
Multivix, na pessoa do professor Tadeu - 
homenageados nesta sessão solene.  

Neste curto espaço físico-temporal, não 
nos é possível a citação particular de todos os 
nomes a quem devemos gratidão. Sintam-se 
abraçados, acolhidos e com nossa gratidão 
permanente: todos os nossos colaboradores, 
gestores, diretores, parceiros. A boca não dirá, 
mas o coração registra, de forma indelével, todo 
o corpo médico, de Enfermagem, e todas as 
equipes de apoio pela contribuição 
comprometida e amorosa no desenvolvimento 
do hospital. Desse registro vocês jamais serão 
retirados.  

Nosso agradecimento especial aos 
homenageados desta sessão solene: doutor 
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Antonio Carlos Gavazza, nosso médico do 
trabalho, há mais de trinta anos conosco, é uma 
alegria muito grande; Doutor Laerce Saudino; 
doutor José Carone Júnior, que também já foi 
acadêmico do nosso hospital; doutor Carlos 
Alberto Emerich Gomes, nosso querido médico; 
o senhor José Oliveira Miranda, nosso parceiro; 
Milsa, nossa querida gerente de recursos 
humanos; Ricardo Ewald, nosso diretor de 
Relações Institucionais; a todos vocês pela 
trajetória e dedicação, compromisso ao Hospital 
Evangélico; aos fundadores visionários do nosso 
hospital, a eles, a elas, o respeitoso muito 
obrigado do Hospital Evangélico. 

Queremos registrar a nossa gratidão ao 
doutor Ernesto Alves Muzzi e ao doutor José 
Carone Neto, in memoriam, pelas expressivas 
lideranças nos planos originais de sonho, 
planejamento e execução do Hospital 
Evangélico de Vila Velha. Agradecemos à nossa 
mantenedora, Aebes, e os variados conselhos e 
poderosa força voluntária das igrejas associadas 
na governança e nas diretrizes essenciais ao 
bom funcionamento do Hospital Evangélico de 
Vila Velha; ao nosso querido secretário, o pastor 
Helmar, aqui representando o nosso conselho; 
ao presidente, o pastor Rodrigo, e aos demais 
conselheiros da Aebes que foram convidados 
para serem homenageados; ao pastor Rodrigo, 
pelo seu comprometimento, seu carinho, sua 
dedicação à nossa instituição; aos nossos 
conselheiros, também, pelo trabalho voluntário 
comprometido com a nossa instituição, que 
estão presentes, e está presente o pastor 
Helmar, representando os que estão sendo 
homenageados. Nossa gratidão pelo trabalho 
voluntário. 

Registramos nossa gratidão ao 
governador Renato Casagrande, governador do 
Estado, e ao secretário de Estado da Saúde, 
doutor Nésio Fernandes Medeiros Junior, que se 
dedicaram e se dedicam, de forma efetiva e 
corajosa, como legítimos aliados do povo, a 
serviço do povo nesse tremendo período de 
pandemia, em que as forças efetivas não são 
previamente programadas ou planejadas, mas 
nascem das emergências, das contingências e, 
ali, são legitimamente eficazes e, então, 
reconhecidas. A gratidão por andarem conosco 

conduzindo o mesmo projeto de salvar vidas de 
maneira muito especial. 

Nossa gratidão especial também ao 
presidente dessa sessão solene, nosso querido 
deputado Hércules, pelo carinho de sempre 
conosco. 

À senadora Rose, que está sendo 
representada, vamos citar a nossa gratidão, pois 
é parceira do hospital. Agradecemos pelo 
carinho, destinação de recursos para aquisição 
de equipamentos de última geração e de grande 
impacto social; à promotora de Justiça e 
coordenadora do Caps, doutora Inês Thomé 
Poldi Taddei, incansável defensora da saúde 
pública, o nosso carinho e gratidão; ao ex-
secretário de Saúde, doutor Anselmo Tozi, pelo 
trabalho comprometido com a saúde pública do 
Estado em época de sua gestão, responsável 
pelos primeiros avanços estruturantes na 
estruturação das redes de saúde pública do 
nosso estado; ao senhor Fabrício, presidente da 
Fehofes, e, em nome dele, não podemos deixar 
de agradecer ao senhor Luiz Nivaldo da Silva, in 
memoriam, ex-presidente da Federação, que 
tanto lutou pelo desenvolvimento dos hospitais 
filantrópicos. Pessoas comprometidas com o 
bem-estar social e com o amor ao próximo se 
movem em doações de bens, de tempo, de vida. 
E, como parceiros solidários, contribuem para a 
ampliação dos serviços prestados a lhes salvar e 
ajudar a salvar vidas. Queremos envolver todos 
vocês com nossa gratidão e com nossa 
homenagem. 

Ao ex-deputado federal Marcus Vicente, 
nosso amigo, o primeiro deputado a colocar, a 
destinar emendas para o Hospital Evangélico, há 
mais de vinte anos conosco, sendo sempre fiel 
na destinação de emendas nas demandas em 
nível federal, a nossa gratidão permanente pelo 
seu trabalho; ao presidente da Associação Vidas, 
que não está presente, mas que também tem 
feito um trabalho e está sendo indicado, 
também, para ser homenageado, ele é o 
presidente da Associação Vidas e da Imetame, o 
senhor Etore Cavaliere; ao presidente da rede 
de Farmácias Mônica, senhor Delci Pereira da 
Silva, parceiro no Troco Solidário para o nosso 
hospital; ao senhor Ademar Kerckhoff, dos 
parceiros nossos também, doadores 
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permanentes para a Aebes, o nosso carinho, a 
nossa gratidão; ao senhor Fredolin Boldt; ao 
senhor Wilmar Boldt; ao senhor Gil Guns; à 
senhora Jacira Lenke Seidel; e aos amigos e 
amigas do Projeto Luz, nossa profunda gratidão 
a todos vocês. 
 Desta forma, senhores e senhoras, 
abriremos o segundo cinquentenário do 
Hospital Evangélico de Vila Velha com o 
propósito de amar e de servir ao próximo, 
firmado em princípios cristãos e na busca 
permanente por soluções inovadoras com foco 
em adquirir e compartilhar conhecimentos, 
agindo efetivamente na transformação digital 
direcionada a uma saúde baseada em valor. 
 Muito obrigado a todos e a todas vocês. 
Ebenezer! Até aqui nos ajudou o Senhor! 
 

 O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 
TRABACH DA VITÓRIA) – É convidado a fazer 
uso da palavra o secretário de Estado da Saúde 
doutor Nésio Fernandes. 
 

 O SR. NÉSIO FERNANDES – Boa noite a 
todas e a todos. 

Deputado Hércules, que preside a 
sessão, os meus cumprimentos, o meu abraço. 
Também ao deputado Rafael Favatto. 

Dona Sirlene, talvez uma das mulheres 
mais experientes do Sistema Único de Saúde 
deste Estado, com uma vivência muito 
particular, muito sábia de tudo aquilo que é a 
boa gestão, de tudo aquilo que é a boa relação 
institucional entre Estados e entidades privadas 
de finalidade não econômica e devocionais, o 
meu profundo respeito à senhora. Um abraço 
muito forte do governador Renato Casagrande e 
de todo o Governo do Estado. 

Doutora Ines, que nos acompanha; reitor 
Alexandre, que estava até agora há pouco aqui; 
Fabrício, também, que brilhantemente lidera a 
federação das entidades filantrópicas do Estado, 
a Fehofes, e que, recentemente, pôde contribuir 
para que o Estado do Espírito Santo desse uma 
grande virada no modelo de contratualização e 
de participação da rede filantrópica no Sistema 
Único de Saúde, reconheço a sua liderança e a 
qualidade com que você contribuiu nesse 
processo, e faço aqui esse reconhecimento 
público. 

Meus cumprimentos, Bartolomeu, 
companheiro do Ministério da Saúde, que 
também tem tido uma atuação destacada; 
Ricardo, que também é o nosso presidente do 
Conselho Estadual de Saúde, recém-conduzido à 
Presidência do Conselho, Ricardo, que tem 
inclusive a chance de ser reconduzido 
novamente, em seguida, nas eleições que 
devemos ter agora, no próximo período, em 
setembro, se não me equivoco, porque compete 
ao grupo de prestadores da Presidência. É 
possível que o Ricardo permaneça na 
presidência do nosso conselho.  

Max, nosso ex-prefeito de Vila Velha, 
que tive a oportunidade de conhecer 
pessoalmente e de conversar um pouco em uma 
conferência do Conselho de Saúde. Foi a 
primeira vez que conversei com o senhor, não 
sei se o senhor se lembra, na conferência do 
Conselho de Saúde, lá em Vila Velha. E tive, a 
partir daquele momento, um interesse em 
conhecer mais a sua história, a história da sua 
família, do seu pai. Muito nos admira e nos 
orgulha saber que o Espírito Santo tem, há 
muitos anos, a opção de definir, na 
macropolítica do Estado, a escolha por líderes, 
do ponto de vista da agenda civilizatória, da 
agenda dos costumes, políticos progressistas, 
políticos social-democratas, políticos que 
apostam na vida, que apostam na justiça social. 
Faço aqui esse reconhecimento.  

O nosso vereador também, aqui 
presente, representando os nossos legisladores, 
todos os trabalhadores e trabalhadoras do SUS, 
que estão aqui presentes.  

Querido amigo e deputado Marcus 
Vicente, colega de secretariado também do 
nosso Governo, um parlamentar extremamente 
destacado em todo o país com uma atuação 
reconhecida e que tem aqui também o nosso 
respeito e a nossa torcida para que a gente 

consiga ter a sua contribuição também de volta 
no Congresso, que não é o Congresso para 
representar o Espírito Santo; é o Congresso 
para representar o país, os interesses 
nacionais. E nós temos muito, mas muito 
mesmo, a necessidade de qualificar o nosso 
Congresso, e não temos dúvida nenhuma de 
que a sua formação, a sua trajetória, a sua 
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capacidade republicana de dialogar com todo 
mundo e de se posicionar assertivamente deve 
representar muito bem o nosso estado. Os meus 
votos de êxito e meu reconhecimento.  

Quero também, nosso querido ex-
secretário, a minha saudação a sua presença, a 
sua trajetória, a sua contribuição tanto nesta 
Casa, como também dentro da Sesa.  

Pastor Rodrigo, que não está aqui, está 
com covid, o meu abraço, as minhas orações, a 
minha retribuição das minhas orações. Eu tenho 
certeza de que faço parte, no cotidiano dele 
como sacerdote, como líder religioso, também 
nas orações dele.  

E colegas de secretaria que me 
acompanham. 

Eu quero reconhecer que chegar aos 
cinquenta anos com estágio de maturidade, 
como chegou a instituição Aebes, é uma obra 
divina, é uma obra que expressa a autoridade e 
a sagacidade de gestores que decidiram não ser 
simplesmente uma pequena entidade ou fazer 
mais do mesmo. Hoje a gente reconhece que, 
com cinquenta anos, a Aebes decidiu ser 
grande, ser importante, ter a capacidade de 
impactar a vida do povo de um estado inteiro.  

Hoje os serviços que a Aebes presta no 
Sistema Único de Saúde, por meio de contratos, 
representam quase meio bilhão de reais, Max, 
do orçamento da Secretaria de Estado da Saúde. 
É a principal entidade filantrópica do estado do 
Espírito Santo, que contribui diretamente para a 
prestação de serviço de qualidade à saúde 
pública capixaba. A Aebes, e muito mais do que 
o Hospital Evangélico de Vila Velha, que hoje 
tem um contrato de doze milhões de reais 
mensais com a Sesa, mas que também 
administra a Maternidade de Cariacica, o 
Hospital Jayme, o Hospital São Lucas, que temos 
grande parte, tanto da atenção a pacientes 
crônicos, como a pacientes agudos, 
traumatizados, a pacientes recém-nascidos, um 
desempenho extraordinário que merece o nosso 
reconhecimento como Governo de Renato 
Casagrande, o nosso reconhecimento como 
gestores do Sistema Único de Saúde. 
 Nós temos, no Evangélico, pela Aebes, 
um profundo respeito, porque se trata de viver 
uma época em que o Sistema Único de Saúde 

está desafiado a funcionar e a funcionar com 
qualidade na assistência. E a experiência da 
assistência da Aebes é extraordinária, é 
exemplar para todo mundo. 
 Outro dia, Fabrício, me perguntaram se, 
com o novo modelo de contratualização, alguns 
hospitais poderiam ter prejuízos e se alguns 
poderiam ter muito êxito. Eu, de imediato, 
respondi: O Hospital Evangélico de Vila Velha já 
é um hospital com ONA; que já tem um DRG 
implantado; que tem indicadores de 
desempenho invejáveis; que atua dentro do 
Sistema Único de Saúde e, sem dúvida alguma, 
dará exemplo e irá liderar as melhores práticas, 
a melhor experiência de novo modelo de 
atenção, de nova contratualização com o SUS 
desse novo modelo.  

Agora, as entidades filantrópicas que 
mediante contrato participam do Sistema Único 
de Saúde que decidirem não se esforçar ao 
máximo para apresentar resultado e 
desempenho, sim, poderão ter penalizações. 
Porque hoje a relação do Estado com a 
filantropia não é relação de caridade.  

No passado, antes do Sistema Único de 
Saúde, nós tínhamos o acesso à saúde garantido 
pela misericórdia, garantido pela filantropia, 
àqueles que não tinham carteira assinada, 
àqueles que não tinham dinheiro. Mas graças à 
Constituinte de 88 e ao nosso Congresso 
Nacional, nós temos o SUS, que decidiu trazer a 
filantropia para dentro do Sistema Público de 
Saúde com financiamento estatal. E aqui, com o 
novo modelo de contratualização, nós 
enterramos a tabela SUS. 

A tabela SUS para nós, hoje, já 
praticamente não existe mais como instrumento 
de remuneração. Nós desenvolvemos, em 
conjunto com a Fehofes, uma experiência de 
criar um novo modelo de financiamento da 
filantropia baseado em valor, em desempenho e 
performance, com orçamentação global. Sem 
dúvida nenhuma, deputado Hércules, nós vamos 
conseguir entregar para o povo capixaba uma 
saúde totalmente diferenciada.  

Eu preciso registrar nesta fala, 
representando o governador Renato 
Casagrande, o Governo do Estado do Espírito 
Santo, o papel que a Aebes teve à frente do 
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Jayme e das unidades assistenciais no 
enfrentamento à pandemia. 

 Muitas pessoas morreram, nós 
perdemos a vida de muitos brasileiros para uma 
doença nova, um vírus de proporções 
pandêmicas, mas nós salvamos muitas vidas e 
salvamos dentro da Aebes, no Jayme, milhares 
de vidas, de pessoas que tinham, inclusive, 
dinheiro para comprar um hospital do tamanho 
do Jayme, que não tiveram acesso na rede 
privada mas que foram atendidos no Sistema 
Único de Saúde com qualidade extrema. Nós 
precisamos aplaudir essa experiência do SUS que 
nós tivemos em nosso estado do Espírito Santo.  

E essa experiência exitosa, ela existe 
porque este estado secular preserva e construiu 
instituições com autoridade, instituições 
respeitadas. Instituições que na pandemia não 
foram atacadas, que na pandemia foram 
fortalecidas e chamadas a um consenso, 
chamadas a uma coesão, chamadas a se unirem 
no enfrentamento a um inimigo comum que era 
o vírus.  

E nós temos na relação com a Aebes essa 
experiência positiva de poder contar para a 
história deste estado e do país como é possível, 
em meio a uma profunda crise, ter uma 
experiência positiva de construção, de garantia 
do acesso e de relação entre instituições 
públicas e privadas.  

O reconhecimento e o abraço do 
governador Renato Casagrande, da nossa vice-
governadora Jacqueline, do Governo do Estado à 
Aebes! Feliz aniversário! Feliz cinquenta anos! 
Que venham cinquenta anos mais de muitos 
êxitos, e que vocês continuem crescendo em 
sabedoria, em graça, em qualidade, porque isso 
faz bem ao SUS e faz bem ao povo capixaba.  

Um abraço muito grande, que Deus 
abençoe vocês! 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 

TRABACH DA VITÓRIA) – É convidada a fazer uso 
da palavra a promotora de Justiça do Ministério 
Público do Estado do Espírito Santo, Inês Thomé 
Poldi Taddei. 

 
A SR.ª INÊS THOMÉ POLDI TADDEI – Boa 

noite a todos! Eu cumprimento a Mesa na 

pessoa do doutor Hércules, presidente da 
Comissão de Saúde, que vem conduzindo 
brilhantemente essa comissão ao longo de todo 
o seu mandato; o deputado Rafael Favatto; 
cumprimento também o presidente da Feophes, 
Fabrício; o secretário de Estado, doutor Nésio 
Fernandes; o superintendente do Ministério da 
Saúde aqui no estado do Espírito Santo, 
Bartolomeu Dias; o ex-prefeito de Vila Velha, 
Max Filho; a superintendente da Aebes, dona 
Sirlene Motta; o presidente da Aebes, que nos 
assiste, eu acredito, o pastor Rodrigo; o 
representante da Faesa, professor Alexandre; o 
presidente do Conselho Estadual de Saúde, 
Ricardo Ewald; e o vereador de Vila Velha, Joel 
Rangel.  

Aproveito esta oportunidade para 
parabenizar pessoalmente a presidência da 
Aebes e toda a sua equipe administrativa, que 
vêm conduzindo com êxito o Hospital 
Evangélico por meio século. Meio século de 
prestação de serviço de saúde para toda a 
população capixaba.  

Hoje o Hospital Evangélico é um dos 
hospitais importantes na grade de referência do 
estado na saúde do estado do Espírito Santo. 
Um hospital que vem atendendo ao SUS em 
toda a sua existência e, cinquenta anos, ele 
antecede até mesmo a criação do SUS. O SUS foi 
criado com a Constituição de 1988. 
Aproximadamente, aí, nós já estamos com trinta 
e quatro anos de existência do SUS. E o Hospital 
Evangélico antecede a criação do SUS.  

E, ao longo de mais de dez anos como 
titular da saúde aqui no estado do Espírito 
Santo, integrante do Ministério Público do 
Estado do Espírito Santo, nós vivenciamos 
períodos muito difíceis, não só para o Hospital 
Evangélico, mas para todos os hospitais 
filantrópicos. Vivemos períodos de muitas 
dificuldades e sabemos que não foi fácil chegar 
até aqui, com toda a excelência na prestação 
dos serviços que vêm sendo conduzidos aí pelo 
Hospital Evangélico.  

Sabemos que as lutas foram muitas. Foi 
até citado o Luiz Nivaldo, que estava sempre 
conosco lá, junto com o Ministério Público, na 
luta, tentando buscar recursos para a condução 
desses hospitais filantrópicos aqui no estado do 
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Espírito Santo. Dona Sirlene sempre presente 
conosco lá, junto com Vera e outros integrantes 
da equipe administrativa do Hospital Evangélico, 
mas as lutas foram muitas, mas as vitórias 
também foram muitas.  

Hoje a gente tem o Hospital Evangélico 
prestando um excelente serviço. A Aebes, como 
bem o secretário também disse aqui, nós 
assistimos a toda a administração da Aebes, da 
noite para o dia, reestruturar todo um hospital 
Jayme Santos Neves, que se tornou o maior 
hospital público de atendimento para pacientes 
da covid e, com isso, salvou muitos, mas muitos, 
muitos capixabas. 

Essas vitórias, dona Sirlene e toda a sua 
equipe, nós sabemos que elas foram muitas, 
mas a maior de todas foi a saúde, a saúde de 
muitos capixabas foi devolvida graças ao 
atendimento prestado no âmbito do Hospital 
Evangélico.  

Então, os nossos parabéns por esses 
cinquenta anos, meio século de prestação de 
serviço de saúde. E nós desejamos que mais 
cinquenta anos venham. Que Deus ilumine toda 
a administração do hospital, para que a gente 
consiga cada vez mais prestar serviços de 
qualidade e de excelência para toda a população 
capixaba.  

Obrigada. (Palmas) 
 
O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 

TRABACH DA VITÓRIA) – Fará uso da palavra o 
chefe da Divisão de Convênios e gestor do 
Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no 
Espírito Santo, senhor Bartolomeu Martins. 

 
O SR. BARTOLOMEU MARTINS LIMA – 

Boa noite a todos! E parabéns ao Hospital 
Evangélico. 

Estou achando muito bonito. Está todo 
mundo falando hebraico aqui, né? Ebenézer! E 
eu sou descendente de judeu. Então vou dizer 
um Salmo que diz, doutor Nésio: Col haneshamá 
tehalel Ya. Tudo que tem fôlego louve ao 
Senhor. E tem sido muito bonito! Doutor 
Hércules, sempre que abre a sessão, invoca o 
nome de Deus e louva a Deus.  

Saúdo, então, a Mesa, na pessoa do 
deputado Doutor Hércules, Dr. Rafael; da 

Sirlene, superintendente; da autoridade 
estadual, doutor Nésio, representante aqui, um 
grande gestor do SUS neste estado, o nosso 
parceiro; e da doutora Inês, do Ministério 
Público. Gostaria que os demais se sentissem 
cumprimentados, para que eu seja breve para o 
tempo para os demais.  

O nosso papel, doutor Nésio, é muito 
interessante que o público precisa saber, 
porque nos momentos mais difíceis do Sistema 
Único de Saúde nós não nos sentamos como 
meninos para atirar pedra um no outro, nós nos 
sentamos à mesa como homens para enfrentar 
a covid neste estado. Não nos tornamos 
adversários, mas, sim, homens unidos, para, 
com a sociedade organizada, enfrentar e 
cumprir o que diz na legislação que saúde é um 
direito de todos e que cabe também à 
sociedade cumprir o seu papel.  

Isso foi um sonho importante, porque, 
dentre choros e lágrimas, nós tínhamos a alegria 
de salvar vidas. E pessoas achando que o Jayme 
era um hospital particular, que não sabia como 
ia pagar a conta, o senhor se lembra disso, né? E 
outros maravilhados com o atendimento. E foi 
um orgulho! Foi um orgulho capixaba que nós 
tínhamos naquele momento e temos até hoje.  

Porque eu dou graças a Deus, Ewald, dou 
graças a Deus, doutor Nésio, que nós temos 
uma República Federativa e, neste Estado da 
Federação, nós nos unimos contra a covid. Nós 
nos unimos contra as deficiências. 

Nós, através da nossa área de convênios, 
fazemos nada mais do que administração dos 
recursos que são indicados pela bancada 
parlamentar federal.  

Doutor Marcos Vicente, desde o início, 
agradeço também o seu trabalho junto conosco. 
Até 2016, estava ali como deputado e nós 
tivemos grandes avanços!  

Nós colocamos, doutor Nésio, por 
convênios, nos últimos cinco anos, apenas por 
convênios. O doutor Nésio explicou muito bem 
como o SUS remunera. E o SUS... Eu não vou 
falar o Ministério, vou falar o SUS, a sociedade, 
através da bancada capixaba, colocou, nos 
últimos cinco anos, catorze milhões e meio para 
equipamentos materiais permanentes no 
Hospital Evangélico, fora o incremento da MAC, 
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que é uma parte de custeio. Isso é importante! É 
o trabalho de cada parlamentar capixaba, que 
senta, que pensa, que indica e que vê, que se 
comove com a dor do próximo. Eu acho que o 
bonito é a gente ver isso! A nossa bandeira do 
nosso estado diz: Trabalha e Confia. E não tem 
como trabalhar desconfiando um do outro. Eu 
não posso trabalhar contigo se eu desconfio de 
ti. Não tem como, né? Como que alguém vai 
trabalhar desconfiando do outro? Isso não é 
parceria, isso é inimizade. E o Hospital 
Evangélico é um exemplo de gestão.  

Doutora Inês, desses catorze milhões e 
meio, todos eles passaram na prestação de 
contas. Nós fiscalizamos! Nós não somos os 
bonzinhos, nós somos o pessoal chato, que 
fiscaliza. Eu tenho uma equipe lá, que são 
fiscais, que analisam essa prestação de contas. E 
eu parabenizo o Hospital Evangélico, a Aebes, 
que é a prestadora das contas, que nós nunca 
tivemos que colocar numa tomada de contas 
especial. Eu nunca tive que rejeitar ou não 
aprovar uma prestação de contas, não porque 
nós sejamos bonzinhos, mas porque o trabalho 
foi sério, um trabalho feito com seriedade da 
sociedade, um trabalho acompanhado também 
pelo Conselho de Estado da Saúde. O Conselho 
Estadual tem a sua importância. E, agora, você 
está como presidente, está vendo mais 
responsabilidade.  

Então, a responsabilização do gestor não 
é só a gente firmar contrato, é analisar as 
contas. O doutor Nésio também passa por isso. 
Manda o dinheiro e depois ele mesmo tem que 
aprovar ou rejeitar as contas. E não é fácil, 
porque nós temos acompanhado a 
Controladoria-Geral da União, também a 
Controladoria do Estado, a Secont, que também 
acompanha, o Ministério Público Estadual e 
Federal, que nos acompanham e sabem que nós 
estamos ali para trabalhar com seriedade. 
Então, a equipe tem essa importância.  

E eu fiquei hoje, doutor Nésio, assistindo 
ao vídeo. Doutor Hércules, está o vídeo lá da 
reunião de ontem, ficou de parabéns. 
Parabenizo, acho que todo mundo deveria 
assistir. Essa incorporação de tecnologia, essa 
forma diferenciada de remuneração que nós... O 
SUS é um processo em construção. E nós temos 

que aprender com os outros. Eu aprendi muito 
com doutor Anselmo que está ali sentado. Uma 
pessoa que me levou aqui a conhecer melhor a 
estrutura de estado, em 2006, quando nós 
resolvemos trabalhar dessa forma, doutor 
Nésio, em parceria, sem conflito. 

E eu me lembro de sempre ser chamado 
por ti e te agradeço muito, porque aprendi 
muito com cada um de vocês. Aprendi com o 
povo capixaba a enfrentarmos juntos as nossas 
deficiências, porque não adianta, nós temos um 
espelho na frente de cada um de nós.  

E cada vez que eu me lembro do 
tamanho do hospital, e que ele sempre cresça. 
Cada vez que nós vamos lá, Doutor Hércules, 
está maior. Só crescendo. O senhor disse que 
colocou pouco. Eu me lembro, rapaz, a gente, 
quando a gente dá o possível, dá o que tem, dá 
o máximo... A gente deu tudo. E esse tudo aqui 
é importante. 

Agora é muito importante, Ricardo, 
quando a gente tem essa satisfação de ter visto 
que o recurso foi bem empregado. Que as 
pessoas estão atendendo. Porque o objeto, 
comprou o equipamento, colocou e instalou. 
Sim, mas está atendendo? Assim como nós 
fomos em vários hospitais, não é, doutor 
Marcus Vicente? Vários hospitais. 

Em Aracruz, por exemplo, é uma 
satisfação também. Então, no estado, a 
complementação, no estado do Espírito Santo, a 
complementação do SUS é importante, é muito 
importante. E nós temos uma instituição que é 
uma instituição de ponta e arrojada. Uma 
instituição que aceita desafios, mas que mede 
risco. A gente sabe da preocupação. 

Ricardo, você lembra quantas vezes a 
gente sentava, né? Às vezes parlamentar, às 
vezes para desafiar se tinha um outro caminho 
dentro da regra. Descobrimos uma vez o 
caminho dentro da regra, não foi? Conseguimos 
trocar, substituir coisas que no Brasil não 
fazíamos. Mas se nós não sentarmos como 
pessoa civilizadas, como pessoas respeitando a 
questão federativa, respeitando de forma 
republicana o espaço de cada um e a honra, que 
nós temos um ou outro, o amor ao próximo, se 
a gente não assim o fizer, nada vai sair, nada vai 
adiantar. 
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Então esse êxito, eu agradeço a Deus de 
está aqui com vocês. Nós vimos pessoas 
morrendo, tombando, mas vimos muitas 
pessoas serem salvas. Cada um de nós deve ter 
lá uma dorzinha que perdeu alguém. Eu perdi 
um irmão na covid. E ajudei a salvar outras 
pessoas. Sabe, vereador? Não é fácil quando 
está perto da gente. E a gente não consegue 
fazer nada. 

E quando a gente se envolve, doutor 
Nésio, com a instituição, Sirlene, quando a gente 
está lá dentro, quando a gente frequenta as 
instituições que nós celebramos convênios, não 
ficar atrás de há uma mesa analisando papéis, 
mas se envolver enquanto conselheiro gestor, 
parceiro da gestão do estado, respeitando os 
espaços federativos, nós vamos ver que, de fato, 
temos que sentir na pele o quanto custa cada 
procedimento para o hospital. 

Muitas vezes, a gente está só olhando o 
que eu mandei. Mas será que o custo é só isso? 
O doutor Nésio sabe muito bem que não e 
conseguiu avançar. Eu acho que ele vai levar 
esse modelo aí para o resto do país, porque ele 
é arrojado. Ele é arrojado. Eu vejo lá. Vamos nos 
encontrar em Brasília, eu tenho certeza que o 
pessoal vai gostar desse modelo. E a 
importância disso. 

Eu gostaria aqui de saudar uma pessoa 
também de muito tempo nessa luta, meu amigo 
Vitor Demitri, que representa a senadora Rose 
de Freitas, a equipe toda. A senadora sempre 
também foi muito atuante, inclusive desde a 
época que era deputada, que era da saúde. E 
todos os parlamentares. Nós tivemos os 
investimentos da deputada Soraya, agora, um 
dos últimos. E a bancada inteira passa, indica 
emendas. Mas não pode ser um simples 
número. A gente tem que fazer com que isso se 
torne um recurso para salvar vidas. Um recurso 
para se fazer gestão, Fabrício. 

Por isso que nós fazemos aquelas 
conversas, aqueles treinamentos. Por quê? 
Porque a minha intenção e a minha alegria é ver 
a pessoa saindo do hospital. Saindo e saindo 
bem. Porque quem entra no hospital está 
pedindo a Deus para sair vivo. A gente que 
constrói hospital, bom que não entrasse 
ninguém, não é doutor Nésio? Não precisasse, 

ficasse lá, sem atender. Mas, a nossa alegria é a 
pessoa sair recuperada, aliviar a dor, ver uma 
família unida, porque de tristeza o mundo já 
está cheio. Nós precisamos de pessoas sérias, 
responsáveis, com boas intenções, porque, já 
está escrito em toda Bíblia: Paz na Terra aos 
homens de boa vontade! Do contrário, nós não 
teremos. 

E eu deixo assim a minha homenagem ao 
Hospital Evangélico, e tem um nome grandão, 
Hospital Evangélico de Vila Velha. Alguém em 
Brasília, uma vez devolveu o recurso para o 
Ricardo e disse: Não, mas é porque esse hospital 
é só de Vila Velha! Olha, doutor Nésio, como é 
que o pessoal pensa. O colega pensava em 
Brasília que o hospital só atendia a Vila Velha, 
porque o nome do hospital: Hospital Evangélico 
de Vila Velha. Isso foi até, depois, nós nos 
aborrecemos na hora, não é, Ricardo? Mas 
depois, a gente riu do colega que tinha visão 
pequena. Imagina, doutor Nésio? O que é que 
não faz um nome em Brasília?  

Então, isso é analisar friamente. Quando 
a gente analisa com a mente, coração, a alma, é 
o Hospital Evangélico de Vila Velha, sim; mas, é 
o Hospital Evangélico de todos nós, é o 
Evangélico que os outros estados, que atende o 
cidadão, independente da sua georreferência, 
que está na moda agora. Não atende por 
georreferência, ele atende por 
encaminhamento pela regulação, que a 
Secretaria de Estado avançou muito, que 
implantou a regulação nos seus três níveis, 
necessários para o bom funcionamento. Isso 
que é importante. Nós não podemos ser 
pessoas georreferenciadas numa regulação, 
como se fosse um fígado, um rim, uma cabeça, 
vou fazer: Não, estou com catarata. Não, não é 
isso. É uma pessoa, é alguém de respeito, é a 
minha avó, é a minha mãe, é a minha tia, é o 
meu irmão. Isso é o amor ao próximo. Isso aí 
que ensinou Moisés, que ensinou Jesus. É tão 
forte: Ahaváh - amar o próximo. Ahaváh Yisrael! 
Que a gente fala em hebraico: Amar a Deus 
sobre todas as coisas e amar o próximo. Eu vejo 
que isso tem sido um papel, isso tem sido uma 
missão, vai além da vida, porque nossos 
profissionais não podem, com o tempo, se 
transformar insensíveis.  
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Tenho trinta e oito anos de Ministério da 
Saúde, e, se Deus quiser, no dia em que eu 
tombar, quero tombar ainda lutando pelo SUS.  

Obrigado.  
Parabéns a vocês! 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 
TRABACH DA VITÓRIA) – É convidado a fazer 
uso da palavra o ex-prefeito do município de 
Vila Velha, Max Filho. 

 

O SR. MAX FILHO - Serei breve, mas 
quero parabenizar a iniciativa do deputado 
Hércules Silveira, proponente dessa sessão 
solene, em homenagem aos cinquenta anos do 
Hospital Evangélico.  

Cumprimentar o deputado Rafael 
Favatto, nosso munícipe, lá de Vila Velha, nosso 
conterrâneo. Cumprimentar nosso secretário de 
Estado, Nésio, que não deixou a peteca cair ao 
atravessar essa fase da covid. Saúdo toda a 
comunidade do Hospital Evangélico, seus 
trabalhadores, seus funcionários, parceiros, na 
pessoa de Sirlene Motta e Ricardo Ewald, esses 
símbolos importantes da saúde pública no 
Estado do Espírito Santo. Cumprimento o 
Ministério Público, na pessoa da doutora Inês, 
que tão bem representa aqui o Parquet, nessa 
nossa sessão. Cumprimentar o professor 
Alexandre Theodoro, irmão do meu saudoso 
amigo e saudoso deputado estadual Antário 
Filho, que militou aqui, nesses bancos ao meu 
lado, de saudosa memória. Cumprimentá-lo 
pela parceria que faz a Faesa com o Hospital 
Evangélico. Cumprimentar doutor Fabrício, 
representando aqui a Federação dos Hospitais. 
Cumprimentar o Bartolomeu, que fez uma fala 
tão sensível aqui, que retirou as nossas palavras, 
resumindo o ensino de nosso Senhor Jesus 
Cristo, de amar a Deus, de amar ao próximo. 
Cumprimentar o nosso vereador, representante 
do povo de Vila Velha, aqui na sessão, Joel 
Rangel. Saudar meu amigo Marcus Vicente, que 
foi nosso coordenador da bancada federal, 
quando lá estive, ao seu lado.  

Em rápidas palavras, também quero aqui 
representar a figura do meu querido pai, Max 
Mauro, que era o prefeito de Vila Velha, quando 
da fundação do Hospital Evangélico. Ele foi, 
juntamente com a comitiva, à Alemanha para 

carimbar a vinda dos recursos para a construção 
do Hospital Evangélico lá nos idos de 1972.  

E, de certa forma, meu pai participou da 
fundação do hospital e eu também participei do 
momento da refundação do hospital. Não sei se 
o Nésio já andava pelo estado do Espírito Santo 
na época, mas houve um Governo do Estado 
aqui no Espírito Santo, que não deixou de si 
saudades, que combateu violentamente o 
Hospital Evangélico e o Hospital Evangélico ficou 
num momento muito difícil na sua trajetória 
com os pagamentos em atraso, e nós 
participamos daquele momento da refundação 
do Hospital Evangélico, que tinha a sua frente o 
nosso querido Ruy Griffo, pai do Rogério, que é 
diretor hoje lá do Hospital Jayme.  

Nós participamos daquela virada de 
página, porque o hospital estava vindo de mal a 
pior, combatido pelo Governo de então, 
combatido pela mídia capixaba, alguns setores 
da mídia, e nós então participamos daquele 
momento de soerguimento dessa importante 
instituição.  

O Hospital Evangélico não tem filiação 
partidária, procura se relacionar com homens 
públicos e mulheres também, certamente, de 
todos os espectros políticos sempre visando ao 
bem comum.  

Todos aqueles que querem ajudar e 
participar dessa obra são muito bem-vindos e 
bem recebidos de forma que eu saúdo essa 
instituição, que tem prestado grande serviço ao 
povo capixaba. E esse meio bilhão de reais, que 
o secretário falou que entrega o Hospital 
Evangélico anualmente, – não apenas ao 
hospital, mas a Aebes para manter o Hospital de 
Vila Velha, o Jayme, que foi a referência no 
combate a covid no Espírito Santo, o Hospital 
São Lucas aqui que, essa virada de página a que 
outros se referiram aqui, o aumento da 
eficiência, a Maternidade de Cariacica – esse 
meio bilhão de reais, que vossa senhoria entrega 
anualmente a essa instituição, eu creio que é o 
meio bilhão de reais mais bem entregue da saúde 
pública no estado do Espírito Santo.  

Parabéns Hospital Evangélico pelos seus 
cinquenta anos. Deus abençoe a todos!  

 

O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 
TRABACH DA VITORIA) – Fará uso da palavra o 
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presidente da Federação das Santas Casas e 
Hospitais Filantrópicos do Espírito Santo, 
Fabrício Gaeede.  

 
O SR. FABRÍCIO GAEEDE – Boa noite a 

todos e a todas! Também saúdo, na 
oportunidade, o nosso padrinho, que nós 
gostamos de dizer nosso meio filantrópico, 
Doutor Hércules, que sempre tem aberto as 
oportunidades para que as instituições 
filantrópicas possam se apresentar; saúdo, 
também, a dona Sirlene, uma parceira muito 
forte no segmento filantrópico, sempre junto 
conosco, nos apoiando e patrocinando e 
ajudando as nossas ideias, inovadoras na 
federação. 

Também saúdo aqui o doutor Nésio, que 
fez uma brilhante fala. Ontem realmente foi um 
dia de vitória para o segmento filantrópico aqui 
do estado do Espírito Santo. Você já fez a 
palavra, não quero reforçar mais isso, mas é um 
grande passo para os hospitais filantrópicos aqui 
no estado do Espírito Santo: audacioso, corajoso 
e que demonstra confiança no segmento 
filantrópico e comprova que o segmento 
filantrópico tem muito a contribuir com a nossa 
sociedade.  

Também cumprimento a doutora Inês, 
deputado Rafael Favatto e todos os presentes 
aqui nesta Mesa. Eu quero ser breve nas minhas 
falas, mas eu tenho duas falas para dizer esta 
noite em relação ao Hospital Evangélico.  

A primeira é de reconhecimento. Eu acho 
que aqui foi muito bem exposta a contribuição 
do Hospital Evangélico para a nossa sociedade 
capixaba. E, é bem interessante, sabe doutor 
Hércules, como as instituições de terceiro setor 
nascem. Primeiro é um sentimento de 
insatisfação: Tem alguma coisa errada! Tem que 
mudar. Precisa ser feito algo! É assim que nós 
nascemos. E quando nós olhamos a história do 
Hospital Evangélico, foi exatamente dessa 
forma; uma população desassistida que 
precisava de assistência. E precisava ser feito.  

Outro sentimento é de solidariedade. 
Precisamos abraçar essa necessidade. Alguém 
tem que fazer alguma coisa.  

E o outro ponto é a união. Ou seja, um 
grupo que se uniu vendo uma insatisfação e 

empregando nessa insatisfação a solidariedade, 
nascendo essa instituição tão forte hoje como é 
o Hospital Evangélico, demonstrado aqui a sua 
competência na área de gestão, os seus ganhos, 
tudo aquilo que ela já realizou para a sociedade: 
Mais de treze milhões de atendimentos e 
procedimentos realizados.  

Não só isso, como sendo também uma 
instituição de vanguarda que tem mostrado 
metodologias de gestão, que hoje estão sendo 
copiadas pelo sistema. Doutor Nésio mesmo 
falou a respeito da DRG, da certificação ONA 
que fazem parte agora do novo Processo de 
Contratualização na Rede Filantrópica.  

Então, esse reconhecimento por essa 
bravura e esse sentimento de insatisfação 
constante que faz a instituição crescer; ou seja, 
está bom hoje, mas estamos insatisfeitos. 
Precisamos melhorar, isso juntando a 
solidariedade e a união, faz com que essa 
instituição alcance esses números hoje e esse 
reconhecimento dos seus 50 anos 
comemorados hoje.  

Mas não é só isso. Eu queria também 
fazer uma fala de agradecimento, sabe, dona 
Sirlene? E todos os demais que compõem o 
Hospital Evangélico aqui. Eu, como muitos, tive 
um familiar que foi internado no Hospital 
Evangélico no ano de 2000. Meu amado avô, 
Otto Jarske, muito querido no interior, e no ano 
de 2000 ele foi internado, já acometido de uma 
doença muito grave. Já não havia muito que se 
fazer, mas toda a assistência médica, 
multidisciplinar, foi dada ao meu avô. Tudo que 
foi pudesse ser feito foi dado com carinho, 
amor, dedicação e competência. Mas o que 
mais guardo no nosso coração da nossa família, 
foi a assistência espiritual que foi dada ao meu 
avô. Mais importante que a nossa saúde física é 
a saúde da nossa alma, e o Hospital Evangélico 
faz isso com muita dedicação e muita 
espiritualidade. Eu lembro que minha mãe 
chegando em casa, relatando como foi o último 
dia de visita ao meu avô e, disse ela que, 
quando estava sentada já esperando o meu avô 
nos seus últimos momentos, um capelão 
adentrou a sua unidade, orou para o meu avô, 
deu as suas mãos a ele, apertou bem forte a 
mão dele, e fez a seguinte palavra: Você está 
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seguro em Cristo? Meu avô já não podendo 
falar, apertou a mão forte daquele capelão, 
balançou a cabeça positivamente, como se 
estivesse agarrando as mãos de Cristo naquele 
momento. Naquela mesma noite meu avô 
partiu, recebendo a melhor qualidade 
assistencial e a melhor assistência que um 
indivíduo pode receber que é a assistência para 
a sua alma.  

Então, aqui fica o meu reconhecimento, 
dona Sirlene e todos que participam do Hospital 
Evangélico, pela competência de vocês. Pela 
grandeza da gestão que vocês realizam, não só 
aqui para o nosso estado, mas em nível 
nacional, pelo seu reconhecimento, mas 
também o meu agradecimento, de um familiar 
que teve ali o seu tão amado familiar atendido 
de uma forma tão nobre e tão espiritual.  

Meu muito obrigado. E que venham mais 
50 anos para essa instituição.  

 

O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 
TRABACH DA VITÓRIA) – Momento especial 
desta sessão solene, neste momento, o senhor 
deputado Doutor Hércules fará a entrega das 
placas aos homenageados.  

E para receber a primeira homenagem, 
convidamos o senhor Anselmo Tozi. (Pausa)  

Pedimos aos familiares que 
participem deste momento das fotos.  

 
(Procede-se à entrega da placa)  

 

Ademar Kerckhoff. (Pausa) 
Junto de sua esposa e filhos, administra a 

Kerovos Alimentos, empresa cem por cento 
familiar que trabalha com a produção de ovos 
em Santa Maria de Jetibá, focada em oferecer 
um produto de qualidade aos capixabas.  

 
(Procede-se à entrega da placa) 

 

Alexandre Nunes Theodoro. (Pausa) 
É reitor da Faesa, educador com mais de 

trinta anos de experiência, vivência e dedicação 
à educação. É graduado em Administração, 
professor de pós-graduação, tem especialização 
em Gestão Educacional e possui diversas 
atualizações no exterior sobre inovação 
acadêmica.  

(Procede-se à entrega da placa) 
 
Antonio Carlos Gavazza. (Pausa) 
Formado em Medicina, vinte e oito anos 

de ginecologia e obstetrícia. Empresário na área 
de saúde ocupacional e coordenador da 
Medicina Ocupacional dos Hospitais Evangélico 
e Unimed.  

 
(Procede-se à entrega da placa) 

 
Carlos Alberto Emerich Gomes. (Pausa) 
 

(Procede-se à entrega da placa) 
 
Delci Pereira da Silva, representado por 

Thamires Pereira da Silva. (Pausa) 
 

(Procede-se à entrega da placa) 
 
Fabrício Gaeede. (Pausa) 
Presidente da Federação das Santas 

Casas e Hospitais Filantrópicos do Espírito 
Santo, Fehofes. 

 
(Procede-se à entrega da placa)  

 
Fredolin Boldt, representado por Ademar 

Kerckoff. (Pausa)  
Fredolin é produtor rural na área de café, 

mas, em especial, produtor de ovos de galinha e 
codornas da Granja Caramuru.  
 

 (Procede-se à entrega da placa)  
 

Gio Gums. (Pausa)  
Está no ramo de hortifrúti há mais de 

vinte anos. É produtor rural, nascido e criado no 
campo. Conheceu o Hospital Evangélico de Vila 
Velha através de um amigo e, desde então, se 
solidariza em contribuir de forma singela e 
sempre com muita dedicação. 

 
 (Procede-se à entrega da placa)  

 
Helmar Antônio Henrique da Silva. 

(Pausa)  
Teólogo e sociólogo. Pastor da Igreja 

Presbiteriana da Glória. Conselheiro da 
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Aebes/Hospital Evangélico Vila Velha desde 
2014 e secretário-geral da Aebes desde 2018. 

 
 (Procede-se à entrega da placa)  

 
Ines Thomé Poldi Taddei. (Pausa)  
Promotora de Justiça, titular do cargo da 

saúde pública com atuação no âmbito do estado 
do Espírito Santo e na capital. Dirigente do 
Centro de Apoio Operacional de Implementação 
das Políticas de Saúde do Ministério Público do 
Estado do Espírito Santo.  

 
 (Procede-se à entrega da placa)  

 
Jackson Gabler, representado por Igor 

Gabler. (Pausa)  
 
 (Procede-se à entrega da placa)  

 
 José Carone Júnior. (Pausa)  

 
 (Procede-se à entrega da placa)  

 
 José Oliveira Miranda. (Pausa)  

 
 (Procede-se à entrega da placa)  

 
  Marcos Antonio Vicente. (Pausa)  
 

(Procede-se à entrega da placa)  
 

Milsa Marcia Gonçalves. (Pausa)  
Graduada em Administração de 

Empresa, com especialização em Gestão 
Hospitalar, Gestão de Recursos Humanos, e 
formação em Coach.  

 
(Procede-se à entrega da placa)  

 
Nésio Fernandes de Medeiros Junior. 

(Pausa) 
Secretário de Estado da Saúde.  
 

(Procede-se à entrega da placa)  
 

Ricardo Ewald. (Pausa) 
Diretor de Relações Institucionais do 

Hospital Evangélico.  

(Procede-se à entrega da placa)  
 
Pedimos ao senhor Ricardo que 

permaneça, para receber em nome de Rodrigo 
André Seidel. (Pausa) 

Rodrigo é o presidente da Aebes.  
 

(Procede-se à entrega da placa)  
 
Rose de Freitas, representada pela 

assessora Dayara Quirino. (Pausa)  
 

(Procede-se à entrega da placa)  
 

 Sirlene Motta de Carvalho. (Pausa) 
 Pós-graduada em Gestão Saúde; 
superintendente do grupo Aebes; 
representante do Conselho Consultivo da 
CMB, Confederação das Misericórdias do 
Brasil. 

 Pedimos, também, que a senhora Sirlene 
receba para Jaciara Lenke Seidel. (Pausa) 
 

(Procede-se à entrega das placas) 
 

 Wilmar Boldt, representado por Giovani 
Gums. (Pausa) 
  

(Procede-se à entrega da placa) 
 
 Para encerrar a fase das homenagens, 
neste instante, o deputado Doutor Hércules será 
homenageado pelo Hospital Evangélico. (Pausa) 
 

(O senhor deputado Doutor 
Hércules recebe a homenagem) 

 
 Pedimos que retornem aos seus 
assentos. 
 Neste instante, fará uso da palavra, em 
nome de todos os homenageados, o senhor 
Ricardo Ewald. 
 
 O SR. RICARDO EWALD – Mais uma vez, 
cumprimento a todos. Com muita honra, 
encontro-me nesta tribuna para falar em nome 
dos homenageados, e é uma honra muito 
grande estar aqui. 
 Tivemos a oportunidade de já participar 
de algumas sessões solenes em nome do nosso 
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querido Hospital Evangélico. Vinte e cinco anos, 
quarenta anos e, agora, cinquenta anos, meio 
século de atividades ininterruptas. 
 Orgulho-me muito de estar no hospital 
há trinta e seis anos. Foram muitos desafios. 
Muitos, muitos. Muitas vitórias, muitas lutas. 
Desafios vividos e desafios vencidos. 
 Homenagear a cada um que aqui esteve, 
que pudemos convidar, foi e é muito importante 
porque o nosso hospital é um piano tocado a 
muitas mãos. E, nessas muitas mãos, pródigas, a 
gente tem tido parcerias de todas as ordens. É 
um aprendizado constante. São amigos que a 
gente ganha e nunca mais perde, e que muito 
nos honram por podermos estar com eles 
nessas atividades do hospital, nas emoções que 
acontecem a cada dia e também no controle 
social.  

A nossa imensa gratidão a todos os 
parceiros! Parceiros esses que nos ajudam a 
tornar o nosso dia a dia melhor e mais dinâmico 
em prol daquilo que foi falado com maestria por 
todos aqui, que, na ponta, é salvar vidas. O que 
fazemos diariamente é isto: cuidar daquele mais 
necessitado que nos procura para fazer saúde.  

Então, todos que foram homenageados 
recebam a nossa profunda gratidão! Falar em 
nome desses parceiros é, de fato, muito 
honroso! E que, nesses cinquenta anos que a 
gente pode comemorar, Deus possa continuar 
conosco, dando-nos mais meio século ou 
quantos anos forem da sua vontade! Encerro 
dizendo e pedindo a Deus que abençoe todas e 
todos vocês! Cuidem-se bem! Boa noite e muito 
obrigado! 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 

TRABACH DA VITÓRIA) – E, para o 
encerramento desta sessão solene, devolvo a 
palavra ao senhor deputado Doutor Hércules.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – PATRIOTA) – Obrigado, Felipe! 
Quero mandar um abraço especial para uma 
telespectadora que está acompanhando a nossa 
sessão, Anita Trabach, que está lá, em Vila 
Velha, vendo a nossa sessão.  

Estamos chegando ao final da nossa 
sessão. Momento muito importante 

homenagear esse hospital que tem sido um 
orgulho para nós – já disse isso lá em cima, da 
tribuna –, e não só para o Espírito Santo, mas 
para o Brasil! 

Misturam muito a Aebes com o 
Evangélico. A Aebes é a associação evangélica 
que administra esses hospitais, de que vocês já 
falaram muito bem. Vimos esse período difícil 
de pandemia e atravessamos esse período 
difícil! Quantos morreram, quantos amigos nós 
perdemos, quantos entes queridos, mas todas 
as pessoas da Saúde, todos os profissionais da 
Saúde, porque eu... O máximo de respeito a 
todo profissional, mas, assim como o 
enfermeiro, o técnico, enfim, o médico que 
cuida dos pacientes, a gente cuida da 
mercadoria mais importante que existe, que é o 
ser humano, que é a vida! 

Costumo dizer, e tem uma briga grande 
com relação... Eu tenho que registrar isso, 
desculpe-me, mas com relação ao motorista de 
ambulância e ao condutor de ambulância. Não é 
porque eu motorista de ambulância do Sandu, 
em Cachoeiro, e ainda por cinco anos, mas é 
porque a gente não gosta de ser chamado de 
motorista: é condutor, porque levamos vidas! O 
motorista carrega pessoas geralmente 
acidentadas, passando mal; são vidas, não é 
uma mesa, uma cadeira! Com todo respeito ao 
outro profissional, mas o profissional da Saúde 
tem que ser olhado com outra ótica, o 
profissional da Saúde cuida da coisa mais 
importante que temos, que é a nossa saúde, a 
nossa vida.  

E aqui, quando sempre falo: saúde, 
saúde, saúde, isso é uma marca de muitos anos, 
não falo agora que estamos atravessando este 
período difícil, mas falo isso há mais de 
quarenta anos. O maior patrimônio, a maior 
riqueza que temos é a saúde! E não temos que 
tratar da saúde, temos que evitar ficar doentes 
para não cuidar da coisa mais difícil que tem, 
que é a doença! 

Então, quero agradecer a Deus! 
Agradecer a TV Assembleia, que está 
transmitindo a nossa sessão para o estado 
inteiro, com bastante eficiência! Muito 
obrigado, TV Assembleia, todos os repórteres, 
cinegrafistas, técnicos, todos da TV Assembleia! 
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Ao painel, que projetou aqui, inclusive, o Hino 
do Espírito Santo, viu Rafael, em ritmo de congo, 
porque eu não podia deixar de homenagear 
nossa querida Vila Velha, onde começou o 
Espírito Santo. E homenageei a Barra do Jucu, 
também, que é nossa paixão, a Barra. Agradecer 
ao Lilico, nosso garçom. Está ali o Lilico, desde 
manhã Lilico está aqui. Deve ter o segurança, 
que ajudou a organizar, dirigir vocês aqui 
também. Agradecer ao Tonico e sua equipe. 
Tonico. Cadê o Tonico? Tonico é aquele menino 
ali. Ele fotografou a história do Espírito Santo, 
ele tem a história toda, tem um acervo 
fantástico. Se quiser ver a fotografia do 
governador do Estado há sessenta anos, vai ali 
que ele tem. Tem gente, Emerich, que diz que 
ele até fotografou a Santa Ceia. Tonico, com a 
sua equipe, é um craque. Tem um irmão que é 
colega nosso, é pediatra, irmão gêmeo com ele. 
Quero agradecer aos servidores do meu 
gabinete que me ajudaram fazer esta sessão; ao 
pessoal da copa e da cozinha. 

 Quando vocês chegaram aqui estava 
tudo limpinho. Vocês não viram. São os 
invisíveis. Mas temos que nos lembrar deles. Se 
estava limpinho, tudo bonitinho, aqui, foi 
porque eles limparam antes de chegarmos. Ao 
pessoal da coordenação; da recepção; e aos 
amigos da Taquigrafia que, pacientemente, 
anotaram toda a nossa fala... É um dos serviços 
melhores que temos aqui. 

Agradecer ao Jackson, o nosso tecladista 
que nos brindou, aqui, com a sua música 
excelente. E, quero agradecer, mais uma vez, a 
Deus. 

Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão. Antes, porém, 
convoco os senhores e as senhoras deputadas 
para a próxima, solene, amanhã, dia 24, às 19h. 

Um abraço ao doutor Rafael, que me 
ajudou aqui também. 

Está encerrada a nossa sessão.  
Vamos em paz e com Deus. 
Viva o Hospital Evangélico de Vila Velha! 

 
(Comunicamos que a próxima 
sessão será solene, amanhã, dia 
24 de junho de 2022, às 19h, 
conforme requerimento do 

senhor deputado José 
Esmeraldo, aprovado em 
plenário, em homenagem aos 70 
anos do curso de Engenharia Civil 
da Ufes, Expediente: o que 
ocorrer, e comunicamos que 
haverá sessão ordinária dia 27 de 
junho de 2022, cuja Ordem do 
Dia foi anunciada na 
quinquagésima quarta sessão 
ordinária, realizada dia 22 de 
junho de 2022)  

 
Encerra-se a sessão às vinte e 

uma horas e quarenta e seis minutos. 
 

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

 

 
QUADRAGÉSIMA SESSÃO SOLENE, DA 

QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 
DÉCIMA NONA LEGISLATURA, REALIZADA EM 
24 DE JUNHO DE 2022. 

 

ÀS DEZENOVE HORAS E DEZ MINUTOS, 
O SENHOR DEPUTADO ENGENHEIRO JOSÉ 
ESMERALDO OCUPA A CADEIRA DA 
PRESIDÊNCIA. 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 
KRÜGER SALES) – Senhoras e senhores, senhor 
deputado proponente Engenheiro José 
Esmeraldo, 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 nesta sessão solene em homenagem aos 
70 anos do curso de Engenharia Civil da Ufes. 
 É convidado a compor o local de 
destaque neste instante o senhor deputado 
proponente e presidente desta sessão solene, 
Engenheiro José Esmeraldo, para os 
procedimentos regimentais de abertura. (Pausa) 
 Neste instante, é convidada a compor a 
Mesa a pró-reitora de graduação, professora 

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100350034003400370032003A00540052004100, 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, 30 de junho de 2022 Diário do Poder Legislativo - 185 

Cláudia Gontijo, representando o reitor da Ufes, 
Paulo Sérgio de Paula Vargas. (Pausa) 
 É convidada a professora Maristela 
Gomes da Silva, ex-diretora do CT, 
representando o diretor do Centro Tecnológico. 
(Pausa) 
 É convidado o chefe do Departamento 
de Engenharia Civil, Ronaldo Pilar. (Pausa) 

É convidado o coordenador do curso de 
Engenharia Civil, Rodrigo Silveira Camargo. 
(Pausa) 

É convidado o presidente do Crea-ES, 
senhor Jorge Luiz e Silva. (Pausa) 

É convidada a coordenadora do 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
Civil, Adenilcia Fernanda Grobério Calenzani. 
(Pausa) 
 

(Tomam assento à Mesa os 
referidos convidados) 

 

Gostaríamos de registrar a presença do 
senhor Sérgio Sá, subsecretário de Estado de 
Infraestrutura. 

Podei-vos assentar. 
Informo que esta sessão está sendo 

transmitida ao vivo pela TV Assembleia nos 
canais abertos, digitais e YouTube. As fotos do 
evento estarão disponíveis segunda-feira, dia 
27, no site da Assembleia Legislativa que, com 
satisfação, recebe a todos para a sessão solene 
em homenagem aos setenta anos do curso de 
Engenharia Civil da Ufes. 

Neste instante, o senhor deputado 
proponente, Engenheiro José Esmeraldo, 
procederá à abertura desta sessão solene, 
conforme é regimental. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ENGENHEIRO JOSÉ 
ESMERALDO – PDT) – Invocando a proteção de 
Deus, declaro aberta a sessão e procederei à 
leitura de um versículo da Bíblia.  

 

(O senhor deputado Engenheiro 
José Esmeraldo lê Hebreus, 3:4) 

 
Fica dispensada a leitura da ata da 

sessão anterior, mas a declaro aprovada 
conforme disponibilizada no site da Assembleia 
Legislativa. 

Informo a todos os presentes que esta 
sessão é solene, em homenagem aos setenta 
anos do curso de Engenharia Civil da Ufes, 
conforme requerimento de minha autoria 
aprovado em Plenário por unanimidade. 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 
KRÜGER SALES) – Antes de darmos 
continuidade a esta sessão, gostaríamos de 
registrar a presença da Irmã Ilza, vereadora de 
Ponto Belo, representando a deputada Janete 
de Sá. 

Neste instante, todos são convidados, 
em atitude de respeito, para as execuções do 
Hino Nacional e do Hino do Estado do Espírito 
Santo.  
 

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

 

 Podei-vos assentar. 
Fará uso da palavra, neste instante, o 

senhor deputado proponente desta sessão 
solene, Engenheiro José Esmeraldo. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ENGENHEIRO JOSÉ 
ESMERALDO – PDT) - Primeiramente, eu queria 
dar um boa-noite a todos, agradecer a presença 
de vocês. É uma honra para mim, como 
formando na Ufes, tê-los aqui, neste plenário da 
Assembleia Legislativa. 

É pena que nós não tenhamos mais 
representantes nas assembleias. Jorge, meu 
amigo Jorge, estou dando um recadinho para os 
engenheiros e engenheiras. É importante que a 
gente tivesse mais engenheiros aqui na 
Assembleia, para defender os interesses de toda 
essa classe, não só aqui, mas em Brasília 
também. 

Sou deputado de nove mandatos, mas 
chega uma hora em que a gente vai descansar, 
muito embora - desculpa a minha falsa 
modéstia, vou entrar no tema, mas eu quero 
aqui fazer essa fala, porque são poucos que têm 
coragem de falar isso, Jorge - vou disputar mais 
uma e vou ganhar novamente. Aí vocês falam: 
Esse cara é abusado! Sou abusado mesmo. Sou 
abusado, porque eu trabalho vinte e quatro 
horas por dia e disputar comigo não é 
brincadeira. E vou ser um dos mais votados da 
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Assembleia Legislativa. É bom que os deputados 
estejam ouvindo aí. 

Aqui não dou dinheiro, aqui eu trabalho 
com honestidade, sou deputado ficha limpa. Eu 
honro todos os meus colegas da Ufes, todos, 
independente se foram classistas comigo ou 
não.  

Estou vendo ali o Uberescilas. Eu estava 
tentando puxar esse nome, rapaz, Uberescilas, 
da velha guarda, competente; Zé Maria, doutor 
Zé Maria. Levanta, Zé Maria. Zé Maria sempre 
foi um cara de atitude. Dá uma levantadinha aí, 
porque é bom a gente ver você em pé. Doutor 
Zé Maria. Dá uma salva de palmas para o doutor 
Zé Maria aí. (Palmas) 

Cara de primeira qualidade. Foi um 
prazer, uma honra tê-lo aqui, como é um prazer, 
uma honra ter vários e vários engenheiros.  

Eu estou sempre à disposição de vocês 
quando for para fazer qualquer evento, 
qualquer reunião do interesse de vocês. 
Infelizmente, procura só um deputado que tem 
aqui, que é engenheiro, o José Esmeraldo. Era 
bom que tivessem mais uns quatro ou cinco, 
mas eu estou aqui com muito prazer e com 
muita honra de poder fazer o possível naquilo 
que é do interesse, muitas vezes até um projeto 
de lei. Porque a engenharia da Ufes é 
extremamente capacitada, os professores da 
Ufes são pessoas extremamente capacitadas. E 
eles continuam aqui, tem uns quatro ou cinco, 

tem até o nosso amigo aqui do lado, 
Uberescilas.  

Fala o nome dele aí. (Pausa) 
Alexandre. Alexandre sempre foi assim 

mesmo, conheço o Alexandre já há tempo, 
esse jeitão dele aí. Alexandre, um cara 
inteligente, competente. Então, para mim é 
uma honra ter aqui vocês neste sodalício. Que 
bom! E eu estou à disposição de vocês.  

Vou tomar a liberdade de fazer a minha 
fala aqui. Gostaria de iniciar esta solenidade 
cumprimentando a pró-reitora de Graduação, 
professora Cláudia Gontijo. Cadê a professora 
Cláudia Gontijo? É muito técnica, tem que ser 
um pouquinho política, sabe, professora 
Cláudia Gontijo! Que nesta solenidade 
representará o reitor Paulo Vargas.  

Professora Maristela Gomes da Silva, 
obrigado pela presença da senhora, 
representando o Centro Tecnológico da Ufes; 
Ronaldo Pilar, chefe do Departamento de 
Engenharia Civil, jovem; Rodrigo Silveira 
Camargo, coordenador do curso de Engenharia 
Civil da Ufes, outro jovem; Adenilcia Fernanda 
Grobério Calenzani, coordenadora do Mestrado 
em Engenharia Civil da Ufes.  

Cumprimento os nossos homenageados 
da noite e nobres colegas de exercício dessa 
honrosa profissão, que é a engenharia civil, 
professores e professoras que se fazem 
presentes neste plenário, público que nos 
assiste através da TV Assembleia por meio do 
canal digital aberto 3.2, internautas do site da 
Assembleia e do canal do YouTube. Boa noite!  

Eu costumo dizer que, para nós, 
engenheiros e engenheiras, o mundo nunca está 
pronto. Estamos sempre atentos e em 
movimento, construindo pontes e caminhos 
possíveis com novas possibilidades e 
perspectivas diante dos nossos olhares e ações, 
que edificam e transformam a realidade social 
dos territórios em que vivemos e estamos 
inseridos. 

Tenho orgulho e muita satisfação de 
dizer mesmo da minha emoção de estar aqui 
hoje com vocês celebrando os setenta anos do 
curso de Engenharia Civil da Ufes. Uma salva de 
palmas para todos. (Palmas) 
 Digo isso na qualidade de aluno egresso 
e na tradição de que esse curso possui em 
minha vida pessoal.  

O meu filho Sérgio de Sá Freitas – que 
está aqui, subsecretário de Estado da 
Infraestrutura, levante, Sérgio, este moço aqui – 
espelhando-se no pai, decidiu seguir os meus 
passos, escolhendo estudar Engenharia Civil 
coincidentemente nesta magnífica instituição 
tão essencial para o nosso país, a Universidade 
Federal do Espírito Santo.  

A Engenharia Civil é e sempre será o 
caminho do desenvolvimento e da evolução da 
humanidade. É por meio dela que os caminhos 
se unem, os povos se juntam e as sociedades 
crescem em busca do seu ápice de progresso. 
No Brasil, isso não é diferente. O setor de 
Engenharia e a construção impulsionam e 
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viabilizam o desenvolvimento do país, o que, 
para uma nação em vias de crescimento e 
representatividade mundial, torna-se 
indispensável. É também por meio do setor que 
a economia cresce e o mercado interno se 
aquece. 

 A Engenharia não só mudou, como criou 
o que hoje conhecemos como Brasil. Como não 
se lembrar da imagem do então presidente 
Juscelino Kubitschek desbravando o cerrado e 
construindo o que seria a maior obra 
arquitetônica do país, pois foi graças à 
Engenharia que hoje a capital nacional é 
reconhecida como uma das mais belas 
estruturas de construção do mundo, mas a 
Engenharia está muito mais além de Brasília e 
seus prédios bem-estruturados.  

A construção civil é a grande responsável 
pela expansão e construção de nossas estradas, 
portos e cidades. Tudo passa por estudo e por 
uma boa fundação. Tudo isso passa também 
pela obra de um engenheiro capacitado, e essa 
capacitação é adquirida com conhecimento e 
com formação, e, nesse sentido, o curso de 
Engenharia Civil da Universidade Federal do 
Espírito Santo tem um papel indispensável e 
uma relevância sem precedentes, quando os 
nossos professores e professoras se dedicam a 
preparar os nossos futuros engenheiros e 
engenheiras para exercerem com determinação 
o ofício da Engenharia Civil. Os nossos alunos 
egressos, espalhados pelo mundo afora, 
orgulham e honram o curso de Engenharia da 
Ufes aonde quer que eles estejam.  

É importante também destacar que, em 
2020, o curso foi avaliado pelo Ministério da 
Educação com nota máxima no Exame Nacional 
de Desempenho dos Estudantes, Enade. Esses 
são alguns dos fatores que, inapelavelmente, no 
auge de setenta anos, credenciam a qualidade 
do curso de Engenharia da Ufes. Mais do que 
aprender a construir, a edificar, é preciso que os 
nossos engenheiros e engenheiras aprendam a 
adquirir uma noção de sensibilidade das 
desigualdades e mazelas sociais, das mais 
diversas ordens existentes atualmente no 
mundo e na sociedade, para que possam 
exercer a profissão com um viés humanista e 
social, como fiz, atuando durante trinta anos 

como engenheiro de região da Prefeitura de 
Vitória, também chamado de prefeitinho – que 
eu acho isso uma demagogia. Com o meu 
conhecimento, sensibilidade e empatia pude 
contribuir com a população menos favorecida, 
ajudando a solucionar diversas demandas 
estruturais e urbanísticas dos imóveis de 
famílias que residiam em bairros que, na época, 
passavam por processos de urbanização.  

Nessa minha jornada pude aplicar todo o 
conhecimento adquirido como aluno do curso 
de Engenharia Civil, ajudando milhares de 
pessoas na área social, o que para mim é de 
suma importância nas profissões de hoje em 
dia. A sociedade precisa mesmo ter esse 
retorno, afinal, o conhecimento existe e está aí 
para ser usado na transformação social. 

Hoje é dia de comemorar os setenta 
anos do curso de Engenharia Civil da Ufes. E, 
portanto, reconhecer tudo que os nossos 
homenageados da noite de hoje fizeram ao 
longo de décadas para que o curso alcançasse o 
êxito que hoje dispõe. Vocês, meus amigos e 
minhas amigas, foram e são fundamentais na 
história e no legado desse curso diante da 
determinação e o empenho de vocês na 
docência e na transmissão do conhecimento, 
uma atuação digna e que merece todo o nosso 
respeito e consideração. 

Meus parabéns, repito, meus parabéns 
pelos setenta anos bem vividos. E o meu muito 
obrigado por eu ter esta honra de hoje estar 
presidindo esta sessão. Obrigado.  

 

O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 
KRÜGER SALES) – Neste instante, é convidado a 
fazer uso da palavra o reitor da Ufes, senhor 
Paulo Sérgio de Paula Vargas. (Pausa) Cláudia, 
representando o reitor. Desculpe-me.  

 

A SR.ª CLÁUDIA MARIA MENDES 
GONTIJO – Boa noite a todas e a todos. Em 
primeiro lugar eu gostaria de agradecer a 
oportunidade de estar aqui neste momento, 
juntamente com o nosso deputado José 
Esmeraldo, prestando esta homenagem – esta 
merecida homenagem -, ao curso de Engenharia 
Civil da Universidade Federal do Espírito Santo. 

Então, gostaria de cumprimentar todos e 
todas; todos os presentes e, também, as 
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professoras e professores, que ao longo da 
história desse curso ajudaram a construí-lo e a 
torná-lo um curso de excelência em nível 
regional, nacional e internacional. 

Então, cumprimento o deputado José 
Esmeraldo – belíssima fala, parabéns -, um 
grande orgulho mesmo ser um engenheiro e ter 
um filho que segue o seu caminho; gostaria de 
cumprimentar também a professora Maristela, 
aqui representando o professor Lorenzo, atual 
diretor do Centro Tecnológico da Universidade 
Federal do Espírito Santo, e por meio da 
professora Maristela, cumprimento as 
professoras e os professores aqui presentes 
neste momento. 

É com alegria que a administração 
central da Universidade Federal do Espírito 
Santo se faz presente nesta sessão solene na 
Assembleia Legislativa do estado do Espírito 
Santo. 

Este é um momento especial em que são 
prestadas merecidas homenagens ao curso de 
Engenharia Civil do Centro Tecnológico da nossa 
instituição que celebra uma trajetória de 
setenta anos. Não são mais sete – são setenta 
anos! 

O curso de Engenharia é um senhor, um 
senhor que foi se constituindo ao longo da sua 
história e formando muitas pessoas, como toda 
instituição com a idade que tem, ajuda a formar. 

A iniciativa desta Casa Legislativa nos 
deixa muito honrados e sensibilizados, porque 
se trata de um percurso altamente edificante 
para o ensino, a pesquisa, a extensão 
universitária em nosso estado. 

Este é um momento que deve ser 
efetivamente comemorado, não somente pela 
comunidade acadêmica do curso de Engenharia 
Civil, mas por toda a universidade e, sobretudo, 
pela sociedade capixaba. Afinal, neste produtivo 
trajeto de sete décadas, esse curso formou 
dezenas de gerações de engenheiros que 
honraram a formação acadêmica e profissional 
que receberam e que vieram a se tornar 
destacados agentes do desenvolvimento 
econômico, social, tecnológico no cenário 
regional, nacional e internacional. 

É importante ressaltar que a atuação de 
excelência da graduação em Engenharia Civil se 

aprimora a cada ciclo e permanece ativa até os 
dias atuais, sendo parte fundamental de um 
processo transformador e permanente da 
educação superior como um todo no estado do 
Espírito Santo. 

Essa reconhecida qualidade do curso de 
Engenharia Civil já mencionada pelo nosso 
deputado, da Universidade Federal do Espírito 
Santo se destaca ano a ano, sobretudo, pela 
dedicação de seus professores com elevado 
saber, e sua capacidade de potencializar o 
conhecimento científico e tecnológico 
direcionado para uma formação ética e também 
inovadora. 

Essa formação de elevado valor 
acadêmico se deve igualmente ao desempenho 
e à dedicação exemplar dos servidores técnico-
administrativos em educação da nossa 
instituição e especialmente aqueles e aquelas 
que atuam no Centro Tecnológico ao longo 
desses setenta anos.  

Para registrar a memória desse curso, é 
necessário lembrar que foi no ano de 1951 que 
a Escola Politécnica do Espírito Santo foi 
oficialmente criada num período histórico no 
qual nossos jovens precisavam buscar formação 
superior em outros estados. E nem todos os 
jovens e nem todas as jovens tinham condições 
financeiras e materiais de buscar a realização 
desse sonho em outro lugar. Esse fator também 

impactava a ausência de instituições 
formadoras no estado, impactava o 
desenvolvimento econômico e social da nossa 
sociedade capixaba, que sofria com a ausência 
de profissionais, locais qualificados; porém, a 
partir da mobilização desencadeada pela 
Sociedade Espírito-Santense de Engenheiros, 
fundada em 1950, a Escola Politécnica foi 
então criada por meio de lei estadual, 
inaugurando esse curso de Engenharia Civil, 
que começou a funcionar no ano de 1952. 
Alguns aqui nem nascidos eram.  

Em 1951, a chamada Escola Engenharia 
foi incorporada à nossa Universidade Federal 
do Espírito Santo, após o processo de 
federalização. Em 1975, o curso foi 
consolidado e passa a funcionar no Campus 
Universitário de Goiabeiras, onde funciona até 
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a presente data e a gente pretende que 
funcione por mais setecentos anos. Quem 
sabe? Podemos dizer que a história do curso 
de Engenharia Civil está fortemente atrelada à 
trajetória da nossa universidade, também 
criada por meio de lei estadual no ano de 
1954.  

Assim, creio que a trajetória do curso 
de Engenharia Civil está definitivamente 
registrada na história da educação superior do 
Espírito Santo e do Brasil. Estou certa de que 
esta data especial merece ser devidamente 
celebrada por nossa universidade e pela 
sociedade capixaba, porque constitui um 
marco para a educação superior pública – esse 
é um ponto importante – e para o ensino de 
Engenharia em nosso país.  

Quero agradecer ao deputado. Quero 
agradecer à Assembleia Legislativa, que 
aprovou esta cerimônia, muito merecida. E é 
um reconhecimento para a instituição, não só 
um reconhecimento, mas uma valorização da 
Universidade Federal do Espírito Santo. E por 
proporcionar a celebração que acontece neste 
dia.  

Quero parabenizar o Departamento de 
Engenharia Civil; o colegiado do curso, que 
trabalha muitíssimo para garantir que o curso 
continue a funcionar. E gostaria, ainda, de 
parabenizar todos e todas, e todos os 
docentes e as docentes, as nossas 
pesquisadoras e pesquisadores, porque o 
diferencial da Ufes é este: nós não somos 
apenas professores, nós somos também 
pesquisadores. E o trabalho de ser 
pesquisador professor é o que qualifica o 
trabalho na universidade. 

Agradecer aos técnicos administrativos 
em educação que, ao longo da história deste 
curso, estiveram trabalhando para que ele se 
fortalecesse cada dia mais; e aos estudantes 
do curso de Engenharia Civil, que permitem e 
garantem a continuidade do curso. 

Parabéns a todas e a todos! E devemos 
hoje agradecer pela continuidade do curso em 
um contexto que se faz muito difícil para as 
universidades públicas. 

Muito obrigada!  
 
O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 

KRÜGER SALES) - É convidada, neste instante, 
a fazer uso da palavra, a professora Maristela 
Gomes da Silva, ex-diretora do CT, 
representando o diretor do Centro 
Tecnológico, Lorenzo Augusto Ruschi e Luchi.  

 
A SR.ª MARISTELA GOMES DA SILVA - 

Boa noite a todos... 
 
O SR. PRESIDENTE – (ENGENHEIRO 

JOSÉ ESMERALDO - PDT) - Professora, para 
nós não nos estendermos muito, fiquei muito 
feliz com a fala da nossa brilhante professora 
aqui, e a minha também foi um pouco longa, 
eu vou dar cinco minutos para a senhora.  

 

A SR.ª MARISTELA GOMES DA SILVA - 
Perfeito! 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENGENHEIRO 
JOSÉ ESMERALDO - PDT) - Obrigado.  

 

A SR.ª MARISTELA GOMES DA SILVA – 
Agradeço, então, a oportunidade de estar aqui 
representando o professor Lorenzo.  

Eu vou fazer leitura do texto que ele 
me enviou. Mas eu não poderia deixar passar 
a oportunidade de cumprimentar as mulheres 
engenheiras aqui presentes na presença da 
professora Dalila e da professora Flávia. 
Ambas foram minhas professoras. Também 
vejo a professora Karla Conde, a professora 
Carla Cazé, a professora Sayonara, a 
professora Juliana e a professora Rudiele. 
Porque, ontem, nós comemoramos o Dia da 
Mulher na Engenharia. Ao mesmo tempo, 
também comemoramos ontem os 50 anos do 
Instituto Brasileiro do Concreto, que tem uma 
grande relação com a engenharia do Brasil e 
com, também, a engenharia do Espírito Santo.  

Farei neste momento a leitura do 
documento que o professor Lorenzo me 
enviou: 

Prezado senhor deputado Engenheiro 
José Esmeraldo, presidente desta sessão; 
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prezados senhores deputados presentes, 
prezada senhora pró-reitora Claudia Gontijo; 
prezado senhor coordenador de curso; 
prezado senhor chefe do Departamento de 
Engenharia Civil; coordenadora do programa 
de pós-graduação em Engenharia Civil; 
prezado senhores e diretores, no caso aqui, 
professor Marcel; prezadas senhoras e 
senhores professores aposentados presentes; 
prezados professores, professoras, servidores 
tais, estudantes, ex-estudantes, demais 
autoridades presentes.  

Espero encontrá-los bem, com saúde, e 
justifico minha ausência presencial na 
cerimônia de hoje em virtude de ter testado 
positivo, hoje, pela manhã, para covid-19.  

É com muita satisfação que 
comemoramos hoje, nesta sessão solene, os 
70 anos do Curso de Engenharia Civil da Ufes, 
e, com muito orgulho, ocupo a direção do 
Centro Tecnológico, nesta ocasião.  

A Engenharia Civil sempre foi 
considerada a mola mestra do 
desenvolvimento econômico. E não foi 
diferente no nosso estado. Das mãos de 
visionários, no início da década de 50, da 
sociedade espírito-santense de engenheiros, 
surgiu a ideia de criação de uma escola de 
engenharia no estado.  

O engenheiro Roberto Viana Rodrigues 
liderou a comissão formada por ele, por 
Arthur Seixas, por Manoel Pinto, Jonas 
Hortelio da Silva e Dido Fontes de Faria Brito, 
que viria ser o nosso primeiro diretor. Esses 
podem ser considerados os pioneiros da 
Escola Politécnica do Espírito Santo, que foi 
criada pelo ex-governador Jones dos Santos 
Neves em setembro de 1951, com o único 
curso de Engenharia Civil.  

Dada à rigidez dos exames, foram 
necessários dois vestibulares para que se 
preenchessem as vagas para a entrada dos 
novos alunos, o que só ocorreu em 1952. 

Provisoriamente, a Escola Politécnica 
do Espírito Santo funcionou no Colégio 
Estadual do Espírito Santo, na Avenida 
Jerônimo Monteiro. Em março de 1953 foi 

inaugurado o prédio próprio na Avenida 
Maruípe, onde hoje funciona a Casa do 
Cidadão. Até 1961 a Escola Politécnica era um 
órgão estadual, tendo sido nesse ano 
integrada à Ufes. 

 O segundo curso da escola foi o curso 
de Engenharia Mecânica, surgiu somente em 
1963, ou seja, o curso de Engenharia Civil é o 
primeiro curso da antiga Escola Politécnica, 
hoje, Centro Tecnológico.  

A partir da implantação da reforma 
universitária na Ufes, iniciada em outubro de 
1971, a Escola Politécnica foi transformada em 
Centro Tecnológico. A estrutura passou a ser 
de departamentos e, a maioria das disciplinas 
do ciclo profissional era ofertada pelo 
Departamento de Estruturas e Edificações, 
Departamento de Hidráulica e Saneamento e 
Departamento de Transportes.  

Em 1975, o CT se muda para o Campus 
Alaor de Queiroz Araújo, em Goiabeiras. As 
principais disciplinas do curso passam a ser 
ministradas no edifício CT1, onde está até os 
dias atuais.  

Gerações e mais gerações de 
engenheiros civis foram formados pelo nosso 
curso, na Escola Politécnica e no Centro 
Tecnológico também. Eles foram 
fundamentais para o desenvolvimento do 
nosso estado, com atuação na construção 
civil, construção pesada, indústria, transporte, 
saneamento, enfim, todas as áreas de 
Engenharia Civil. São mais de três mil e 
quinhentos egressos do nosso curso de 
graduação, sendo que, hoje, temos trezentos 
e setenta e cinco estudantes ativos 
matriculados.  

O DEC - Departamento de Engenharia 
Civil – congrega, hoje, vinte e seis docentes 
das áreas de Estruturas, Construção Civil e 
Geotecnia, com vinte e nove projetos de 
pesquisa e oito projetos de extensão. Um 
novo projeto do curso já foi aprovado e já está 
adequado às novas diretrizes curriculares.  

O programa de pós-graduação em 
Engenharia Civil foi criado em 1997. Em 1999, 
o curso foi reconhecido pela Capes e, desde 
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aquela, já temos mais de quatrocentos e cinco 
dissertações de mestrados defendidas e, hoje, 
setenta e cinco alunos matriculados. Esses 
números servem para mostrar a 
grandiosidade e a importância do Centro 
Tecnológico e da UFES.  

A formação não se limita a preparar 
profissionais para o mercado, mas também 
para o desenvolvimento da ciência e inovação, 
fundamentais para os desafios que nos são 
apresentados.  

Finalizando, quero parabenizar e deixar 
o meu abraço aos docentes, aos técnicos 
administrativos em educação – os efetivos e 
os aposentados – aos meus queridos ex-
professores; aos estudantes; aos egressos, 
enfim, a toda comunidade da Engenharia Civil 
da Ufes pela passagem dos setenta anos. E 
que venham mais setenta anos.  

Professor Lorenzo Augusto Ruschi e 
Luchi. 

Diretor do Centro Tecnológico da Ufes.  
Muito obrigado.  

 
O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 

KRÜGER SALES) - Neste instante, é convidado a 
fazer uso da palavra, pelo tempo regimental de 
três minutos, o chefe do Departamento de 
Engenharia Civil, Ronaldo Pilar.  

 
O SR. RONALDO PILAR - Boa noite a 

todos!  
Cumprimento a V. Ex.ª, engenheiro e 
deputado José Esmeraldo, presidente 
desta sessão. 
Gostaria também de saudar a senhora 

pró-reitora de graduação, professora Cláudia 
Gontijo; a senhora ex-diretora do Centro 
Tecnológico, professora Maristela Gomes da 
Silva; o coordenador do colegiado do curso de 
Engenharia Civil, professor Rodrigo Silveira 
Camargo; a senhora coordenadora do programa 
de pós-graduação em Engenharia Civil, 
professora Fernanda Grobério Calenzani.  

Saúdo, também, o presidente do Crea 
Espírito Santo, senhor Jorge Luiz e Silva e demais 
colegas da ativa, professores aposentados e 
familiares. A presença de todos vocês é, sem 

sombra de dúvida, uma honra para o nosso 
departamento.  

Inicio a minha fala por um breve 
testemunho. Gostaria de dizer que estou muito 
honrado em fazer parte desta história. História 
essa que está sendo contada há mais de setenta 
anos, iniciada com a primeira turma do curso de 
Engenharia Civil em 1952, ainda como Escola 
Politécnica do Espírito Santo.  

De fato, o Departamento de Engenharia 
Civil, estrutura aos moldes do que temos hoje, 
pertencente ao Centro Tecnológico, foi 
constituída apenas 1972, ainda com o nome de 
Departamento de Estruturas e Edificações, para 
só então em novembro de 2004 ser 
denominado Departamento de Engenharia Civil. 

Institucionalmente, o Departamento de 
Engenharia Civil é o órgão administrativo 
responsável por reunir os recursos humanos, 
docentes e servidores técnicos administrativos e 
a infraestrutura necessária aos cursos de 
graduação e pós-graduação. 

Por óbvio, o Departamento de 
Engenharia Civil é o responsável pela oferta de 
grande parte das disciplinas do curso de 
graduação em Engenharia Civil. Especialmente 
na sua fase profissionalizante. O que não 
impede de oferecer também disciplinas para os 
outros cursos da Ufes.  

O departamento tem como missão 
promover o desenvolvimento científico e 
tecnológico da Engenharia Civil, através do 
ensino, da pesquisa e da extensão, contribuindo 
para a formação de profissionais qualificados, 
buscando suprir as demandas da sociedade e as 
melhorias da qualidade de vida. 

Espero que o nosso departamento 
consiga com esse papel relevante no propósito 
de manter o que já foi conquistado, sem 
esquecer a necessidade de evoluir 
constantemente. É nossa responsabilidade, 
enquanto departamento, manter o curso de 
Engenharia Civil atualizado, instigando a 
sociedade o desejo de cursá-lo. 

Não tenho dúvidas que o Departamento 
de Engenharia Civil continuará promovendo os 
mais variados projetos de pesquisa, tão 
necessários para os nossos alunos estarem em 
contato com o que se tem de mais avançado, 
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em termos de ciência e tecnologia, projetos 
extensionistas e de vanguarda que envolvam a 
comunidade e corroboram com o estado de 
bem-estar social. Que ambos, pesquisa e 
extensão, enriqueçam a experiência de sala de 
aula. Porque em última análise, todas as nossas 
ações têm um alvo, tem um objetivo, tem uma 
direção que é o nosso aluno. 

Sem mais delongas, gostaria de finalizar 
a minha fala agradecendo aos pais fundadores 
do nosso curso, professores que estiveram à 
frente da primeira turma, formada em 1956. 
Registro o nosso agradecimento a todos os 
professores efetivos e aposentados, os quais 
fizeram a diferença no ensino de Engenharia no 
estado do Espírito Santo, ao longo desses 
setenta anos. Registro, também, nosso 
agradecimento aos servidores técnicos 
administrativos, efetivos e aposentados, 
essenciais para o bom andamento da nossa 
instituição. A todos, o meu sincero muito 
obrigado. 

O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 
KRÜGER SALES) – Antes de darmos 
continuidade a esta sessão, a deputada Janete 
de Sá, que também homenageia nesta sessão do 
deputado Engenheiro José Esmeraldo, pede 
desculpas, mas, por uma agenda de urgência, 
ela não pôde ficar conosco.  

Neste instante é convidado a fazer uso 
da palavra, o coordenador do curso de 
Engenharia Civil, pelo tempo regimental de três 
minutos, senhor Rodrigo Silveira Camargo. 

 
O SR. RODRIGO SILVEIRA CAMARGO – 

Boa noite. Boa noite a todos os presentes aqui 
hoje. Boa noite às autoridades, aos membros da 
Mesa, aos professores homenageados aqui, 
muitos foram meus próprios professores no 
curso. E aos professores, alunos e servidores 
que nos acompanham.  

Eu assumi a coordenação do colegiado 
do curso de Engenharia Civil há pouquíssimo 
tempo, apenas dois meses. Mas a minha relação 
com o curso é bem mais longa, como professor 
nos últimos anos, como ex-aluno de mestrado 
do nosso programa de pós-graduação em 
Engenharia Civil e como ex-aluno de graduação 
em Engenharia Civil, também. 

Então, eu fico muito feliz de poder trazer 
algumas palavras sobre o nosso curso para 
vocês hoje. Nosso curso completa setenta anos 
de existência e eu quis saber quantos 
engenheiros civis nós já formamos nesse 
período. Eu pesquisei no sistema do colegiado e 
são cerca de dois mil e quatrocentos 
engenheiros formados. Certamente, o número é 
bem maior do que esse, pois o sistema incluiu 
formandos a partir de meados dos anos 80, 
apenas, e o nosso curso é bem anterior a essa 
data. Ou seja, o nosso curso foi responsável por 
colocar no mercado uma verdadeira multidão 
de milhares de engenheiros civis que há décadas 
estão atuando aqui no estado, no Brasil todo e 
fora do país.  

É certo que estão atuando muito bem, 
pois nas últimas seis edições do Enade, o Exame 
Nacional de Desempenho dos Estudantes, os 
nossos alunos tiveram sempre nota quatro ou 
superior, de um máximo de cinco. Inclusive nas 
últimas participações, em 2017 e 2019, a nota 
foi a máxima, que é cinco. Isso demonstra a alta 
qualidade do nosso ensino, fornecido aos 
nossos alunos, ao longo desses setenta anos. 
Ensino esse fornecido pelos professores atuais e 
pelos professores que já passaram pelo nosso 
curso, igualmente profissionais de alta 
qualidade, como os professores homenageados 
de hoje. 
 Além de fornecer uma formação sólida, 
com ensino em salas de aula, laboratórios, 
visitas técnicas e projetos de extensão, o nosso 
curso sempre teve um histórico de professores 
envolvidos em muitas pesquisas, 
constantemente fazendo publicações em 
revistas científicas e participando de congressos. 
Desde os primeiros semestres, os alunos que 
ingressam no nosso curso, têm oportunidade de 
se envolver nessa área, por meio da iniciação 
científica. 
 Então, eu encerro a minha fala, 
agradecendo a todos os responsáveis por fazer 
esse curso funcionar tão bem, por tantas 
décadas. Eles têm se dedicado, há muito tempo, 
a formar engenheiros civis muito bons e são 
motivo de orgulho para o nosso curso. Esses 
bons profissionais formados são resultado de 
um bom trabalho do curso.  
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Que o nosso curso permaneça assim, de 
alto nível, como tem sido nos últimos setenta 
anos, por muitos e muitos anos à frente. 
 Obrigado! 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 

KRÜGER SALES) – Neste instante é convidado 
a fazer uso da palavra, pelo tempo regimental 
de três minutos, o presidente do Crea-ES, 
senhor Jorge Luiz e Silva. 

 
O SR. JORGE LUIZ E SILVA – 

Excelentíssimo senhor doutor José Esmeraldo, 
engenheiro civil, grande defensor não só da 
nossa classe, da Engenharia, mas do povo 
capixaba; excelentíssima doutora Cláudia, 
representando aqui, doutor Paulo, magnífico 
reitor; demais presentes à Mesa da 
Universidade Federal do Estado do Espírito 
Santo; colegas da Engenharia aqui presentes; 
professores, grandes profissionais em exercício 
das suas profissões, ou não, por mérito 
aposentados; senhoras e senhores, nós, do 
Crea-ES, uma autarquia federal, que fiscaliza os 
serviços e obras de engenharia, agronomia e 
geociências, que fiscaliza os cursos, as 
instituições de ensino, as universidades, as 
faculdades dessas áreas, hoje, representada, em 
nível nacional, por mais de um milhão e cem mil 
profissionais, e, no Estado do Espírito Santo, por 
mais de mais de sessenta mil profissionais, 
sendo trinta e dois mil profissionais ativos, com 
maior potencial e com maior número 
representados pelos engenheiros civis, não só 
do Estado do Espírito Santo, mas de outros 
Estados que trabalham aqui através dos seus 
vistos. Mas temos que destacar o grande e 
relevante serviço prestado pela Universidade 
Federal do Estado do Espírito Santo, não só na 
formação dos seus profissionais, mas, também, 
na cooperação e contribuição dinâmica do 
desenvolvimento sustentável do nosso Estado 
do Espírito Santo, do Brasil e parte do mundo. 

Excelentíssimo doutor José Esmeraldo, 
quero cumprimentá-lo pela iniciativa ímpar, de 
valorizar e lembrar os setenta anos da nossa 
linda, maravilhosa e competente Universidade 
Federal do Estado do Espírito Santo. 

Quero cumprimentar a Assembleia 
Legislativa, por ter aprovado, por unanimidade, 
tamanha homenagem.  

Quero dizer para vocês que hoje o Crea-
ES representa todas as entidades da engenharia, 
agronomia e geociência no Estado do Espírito 
Santo, representa toda as universidades, 
faculdades e institutos. Nós estamos hoje 
voltando para dentro das universidades e das 
faculdades e, recentemente, assinamos dois 
termos de cooperação técnica com a 
Universidade Federal do Estado do Espírito 
Santo.  

O tempo é curto, vou respeitar. Permita-
me mais um minuto para concluir e dizer que, 
em nome não só da Engenharia, mas de todos 
profissionais do Espírito Santo, cumprimento a 
Universidade Federal do Estado do Espírito 
Santo, uma das melhores universidades do 
Brasil e do mundo.  

Parabéns engenheiros civis, professores, 
estudantes e aqueles que são os nossos colegas 
profissionais que elevam o nome do nosso 
estado e do Brasil. Obrigado!  

 
O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 

KRÜGER SALES) – Neste instante, é convidado a 
fazer uso da palavra, pelo tempo regimental de 
três minutos, a coordenadora do programa de 
pós-graduação em Engenharia Civil, senhora 
Adenilcia Fernanda Grobério Calenzani.  

 
A SR.ª ADENILCIA FERNANDA GROBÉRIO 

CALENZANI – Boa noite! Boa noite a todos, a 
todas!  

Gostaria de iniciar cumprimentando os 
membros da Mesa: o presidente da Mesa, 
Engenheiro José Esmeraldo; a professora 
Cláudia, pró-reitora de graduação; a professora 
Maristela, representando o diretor do Centro 
Tecnológico; o chefe de departamento, 
professor Ronaldo Pilar; o coordenador do 
colegiado, professor Rodrigo Camargo; e o 
presidente do Crea, que acabou de falar. 
Cumprimento todos os presentes, docentes 
ativos e aposentados, egressos e discentes, 
servidores técnicos administrativos e os 
familiares aqui presentes.  
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Recebi, com muita alegria e satisfação, 
o convite para participar desta homenagem ao 
curso de Engenharia Civil do Centro 
Tecnológico da UFES pelos seus setenta anos. 
Sou egressa do curso de Engenharia Civil e 
egressa, também, da nossa pós-graduação na 
qual fiz o mestrado acadêmico.  

Gostaria de parabenizar todos os 
professores aposentados, pela extraordinária 
contribuição que deram ao longo desses 
últimos setenta anos na busca incessante pelo 
ensino de graduação de excelência em 
Engenharia Civil. Parabenizo os professores 
pesquisadores, ativos e aposentados, que 
reconhecem a extrema importância das 
atividades de pesquisa para a geração de 
conhecimento e para o desenvolvimento 
científico, tecnológico e social. Parabenizo, 
também, os servidores ativos e aposentados por 
todo o suporte e dedicação ao bom 
funcionamento do curso de Engenharia Civil.  

Venho, hoje, representar o programa de 
pós-graduação e Engenharia Civil da Ufes, como 
coordenadora do curso. O programa foi criado 
na Ufes em 1997 e credenciado pela Capes em 
1999, oferecendo curso de mestrado acadêmico 
em duas áreas de concentração: estruturas e 
construção civil. Em 2001, iniciou a terceira área 
de concentração: transportes. Em 2020, voltou a 
operar com as duas áreas de concentração: 
estruturas e construção civil.  

Agradecemos aqui os professores do 
departamento de Engenharia Civil que, em 
meados de 1997, trabalharam na comissão 
criadora do nosso curso de mestrado. Comissão 
coordenada pelo professor João Luiz Calmon 
Nogueira da Gama e apoiada pelo então diretor 
do Centro Tecnológico, professor Marcel Olivier 
Ferreira de Oliveira.  

Bem, quando o programa de pós-
graduação foi criado, um dos seus importantes 
objetivos era gerar impacto regional em termos 
de ciência e tecnologia, em particular no campo 
da Engenharia Civil. Até a criação do nosso 
programa, não havia pós-graduação em 
Engenharia Civil no Espírito Santo e também não 
havia em outra graduação e Engenharia Civil no 
estado, além da oferecida pela Ufes.  

A partir de 99, começaram a surgir 
outros cursos de Engenharia e Arquitetura no 
estado e em instituições privadas e públicas, 
como o Ifes. Sem nenhuma dúvida, os nossos 
egressos, formados a partir do ano 2000, vêm 
ocupando posições de destaques na área de 
Educação, principalmente como professores nas 
diferentes instituições públicas e privadas do 
estado do Espírito Santo.  

O programa de pós-graduação em 
Engenharia Civil continua sendo o único 
programa de pós-graduação strito sensu da 
Engenharia Civil no Espírito Santo, e por isso 
tem uma forte inserção regional na formação de 
recursos humanos. Ao longo dos seus 24 anos 
são aproximadamente trezentos e cinquenta 
mestres titulados pelo programa. Nossos 
egressos e alunos são profissionais que atuam 
em empresas públicas, empresas privadas, 
órgãos governamentais presentes no Espírito 
Santo, como a Petrobrás, a ArcelorMittal, a Vale, 
o DNIT, o DER e a Defesa Civil.  

Institucionalmente, para a Ufes, o 
programa de pós-graduação em Engenharia Civil 
tem consolidado a iniciação científica com 
expressiva atuação de seus docentes na 
orientação de projetos de iniciação científica.  

A interação com estudantes de 
graduação da Engenharia Civil e demais cursos 
da Ufes ocorre por meio da orientação de 
trabalhos de conclusão de curso e oferta de 
estágio. Há de se mencionar, também, os 
recursos captados pelos docentes do nosso 
programa.  

Finalizo aqui, ressaltando que a nossa 
pós-graduação se encontra em um momento de 
consolidação, expansão e ascensão perante à 
Capes. Recentemente, os professores do curso 
fizeram um árduo trabalho coletivo para melhor 
atender a avaliação quadrienal. Estamos bem 
otimistas em relação ao resultado e com 
grandes perspectivas para a implantação de um 
doutorado em Engenharia Civil. A ideia é 
fortalecer a nossa pós, visando contribuir cada 
vez mais com as atividades de ensino, pesquisa 
e extensão do curso de Engenharia Civil.  

E que venham mais 70 anos de sucesso e 
ascensão!  

Muito obrigada a todos!  
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O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 
KRÜGER SALES) – Momento especial dessa 
sessão solene, a partir de agora o senhor 
deputado Engenheiro José Esmeraldo fará a 
entrega da Comenda do Mérito Legislativo 
Engenheiro Vilmar dos Santos Barroso aos seus 
homenageados.  

A Comenda do Mérito Legislativo 
Engenheiro Vilmar dos Santos Barroso foi criada 
pela Resolução n.º 3.167, de 2012, para 
homenagear engenheiros e arquitetos que se 
destacaram e se destacam no exercício da sua 
profissão no âmbito do estado do Espírito Santo.  

O primeiro homenageado desta noite é o 
senhor Jorge Minassa. (Pausa)  

Formado em Engenharia Civil, foi 
professor do departamento de Engenharia Civil, 
atuando na área de estruturas de concreto, com 
destaque em pontes. (Pausa)  

 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 

Próximo homenageado desta noite, 
senhor Antônio Luiz Caus. (Pausa)  

Possui graduação em Engenharia Civil 
pela Ufes, 1975, e mestrado em Engenharia de 
Produção pela Universidade Federal da Paraíba, 
1977, campus Campina Grande, atuando 
principalmente nos seguintes temas: engenharia 
civil, sistema de esporte urbano, transporte 
ferroviário, modernização e projetos. 

Seus parentes são convidados a compor 
este momento fotográfico. 

 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 

Antônio Sergio Ferreira Mendonça. 
(Pausa) 

Graduado em Engenharia Civil pela 
Universidade Federal do Espírito Santo, 1975; 
mestrado em Engenharia Civil pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, 1977; doutorado em 
Engenharia de Recursos Hídricos no Colorado 
State University, 1987; e pós-doutorado no 
Departamento de Engenharia Civil e Ambiental 
da Cornell University, em Nova Iorque.  

 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 

Senhor Carlos Augusto Calmon Nogueira 
da Gama, sendo representado pelo filho Carlos 
Eduardo Calmon Nogueira Gama. (Pausa) 

Graduado em Engenharia Civil pela 
Universidade Federal do Espírito Santo, em 
1973; mestrado em Engenharia Civil pela 
Pontifícia Universidade Católica do rio De 
Janeiro, em 1976. 

 
(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 
Dalila Maria Grandi Monteiro Peixoto. 

(Pausa) 
Graduada em Arquitetura e Urbanismo 

pela Universidade de Brasília, em 1976; mestre 
em Engenharia Civil pela Ufes, na área de 
materiais de construção. Ingressou na carreira 
acadêmica em 1977, trabalhando por trinta e 
cinco anos ministrando aulas de Projetos e 
Tecnologia da Construção para Engenharia e 
Arquitetura. 

 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 

Fernando Avancini Tristão. (Pausa) 
Graduado em Engenharia Civil pela 

Universidade Federal do Espírito Santo, possui 
mestrado e doutorado em Engenharia Civil pela 
Universidade Federal de Santa Catarina, em 
1995. Desenvolveu trabalhos da na área de 
materiais de construção civil e coordenou o 
Laboratório de Ensaios em Materiais de 
Construção do DEC. 

 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 

Fernando Lordello dos Santos Souza. 
(Pausa) 

Graduado em Engenharia Civil pela 
Escola Politécnica da Ufes, em 1971. Mestre em 
Engenharia Civil, em 1992, pela Escola 
Politécnica USP.  

 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 
Flávia Ruschi Mendes de Oliveira. 

(Pausa)  
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Graduada em Engenharia Civil pela 
Universidade Federal do Espírito Santo, 
em1981. Possui mestrado em Concreto 
Estrutural, pela Universidade de Londres; e 
doutorado em Engenharia Civil, pela 
Universidade Estadual de Campinas. Com 
destaque em trabalhos em estruturas de 
concreto e sustentabilidade.  

 
(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 
João Luiz Calmon Nogueira da Gama, que 

será representado por Marcel Olivier Ferreira de 
Oliveira. (Pausa)  

Graduado em Engenharia Civil pela Ufes, 
em 1978. Mestrado em Engenharia de Produção 
pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro.  

 
(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 
Jolindo Martins Filho. (Pausa)  
Graduado em Arquitetura pela UFRJ em 

1966, com especialização em Planejamento 
Urbano pela Universidade de Edimburgo, 
Escócia. Desde 74 lecionou Urbanismo e 
Construção de Edifícios no Centro Tecnológico 
da Ufes.  

 
(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 
José Maria Nicolau. (Pausa)  
Graduado em Engenharia Civil pela 

Universidade Federal do Espírito Santo, em 
1969. Possui mestrado em Engenharia pela New 
York University, Estados Unidos, em 1972. 
Possui doutorado em Gerenciamento de 
Projetos. 

 
(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 
Marcel Olivier Ferreira de Oliveira. 

(Pausa)  
Doutor em Engenharia Civil pela 

Universitat Politecnica de Catalunya, 

Barcelona/Espanha. Doutor em Engenharia Civil 
pela Universidade Federal Fluminense. 
Graduado em Engenharia Civil pela Fundação de 
Ensino Superior de Passos.  

 
(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 
Marco Antônio Barbosa da Silva. (Pausa)  
Engenheiro civil graduado pela Ufes em 

1967. Especialista em estradas e pavimentação. 
Atuou como engenheiro, diretor-geral do DER, 
do DEO e, presidiu a Comissão Estadual de 
Obras Públicas.  

 
(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 
Maurício Lordello dos Santos Souza Filho. 

(Pausa) 
Graduado em Engenharia Civil pela 

Universidade Federal do Espírito Santo em 1975 
e mestre em Engenharia Civil pela Universidade 
Federal do Espírito Santo em 2005. Destaque na 
área de Estruturas e Materiais de Construção 
Civil. 

 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 

Newton Fernando Araujo Brant. (Pausa) 
Graduado em Engenharia Civil pela 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro em 1974, mestrado em 1981 e 
doutorado em 1984, ambos em Engenharia Civil 
na área de Estruturas pela Universidade de 
Londres, Inglaterra.  

 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 
Regner Reine Castello, que será 

representado pelo Reno Reine Castello. (Pausa) 
Graduado em Engenharia Civil pela 

Escola Politécnica da Ufes. Mestre em Ciências 
da Engenharia, área de concentração Estruturas, 
pela PUC em 1969.  

 
(Procede-se à entrega da 
comenda) 
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Ele também recebe o certificado dele 
próprio. (Pausa) 

O senhor Reno Reine Castello possui 
graduação em Engenharia Civil pela 
Universidade Federal do Espírito Santo, 
mestrado em Engenharia Civil pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro e 
doutorado em Engenharia Civil pela 
Universidade do Texas. 

Atualmente é diretor técnico da Solo 
Fundações e Geotecnia Ltda.  

 
(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 
Robson Sarmento. (Pausa) 
Graduado em Engenharia Civil pela 

Universidade Federal do Espírito Santo, 
mestrado em Engenharia Civil pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro e doutorado em 
Engenharia Civil e Recursos Hídricos pela 
Universidade de Manchester. Com trabalhos de 
destaque nas áreas de Hidráulica e Saneamento.  

 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 
Uberescilas Fernandes. (Pausa) 
Engenheiro Civil pela Universidade 

Federal do Espírito Santo em 1971. Mestre em 
Geotecnia, pela University of South Carolina, 
Columbia, Estados Unidos. Ex-presidente do 
núcleo regional da ABMS-ES. Atualmente é 
diretor da Geoconsult. 

 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 
 Walnório Graça Ferreira. (Pausa) 

Graduado em Engenharia Civil pela 
Universidade Federal do Ceará, mestrado e 
doutorado em Engenharia Civil pela Coppe, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
Atualmente é professor voluntário da 
Universidade Federal do Espírito Santo.  

 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 
 Florindo dos Santos Braga. (Pausa) 

Graduado em Engenharia Civil pela 
Universidade Federal do Espírito Santo em 78; 
mestrado em Hidráulica e Saneamento pela 
Escola de Engenharia São Carlos e doutorado 
em Hidráulica e Saneamento pela Escola de 
Engenharia São Carlos.  
 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 
 Alexandre José Serafim. (Pausa) 

Engenheiro civil pela Escola Politécnica 
da Ufes em 69. Com mestrado em Engenharia 
Sanitária pela Universidade do Texas, El Paso, 
EUA, e PhD em Engenharia Sanitária pela 
Universidade do Texas.  

  
(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 
 Helder Faria Varejão. (Pausa) 

Engenharia Civil pela Ufes em 62. 
Engenheiro e diretor da Divisão de Obras 
Públicas da Secretaria de Obras Públicas do 
Espírito Santo. Engenheiro do Departamento de 
Águas e Esgotos do Espírito Santo, de 67 a 68. 
Engenheiro da Companhia Espírito-Santense de 
Saneamento, de 68 a 69. 

 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 

 O último homenageado desta noite é o 
senhor Ricardo Ferraz da Silva, indicação da 
deputada Janete de Sá, que será representado 
pela Irmã Ilza, vereadora. (Pausa) 

 Bacharel em Engenharia Civil pela 
Faculdade Capixaba de Nova Venécia. 
Engenheiro civil na Floema Comércio e Serviços; 
na Eletro Construtora; na Engecosta Comércio e 
Serviços; na Coração Dois Irmãos; Coração 
Valente Construções e Montagens. 
 

(Procede-se à entrega da 
comenda)  

 
Enquanto aguardamos a recomposição 

desta Mesa por parte do deputado Engenheiro 
José Esmeraldo, convidamos a fazer uso da 
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palavra, em nome dos homenageados, pelo 
tempo regimental de cinco minutos, o professor 
Uberescilas Fernandes. 
 

O SR. UBERESCILAS FERNANDES POLIDO 
– Boa noite a todos! Cumprimento o deputado 
José Esmeraldo, extensivo a todos os 
integrantes da Mesa. Cumprimento o professor 
Jorge Minassa, extensivo a todos os professores 
e homenageados. Em nome de todos os colegas, 
agradeço à comissão organizadora deste 
evento, composta pelos professores Patrício 
Pires, Rômulo Castello e Sayonara Pinheiro. 
Agradeço também ao Centro Tecnológico da 
Ufes, à própria Ufes e à Assembleia Legislativa 
do Espírito Santo, especialmente ao deputado 
José Esmeraldo, por esta homenagem dos 
Setenta Anos do Curso de Engenharia Civil da 
Ufes. É uma satisfação muito grande 
recebermos esta homenagem. Muito obrigado!  

Quando recebi o convite da comissão 
organizadora para falar neste evento em nome 
dos homenageados, foi para mim uma grande 
honra, mas, ao mesmo tempo, senti uma 
responsabilidade enorme, afinal, temos aqui 
presente um seleto grupo de professores e 
engenheiros civis dos mais ilustres e 
competentes do estado do Espírito Santo e 
talvez do Brasil.  

Tive a oportunidade de trabalhar junto 
com todos os professores homenageados, no 
dia a dia do curso de Engenharia Civil da Ufes, e 
todos contribuíam para torná-lo o curso que é 
hoje: um dos melhores cursos de Engenharia 
Civil do Brasil. Forte abraço a todos os colegas!  

O que é ser um professor? Professor é 
um profissional que tem a nobre missão de 
ensinar, de compartilhar conhecimento e de 
mostrar caminhos, principalmente aos mais 
jovens.  

Mas qual a importância de compartilhar 
conhecimento? O conhecimento é considerado 
pelos estudiosos o fator mais preponderante na 
evolução da nossa espécie. Assim, o ensino é o 
grande responsável pela evolução do ser 
humano.  

O que é ser um engenheiro civil? O 
engenheiro civil é o profissional responsável por 

criar, projetar e construir obras, o que demanda 
engenhosidade e criatividade sem limites.  

Para o engenheiro civil, o mundo nunca 
está pronto. A Engenharia Civil cobre, talvez, o 
espectro mais amplo de área de atuação de um 
profissional, compreendendo obras de prédios, 
estradas, ferrovias, aeroportos, pontes, túneis, 
portos, fundações e barragens, entre outros. 
Cuida de saneamento, tráfego, transporte, entre 
tantas outras atividades.  

O curso de Engenharia Civil da Ufes foi 
criado em 06 de setembro de 1951, inicialmente 
como Escola Politécnica do Espírito Santo, no 
Governo de Jones dos Santos Neves. Foi um fato 
histórico e muito importante para o 
desenvolvimento do Espírito Santo.  

O fundador do curso de Engenharia Civil 
e primeiro diretor foi o engenheiro civil Dido 
Fontes. Quero, neste momento, render minha 
homenagem a esse ilustre professor. Foi meu 
professor no curso de Engenharia Civil, na 
disciplina de Geologia, em 1969. E eu acabei me 
tornando especialista em Geotecnia.  

Somente em 30 de janeiro de 1961, a 
Escola Politécnica foi federalizada e incorporada 
à Universidade Federal do Espírito Santo. A 
partir de 1971, o curso veio para o campus de 
Goiabeiras e passou a ser ministrado no atual 
Centro Tecnológico da Ufes.  

De 1957, quando se formou a primeira 
turma, aos dias de hoje, foram formados, pelo 
curso de Engenharia Civil da Ufes, centenas de 
engenheiros civis. Dentre esses formandos, um 
se tornou o governador do estado do Espírito 
Santo: engenheiro Albuíno Azeredo. Um se 
tornou reitor da Ufes: engenheiro Máximo 
Borgo Filho. Alguns seguiram a carreira política, 
como nosso presidente da Mesa, deputado José 
Esmeraldo. Vários se tornaram professores, 
projetistas, construtores e diretores de 
empresas importantes no cenário nacional e até 
mesmo internacional. Esses fatos refletem a 
importância do curso de Engenharia Civil da 
Ufes.  

Cabe ressaltar novamente que o curso 
de Engenharia Civil da Ufes é um dos melhores 
do Brasil, sempre muito bem avaliado pelo 
Ministério da Educação.  
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Ao reitor da Ufes, representado aqui pela 
professora Cláudia Gontijo; ao coordenador do 
curso; ao diretor do Centro Tecnológico, 
representado pela professora Maristela Gomes da 
Silva; ao coordenador do curso, professor Rodrigo 
Silveira; ao chefe do Departamento de Engenharia 
Civil, professor Ronaldo Pilar; e a todos os atuais e 
antigos professores do curso de Engenharia Civil, a 
todos os funcionários e estudantes que continuam 
a manter e elevar o nome do curso em nível 
nacional e internacional, por meio de ensino, 
pesquisa e extensão, a todos eles, os meus 
sinceros parabéns.  

Não poderia deixar de render a minha 
homenagem ao engenheiro Wilmar Barroso, 
formado na primeira turma do curso de 
Engenharia Civil da antiga Escola Politécnica, em 
1957. Após formado, tornou-se professor do 
curso de Engenharia Civil. Engenheiro civil 
brilhante e empresário de sucesso. Foi meu 
professor no curso de Engenharia Civil, na 
disciplina de Geometria Descritiva, em 1967, e, 
hoje, eu tive a honra de receber a Comenda 
Wilmar Barroso.  

 Por fim, em nome de todos os 
professores homenageados, a nossa gratidão 
aos mentores e organizadores deste evento. 
Muito obrigado.  

 
O SR. CERIMONIALISTA - (RIKELME 

KRÜGER SALES) - Para o encerramento desta 
sessão solene, devolvo a palavra ao senhor 
deputado Engenheiro José Esmeraldo. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ENGENHEIRO JOSÉ 
ESMERALDO – PDT) – Antes do encerramento, 
quero fazer um agradecimento especial a todos 
vocês, aos familiares presentes. É uma honra, é 
uma satisfação, é uma lembrança do tempo. Eu 
estou vendo aqui o nosso amigo Reno. É só a 
sumidade! É impressionante. Eu, quando 
cheguei aqui, eu fiquei assim meio perdido. É 
incrível. Professores de alto gabarito! É 
impressionante o nível das pessoas que vieram 
aqui, hoje. Eu estou feliz, alegre e satisfeito. Que 
bom. E estou pronto pra fazer outras, daqui pra 
frente. É só os engenheiros me procurarem, 
porque eles são meio arredios, né?  

Mas eu, antes de encerrar, queria fazer 
uma fazer uma solicitação a vocês: antes de 

vocês irem embora, – até mesmo porque esta 
foto é uma foto histórica – eu queria que todos, 
no meu encerramento, viessem aqui, para a 
parte alta, para a gente bater uma foto. E essa 
foto é uma foto histórica. 

Queria fazer um agradecimento especial 
ao nosso cerimonialista, a todos os fotógrafos, 
àqueles que nos ajudaram, Porque sem vocês, 
nós não poderíamos ter essa festa. Realmente, 
isto daqui foi uma festa!  

Quero agradecer a todos, àqueles que 
estão na parte da segurança, enfim, todos os 
funcionários desta Casa de Leis que estão aí até 
nove, dez horas da noite. E eu, graças a Deus, 
tenho uma amizade muito grande com essa 
rapaziada e essa moçada, porque eu falo com 
todos eles, como diz o outro: Eu não sou 
deputado de paletó e gravata, eu sou deputado 
de manga de camisa. Talvez por isso que eu 
cheguei a meus nove mandatos. E aqueles que 
ficam com muito paletó e muito a gravata 
ganham a primeira; na segunda, já começam a 
tropeçar. Eu estou tranquilo.  

Quero agradecer a todos vocês. É uma 
honra – gostaria de falar isso muitas e muitas 
vezes – ter vocês aqui!  

Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão. Antes, porém, 
convoco os senhores deputados e deputadas 
para a próxima, que será ordinária, no dia 27, às 
15h.  

Está encerrada a sessão. 

 
(Comunicamos que a próxima 
sessão será ordinária, dia 27 de 
junho de 2022, às 15h, cuja 
Ordem do Dia foi anunciada na 
quinquagésima quarta sessão 
ordinária, realizada no dia 22 de 
junho de 2022.)  

 
Encerra-se a sessão às vinte 

horas e cinquenta e um minutos. 

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