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Dívida gerada até 31 de julho de 2022 poderá ser negociada e paga em até 180 
parcelas mensais, conforme projeto do Executivo

Proposta para parcelar débito fiscal é aprovada na Ales

Refis 2023 prevê desconto em relação a multas e juros relativos ao ICMS devido / Foto: Freepik

Refis

Os deputados aprovaram, na sessão ordinária desta terça-feira 

(14), projeto do governo que institui o Programa de 

Parcelamento de Débitos Fiscais (Refis 2023). A matéria 

busca incentivar a regularização de débitos fiscais (incluindo 

multas e juros) para aqueles que aderirem ao programa. De 

acordo com o texto, estão incluídos, na versão 2023 do Refis, 

os débitos fiscais gerados até o dia 31 de julho de 2022, 

inscritos ou não em dívida ativa. A dívida poderá ser negociada 

e paga em até 180 parcelas mensais. 

Nos casos de pagamento à vista, o devedor poderá ter até 

100% de desconto nos valores relativos a multas e juros de 

débito de imposto de ICMS, imposto básico cobrado na 

circulação de mercadorias e na prestação de serviços. Essa 

porcentagem de desconto reduz na medida em que o 

contribuinte negocia a dívida em um número maior de 

parcelas, chegando a 75% nos casos em que forem 180 

parcelas, o maior prazo possível. 

A adesão ao Refis 2023 é uma escolha do interessado, que 

deverá se inscrever no período de 1° de abril a 31 de agosto. A 

matéria está fundamentada no Convênio de ICMS 194/2022, 

que permite a dispensa ou redução de multas e juros em 

dívidas fiscais, bem como o parcelamento. O projeto foi 

aprovado com emenda modificativa proposta pelo deputado 

Tyago Hoffmann (PSB).



Convidado pela Comissão de Saúde para a reunião desta 

terça-feira (14), o presidente da Federação das Santas 

Casas e Hospitais Filantrópicos (Fehofes), Fabrício 

Gaeede, apresentou os problemas financeiros 

enfrentados por essas instituições. Ele pediu ajuda dos 

deputados para automatizar o repasse das emendas de 

custeio. 

Responsáveis por 70% de toda a cobertura hospitalar pelo 

SUS no estado, Gaeede afirmou que essas unidades 

sofrem com o subfinancimento dos serviços realizados 

pela rede pública. Além disso, outra dificuldade apontada 

são os modelos contratuais “inadequados”, que seguem 

as prerrogativas estabelecidas pelo Ministério da Saúde 

(MS), com foco unicamente no faturamento, deixando a 

assistência ao paciente no segundo plano. 

Gaeede pediu ajuda dos parlamentares na viabilização 

automática anual das emendas federais de custeio, 

consideradas “uma solução” para os caixas das 

instituições. Conforme o presidente da comissão, Dr. 

Bruno Resende (União Brasil), muitas vezes para 

liberá-las, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) exige 

uma contrapartida na forma de prestação de serviço. 

Junto dos deputados Zé Preto (PL) e Pablo Muribeca 

(Patri), vice-presidente da comissão, Dr. Bruno se 

comprometeu a apresentar o pleito à Sesa.

Subfinanciamento na 
saúde discutido em reunião

A flexibilização do controle sanitário do cacau importado da 
África do Sul e da Costa do Marfim deve ser tema de debate 
do colegiado de Agricultura da Ales. Em reunião nesta 
terça-feira (14) os integrantes da comissão aprovaram 
convite para que a Associação Nacional dos Produtores de 
Cacau (ANPC) e a Associação dos Cacauicultores do Espírito 
Santo (Acau) participem dos trabalhos do colegiado em data 
ainda a ser definida. 

O presidente do colegiado, deputado Lucas Scaramussa 
(Podemos), esclareceu que a agenda foi solicitada pela 
própria ANPC. O objetivo é debater a Instrução Normativa 
(IN) 125, de março de 2021, emitida pela Secretaria de 
Defesa Agropecuária, do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, que trata das regras sanitárias para 
importação do produto.

Na ocasião, os parlamentares ressaltaram a importância de 
fortalecer a agricultura, um dos pilares da economia do 
Espírito Santo. Eles abordaram a missão do grupo em relação 
aos agricultores e às pessoas que vivem da aquicultura no 
estado.

Na reunião, os deputados também definiram que o colegiado 
continuará se reunindo às terças-feiras, às 10 horas, a cada 
15 dias. Os trabalhos ocorrerão no Plenário Dirceu Cardoso, 
em formato híbrido. Ainda na reunião, os parlamentares 
aprovaram a realização de uma sessão solene em 
homenagem ao Dia do Agricultor, que deve acontecer no dia 
11 de abril, às 11 horas.

Agricultura deve debater 
importação de cacau

Segundo Gaeede, verba repassada por governos cobre 60% dos 
gastos com procedimentos / Foto: PV Andrade

Comissão aprovou próximas agendas de trabalhos e definiu dia e horário 
fixos das reuniões ordinárias / Foto: JV Andrade



Segurança nas escolas foi o tema escolhido para a primeira 

audiência pública da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente da Assembleia Legislativa (Ales). Aprovada por 

unanimidade em reunião extraordinária do colegiado nesta 

terça-feira (14), a reunião acontecerá no dia 29 de março em 

Coqueiral de Aracruz (Aracruz-ES).

A cidade foi escolhida simbolicamente devido aos ataques 

ocorridos em duas escolas locais, entre elas a Escola de Ensino 

Fundamental e Médio Primo Bitti, em novembro do ano passado, 

que deixou quatro mortos e outros 12 feridos.

Presidente da comissão e propositor da audiência, o deputado 

Alcântaro Filho (Republicanos) afirmou que, após o ocorrido, a 

sensação de segurança nas escolas nunca mais foi a mesma, e 

que o tema será pauta prioritária no início dos trabalhos desta 

legislatura. “Em todo o Estado do Espírito Santo, ela (a pauta) 
merece nossa total atenção. Nós dialogamos e comunicamos à 
população capixaba que nós, desta comissão, colocamos de 
forma simbólica esta pauta inicial, mostrando que ela terá toda a 
nossa atenção no decorrer dos nossos trabalhos”, destacou o 

presidente.

O colegiado deliberou, ainda, que as reuniões ordinárias da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente acontecerão 

quinzenalmente, às terças-feiras, 13 horas, no Plenário Rui Barbosa.

Comissão vai a Aracruz 
debater segurança em escolas

Cavalos, éguas, jumentos, burros, mulas, pôneis estão 

entre os animais que têm sua saúde fiscalizada pelos 

órgãos governamentais, papel esse que, no estado, 

cabe ao Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do 

Espírito Santo (Idaf). Para o transporte dos equídeos é 

preciso apresentar teste negativo para mormo e 

anemia infecciosa equina (AIE), duas das principais 

doenças que acometem esses animais. 

Esses exames têm validade de 60 dias em nível 

nacional, segundo norma do Ministério da Agricultura. 

Entretanto, para efeito de circulação dentro de cada 

estado, o prazo pode ser estendido. Esse é o objetivo 

do deputado Zé Preto (PL), que apresentou o Projeto 

de Lei (PL) 32/2023, estabelecendo a validade de 180 

dias e que foi aprovado na sessão ordinária desta 

terça-feira (14). 

A coleta de sangue para os exames laboratoriais deve 

ser feita por profissionais credenciados. O mormo é 

contagioso, pode ser transmitido para humanos e 

outros animais e é causado pela bactéria Burkholderia 

mallei. Já a anemia infecciosa equina (AIE) é causada 

por vírus e não tem cura. O animal deve ser sacrificado 

se contrair a doença. 

Cavalos: PL estende prazo 
de validade de exames

Deputado Alcântaro Filho disse que segurança nas escolas é prioridade do 
colegiado / Foto: JV Andrade

Criadores têm alto custo com exames laboratoriais dos animais, 
justifica Zé Preto / Foto: Prefeitura de Pelotas/Arquivo



Proposta do governo do Estado do Espírito Santo aumenta de 

35% para 40% a margem consignável atribuída ao servidor 

público militar. Assinado pelo governador Renato Casagrande 

(PSB), o Projeto de Lei (PL) 34/2023 foi aprovado na sessão 

ordinária desta terça-feira (14) e amplia o limite de 

comprometimento da renda mensal dos militares com o 

pagamento de empréstimos.

De acordo com a justificativa da proposição, o objetivo do governo 

é equiparar a margem consignável dos servidores militares à 

fixada para os servidores civis, recentemente alterada pelo 

Decreto 5.213-R, de 27 de setembro de 2022.

A proposta do governo do Estado visa aumentar a margem de 

crédito consignado dos servidores militares do Espírito Santo, 

que, assim como os demais servidores ativos ou inativos do Poder 

Executivo, além de pensionistas do Instituto de Previdência dos 

Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), podem solicitar 

empréstimos consignados às instituições financeiras.

Nessa modalidade, a parcela do empréstimo é retida na folha de 

pagamento, sendo descontada diretamente do salário, da 

aposentadoria ou da pensão pela fonte pagadora. Sua 

contratação, porém, deve respeitar uma margem consignável - 

calculada de acordo com a remuneração do servidor. Ela 

representa o valor máximo que pode ser descontado para o 

pagamento das prestações.

Proposta amplia margem 
consignável para militares

A autorização para doar uma área de 506.400 

metros quadrados à Prefeitura de Vila Pavão foi 

objeto do Projeto de Lei (PL) 35/2023, de autoria do 

governo do Estado e que foi aprovado na sessão 

ordinária desta terça-feira (14). Conforme a 

prefeitura, o local será utilizado para projetos 

variados, com iniciativas que gerem emprego e 

renda, capacitação profissional, além de promoção 

de atividades culturais, educativas e de lazer.

O imóvel é propriedade do Estado e a doação está 

prevista no Artigo 80 do Decreto Estadual 3126-R, 

de 2012, que versa sobre a gestão patrimonial 

imobiliária do Espírito Santo e permite a doação, 

desde que comprovado interesse público. Segundo 

o Poder Executivo, a iniciativa não causa impacto 

orçamentário ou financeiro aos cofres públicos 

estaduais.

A proposta também determina a retomada da área 

pelo Estado caso haja comprovação de uso indevido 

ou distinto do que foi proposto pela matéria, que 

também determina ao município que regularize a 

transferência de posse do imóvel e apresente a 

documentação à Secretaria de Gestão e Recursos 

Humanos (Seger) em até 180 dias.

Proposta doa área ao 
município de Vila Pavão

Foto: Polícia Militar/ES Terreno a ser doado seria destinado ao polo empresarial da região, que 
pertencia à extinta Suppin / Foto: Cleber Sabino/Prefeitura de Vila Pavão
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A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa (Ales) 

protocolou Projeto de Resolução (PR) 4/2023, com 

alterações na estrutura administrativa da Casa. A proposta, 

aprovada na sessão ordinária desta terça-feira (14), 

contempla medidas para integrar e fortalecer as Casas 

Legislativas do Espírito Santo e também transforma e 

extingue cargos em comissão nas áreas de gerência e de 

direção e assessoramento especial. 

O PR 4/2023 visa promover a integração da Assembleia 

Legislativa com as Câmaras de Vereadores. Para isso, 

institui o Colégio Permanente de Presidentes das Casas 

Legislativas, que será coordenado pelo presidente da Ales.

Entre as atribuições do novo colegiado está “discutir e 

propor mecanismos para uma atuação institucional 

proativa, eficiente e colaborativa das Casas Legislativas”. 

Para isso, está previsto o “intercâmbio de experiências e 

boas práticas de atuação administrativa, funcional, 

tecnológica, legislativa e fiscalizatória do Poder Legislativo 

em âmbito estadual e nacional.”

Segundo o presidente Marcelo Santos (Podemos), o 

projeto tem por objetivos fortalecer o diálogo com outras 

instituições e “dar protagonismo” às Câmaras dos 

Vereadores com a instituição do Colégio Permanente de 

Presidentes das Casas Legislativas.

Projeto altera estrutura 
administrativa da Ales

O governador Renato Casagrande (PSB) enviou à 

Assembleia Legislativa o Projeto de Lei (PL) 161/2023, que 

reestrutura o Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e 

Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil e 

Ensino Fundamental no Espírito Santo (Funpaes). A 

matéria foi lida na sessão ordinária desta terça-feira (14), 

quando também teve requerimento de urgência aprovado. 

Mas os deputados das comissões reunidas (Justiça, 

Educação e Finanças) se prevaleceram do prazo 

regimental para análise e a matéria deve ser apreciada na 

próxima sessão. 

O fundo tem por finalidade ampliar o acesso à educação, 

promover a equidade e melhorar o nível da aprendizagem 

do ensino público capixaba, mediante transferência 

financeira aos municípios signatários do Pacto pela 

Aprendizagem no Espírito Santo (Paes), instituído pela Lei 

10.631/2017. Os municípios podem usar esses recursos 

para construção, reforma, ampliação e aquisição de 

equipamentos e mobiliários. 

De acordo com informações da Secretaria de Estado da 

Educação, a reestruturação do Funpaes é uma forma de 

desburocratizar os procedimentos para liberação dos 

recursos para execução das obras ou compra dos 

equipamentos.

Governo quer reestruturar 
fundo da educação

Proposta é de iniciativa do presidente da Ales, deputado Marcelo Santos 
/ Foto: Lucas S. Costa

Município deverá instituir conselho para fiscalizar aplicação de recursos 
/ Foto: Jansen Lube/Prefeitura de Vitória

Leia as matérias na íntegra: al.es.gov.br
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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 8.627 
 

Altera a Resolução nº 
4.109, de 15 de setembro 
de 2015, e a Resolução nº 
2.890, de 23 de dezembro 
de 2010, institui o Colégio 
Permanente de 
Presidentes das Casas 
Legislativas do Estado do 
Espírito Santo, e dá outras 
providências. 

 

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

Art. 1º Fica incluído na Resolução nº 4.109, de 
15 de setembro de 2015, o art. 2º-A com a 
seguinte redação: 
 

“Art. 2º-A. Fica instituído o Colégio 
Permanente de Presidentes das Casas 
Legislativas do Estado do Espírito Santo 
que funcionará em conjunto com a Casa 
do Vereador. 
 
§ 1º O Colégio Permanente de 
Presidentes das Casas Legislativas do 
Estado do Espírito Santo será 
coordenado pelo Presidente da 
Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo. 
 
§ 2º O Colégio Permanente de 
Presidentes das Casas Legislativas do 
Estado do Espírito Santo tem por 
objetivo geral a plena efetivação do 
Estado Democrático de Direito e do 

princípio da separação de poderes e por 
objetivos específicos: 
 

I - discutir e propor mecanismos para 
uma atuação institucional proativa, 
eficiente e colaborativa das Casas 
Legislativas; 
 

II - defender os princípios, as 
prerrogativas e as competências 
constitucionais do Poder Legislativo e de 
seus integrantes; 
 

III - integrar as Casas Legislativas do 
Estado do Espírito Santo; 
 
IV - promover o intercâmbio de 
experiências e boas práticas de atuação 
administrativa, funcional, tecnológica, 
legislativa e fiscalizatória do Poder 
Legislativo em âmbito estadual e 
nacional; 
 
V - desenvolver e estimular o estudo de 
temas jurídicos e de políticas públicas 
que tenham repercussão em mais de 
uma Casa Legislativa. 
 
§ 3º Os Deputados Estaduais e os 
Vereadores poderão apresentar, isolado 
ou conjuntamente, propostas de 
discussão para apreciação do 
Coordenador do Colégio Permanente de 
Presidentes.” 

 
Art. 2º O art. 1º da Resolução nº 4.109, de 15 de 
setembro de 2015, passa a vigorar, acrescido do 
§ 2º-A, com a seguinte redação: 
 

“Art. 1º (...) 
 
§ 1º A Casa do Vereador funcionará em 
conjunto com a estrutura física e de 
pessoal da Diretoria da Casa dos 
Municípios, não havendo custo quanto a 
esses aspectos para este Poder, sendo 
hierarquicamente vinculada à Diretoria 
da Casa dos Municípios. 
 
(...) 

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3200300038003800340036003A00540052004100, Documento 

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



2 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 15 de março de 2023 

§ 2º-A Na sua atuação acadêmica a Casa 
dos Vereadores poderá solicitar auxílio 
da Secretaria Geral da Mesa e/ou do 
Centro de Estudo e Pesquisa da 
Procuradoria. 
 
§ 3º Poderão ser realizadas sessões 
especiais no Plenário relacionadas a 
assuntos pertinentes às competências 
institucionais das Casas Legislativas ou 
aos mandatos e às prerrogativas dos 
parlamentares, sob a Presidência do 
Presidente da Assembleia Legislativa ou 
outro Deputado por ele designado. 
 
§ 4º Poderão, a critério do Presidente da 
Assembleia Legislativa, em sessão 
solene, ser concedidas homenagens, 
anualmente, e no final de cada sessão 
legislativa, ao vereador, à vereadora, ao 
Presidente ou à Presidente de Câmara do 
ano, eleitos em uma das sessões 
especiais previstas no § 3º deste artigo. 
 
(...).” (NR) 

 
Art. 3º Fica transformado na estrutura 
organizacional da Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo – ALES – o cargo de 
provimento em comissão de Coordenador 
Especial de Relações Institucionais no cargo de 
provimento em comissão de Diretor de Relações 
Institucionais. 
 
§ 1º A área de atuação do cargo de Diretor de 
Relações Institucionais é a Diretoria de Relações 
Institucionais. 
 
§ 2º As atribuições do cargo de Diretor de 
Relações Institucionais são as descritas no item 
18-C do Anexo V da Resolução nº 2.890, de 23 
de dezembro de 2010, com redação dada por 
esta Resolução. 
 
Art. 4º Fica transformado na estrutura 
organizacional da ALES o cargo de provimento 
em comissão de Supervisor da Casa dos 
Municípios no cargo de provimento em 
comissão de Diretor da Casa dos Municípios. 

§ 1º A área de atuação do cargo de Diretor da 
Casa dos Municípios é a Diretoria da Casa dos 
Municípios. 
 
§ 2º As atribuições do cargo de Diretor da Casa 
dos Municípios são as descritas no item 18-D do 
Anexo V da Resolução nº 2.890, de 2010, com 
redação dada por esta Resolução. 
 
Art. 5º Fica transformado na estrutura 
organizacional da ALES o cargo de provimento 
em comissão de Coordenador Especial do 
Gabinete da Presidência no cargo de 
provimento em comissão de Chefe de Gabinete 
da Presidência. 
 
§ 1º A área de atuação do cargo de Chefe de 
Gabinete da Presidência é o Gabinete da 
Presidência. 
 
§ 2º As atribuições do cargo de Chefe de 
Gabinete da Presidência são as descritas no item 
5-A do Anexo V da Resolução nº 2.890, de 2010, 
com redação dada por esta Resolução. 
 
Art. 6º Ficam extintos da estrutura 
organizacional da ALES os cargos de provimento 
em comissão de Supervisor de Planejamento e 
Controle Prévio e de Supervisor do Setor de 
Auditoria Interna. 
 
Art. 7º O art. 7º da Resolução nº 2.890, de 2010, 
passa a vigorar com as seguintes alterações: 
 

“Art. 7º (...) 
 
(...) 
 
III - (...) 
 
(...) 
 
d) Chefia de Gabinete da Presidência; 
 
IV - (...) 
 
(...) 
 
n) Diretoria de Relações Institucionais; 
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o) Diretoria da Casa dos Municípios; 
 
(...) 
 
VI - (...) 
 
(...) 
 
z) na Diretoria de Relações Institucionais: 
 
(...).” (NR) 

 
Art. 8º Ficam inseridos na Seção III do Capítulo II 
do Título II da Resolução nº 2.890, de 2010, a 
Subseção IV e o art. 16-A, com as seguintes 
redações: 
 

“Subseção IV 
Da Chefia de Gabinete da Presidência 

 
Art. 16-A. A Chefia de Gabinete da 
Presidência tem como jurisdição 
administrativa as atividades de 
assessoramento especial ao Presidente 
da Assembleia Legislativa no 
desempenho de suas atribuições e 
compromissos oficiais; a direção das 
atividades administrativas do gabinete 
da Presidência, compreendendo, dentre 
outras funções, a coordenação da 
agenda do Presidente da Assembleia 
Legislativa; o acompanhamento dos seus 
despachos; de suas comunicações; a 
recepção e o encaminhamento de 
correspondências e de processos de sua 
alçada; a coordenação do transporte 
oficial do Presidente; e outras atividades 
correlatas.” 

 
Art. 9º Ficam inseridos na Seção IV do Capítulo II 
do Título II da Resolução nº 2.890, de 2010, a 
Subseção XIV e o art. 27-C, com as seguintes 
redações: 
 

“Subseção XIV 
Da Diretoria de Relações Institucionais 

 
Art. 27-C. A Diretoria de Relações 
Institucionais tem como âmbito de ação 

a gerência das atividades relativas à 
sugestão, ao desenvolvimento e ao 
acompanhamento de projetos 
institucionais de interesse do Gabinete 
da Presidência; à gerência das atividades 
da Supervisão do INTERLEGIS e da 
Comissão Interestadual Parlamentar de 
Estudos para o Desenvolvimento 
Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio 
Doce – CIPE/RIO DOCE; à organização, 
em parceria com outros Poderes e 
Órgãos, de eventos, seminários ou 
outros debates cujos temas estejam 
relacionados, direta ou indiretamente, 
com as funções da Assembleia 
Legislativa; à organização e ao 
assessoramento de viagens e missões 
nacionais e internacionais oficiais dos 
Deputados; à integração do Programa 
INTERLEGIS do Senado Federal, 
viabilizando projetos que possibilitem a 
disseminação e a utilização dos recursos 
oferecidos para todos os municípios; à 
realização de seminários, encontros e 
cursos buscando o intercâmbio com 
instituições dos Poderes Legislativos 
estaduais e municipais; outras atividades 
correlatas.” 

 
Art. 10. Ficam inseridos na Seção IV do Capítulo 
II do Título II da Resolução nº 2.890, de 2010, a 
Subseção XV e o art. 27-D, com as seguintes 
redações: 

 
“Subseção XV 

Da Diretoria da Casa dos Municípios 
 

Art. 27-D. A Diretoria da Casa dos 
Municípios tem como âmbito de ação a 
gerência das atividades relativas à Casa 
dos Municípios e à Casa dos Vereadores; 
a prestação da devida assistência às 
autoridades municipais, prefeitos e 
vereadores, no relacionamento destes 
com as autoridades do Estado do Espírito 
Santo, assim como no encaminhamento 
e atendimento aos seus pleitos, 
fornecendo dados, informações e apoio 
administrativo nas suas relações com 
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entidades da Administração Direta e 
Indireta, Autarquias e Fundações, a nível 
estadual ou federal; a orientação sobre a 
elaboração de projetos, no 
acompanhamento de programas e ações 
de interesse de seus Municípios junto 
aos Poderes Legislativo, Executivo e 
Judiciário e em outros procedimentos 
concernentes ao exercício de suas 
atribuições legislativas; outras atividades 
correlatas.” 

 
Art. 11. O art. 30 da Resolução nº 2.890, de 
2010, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 30. A Coordenação Especial da 
Escola do Legislativo tem como âmbito 
de ação a organização, coordenação, 
direção e execução das atividades 
inerentes às escolas de governo, 
destinadas, nos termos do art. 39, § 2º, 
da Constituição Federal, à formação, à 
qualificação, ao treinamento e ao 
aperfeiçoamento dos parlamentares e 
dos servidores do Legislativo; à definição 
das ações de capacitação dos servidores 
da Assembleia Legislativa de acordo com 
as prioridades diagnosticadas 
permanentemente; à qualificação dos 
servidores da Assembleia Legislativa nas 
atividades de suporte técnico-
administrativo, ampliando suas 
habilidades e competências para o 
melhor desempenho de suas atividades; 
ao incentivo a projeto de ensino e a 
pesquisas acadêmicas voltadas ao Poder 
Legislativo, em parceria com outras 
instituições de ensino e Casas 
Legislativas; ao desenvolvimento de 
programas voltados para a formação de 
futuras lideranças sociais e políticas; à 
promoção da elevação do nível de 
escolaridade fundamental e médio dos 
servidores, oferecendo-lhes 
possibilidade de implementarem ou 
continuarem seus estudos; ao 
incremento de parcerias com outras 
instituições afins, que possibilitem 
ampliar a ação da Escola para atender às 

várias demandas da Assembleia 
Legislativa e de Câmaras Municipais 
quanto aos cursos e projetos; outras 
atividades correlatas.” (NR) 

 
Art. 12. O art. 82 da Resolução nº 2.890, de 
2010, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 
 

“Art. 82 A localização dos servidores 
efetivos e comissionados lotados na 
Assembleia Legislativa e quaisquer de 
suas alterações serão registradas no 
assentamento funcional do servidor pela 
Secretaria de Gestão de Pessoas, por 
meio da Coordenação do Grupo de 
Recursos Humanos.  
 
(...) 
 
§ 2º A alteração da localização do 
servidor far-se-á, a pedido ou de ofício, 
mediante formulário próprio de 
transferência, sendo registrada pela 
Secretaria de Gestão de Pessoas na 
forma prevista no caput deste artigo. 
 

§ 3º Justificadamente, o titular do órgão 
poderá colocar à disposição da Secretaria 
de Gestão de Pessoas servidor efetivo ou 
comissionado até então localizado no 
âmbito do seu órgão. 
 

§ 4º A localização dos ocupantes dos 
cargos em comissão integrantes dos 
níveis previstos nos incisos I a V do art. 
71 desta Resolução observará a 
distribuição prevista no Anexo IV desta 
Resolução. 
 

§ 5º Os titulares dos cargos de carreira 
serão localizados considerando a 
distribuição prevista no art. 81 e os 
ocupantes dos cargos em comissão de 
Assessor Sênior da Secretaria e de 
Assessor Júnior da Secretaria serão 
localizados considerando a distribuição 
prevista nos Anexos IV-A e IV-B desta 
Resolução, ressalvadas as circunstâncias 
excepcionais, para atendimento da 
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necessidade do serviço, observando-se 
critérios de conveniência e oportunidade 
da Administração.” (NR) 

 

Art. 13. A Chefia de Gabinete da Presidência, a 
Diretoria de Relações Institucionais e a Diretoria 
da Casa dos Municípios passam a integrar o 
organograma constante do Anexo I da 
Resolução nº 2.890, de 2010, ficando 
subordinadas à Presidência. 
 

Parágrafo único. A Supervisão de Planejamento 
e Controle Prévio e a Supervisão do Setor de 
Auditoria Interna ficam suprimidas do 
organograma referido no caput deste artigo. 
 

Art. 14. Na forma do Anexo Único desta 
Resolução, ficam inseridos no Anexo IV da 
Resolução nº 2.890, de 2010: 
 

I - o cargo de Chefe de Gabinete da Presidência, 
no nível de Direção e Assessoramento Especial; 
 

II - os cargos de Diretor de Relações 
Institucionais e Diretor da Casa dos Municípios, 
no nível de Gerência. 
 

Parágrafo único. Ficam suprimidos do Anexo IV 
da Resolução nº 2.890, de 2010: 
 

I - os cargos de Coordenador Especial do 
Gabinete da Presidência e Coordenador Especial 
de Relações Institucionais, no nível de 
Coordenação Especial; 
 

II - os cargos de Supervisor da Casa dos 
Municípios, Supervisor de Planejamento e 
Controle Prévio e Supervisor do Setor de 
Auditoria Interna, no nível de Supervisão. 
 

Art. 15. A qualificação exigida para o cargo de 
provimento em comissão de Supervisor do 
Arquivo Geral, prevista no Anexo IV da 
Resolução nº 2.890, de 2010, no nível de 
Supervisão, fica alterada para: Curso Superior. 
 

Art. 16. O Anexo V da Resolução nº 2.890, de 
2010, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 
 

“5-A. CHEFE DE GABINETE DA 
PRESIDÊNCIA – CGP 

5-A.1. Área de atuação: Gabinete da 
Presidência 
5-A.2. Escolaridade: Curso superior 
completo 
5-A.3. Qualificação: Curso superior 
5-A.4. Atribuições: Planejar, coordenar, 
orientar, controlar e dirigir as atividades 
do Gabinete da Presidência; delegar e 
distribuir as atribuições pertinentes a 
cada um dos servidores do Gabinete da 
Presidência; coordenar e revisar a 
redação do expediente e da 
correspondência oficial do Presidente; 
acompanhar os seus despachos; suas 
comunicações; receber e encaminhar as 
correspondências e os processos de sua 
alçada; transmitir as decisões do 
Presidente aos demais setores da 
Assembleia; programar as audiências; 
coordenar a agenda de compromissos do 
Presidente; conduzir tarefas de caráter 
reservado ou confidencial determinadas 
pelo Presidente; assistir o Presidente nas 
reuniões da Mesa e no desempenho de 
suas funções parlamentares, quando 
solicitado; exercer outras atividades 
inerentes ao cargo ou que lhes sejam 
atribuídas pelo Presidente e 
desempenhar outras atividades 
correlatas. 
 

(...) 
 

18-C. DIRETOR DE RELAÇÕES 
INSTITUCIONAIS – DRI 
18-C.1. Área de atuação: Diretoria de 
Relações Institucionais 
18-C.2. Escolaridade: Curso superior 
completo 
18-C.3. Qualificação: Curso superior 
18-C.4. Atribuições: sugerir, apresentar, 
desenvolver e gerir projetos 
institucionais de interesse do Gabinete 
da Presidência; gerir as atividades da 
supervisão do INTERLEGIS e da Comissão 
Interestadual Parlamentar de Estudos 
para o Desenvolvimento Sustentável da 
Bacia Hidrográfica do Rio Doce – 
CIPE/Rio Doce, voltadas para o 
relacionamento externo da Assembleia 
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Legislativa; organizar em parceria com 
outros Poderes e Órgãos, eventos, 
seminários ou outros debates cujos 
temas estejam relacionados, direta ou 
indiretamente, com as funções da 
Assembleia Legislativa; organizar e 
assessorar viagens e missões nacionais e 
internacionais oficiais dos deputados; 
propor ao Presidente a elaboração de 
convênios e acordos internacionais; 
elaborar relatórios oficiais; dar apoio 
logístico e de comunicação social, ao 
estreitamento de relações com 
instituições e organizações locais, 
nacionais e internacionais, inclusive com 
outros Poderes; coordenar missões e 
receber delegações; acompanhar a 
execução dos convênios e acordos 
celebrados, produzindo relatórios 
periódicos e finais, e mantendo sob sua 
guarda os documentos originados 
enquanto em vigor o objeto; prestar 
assessoramento, sob determinação da 
Presidência, perante as instituições e 
organizações nacionais e estrangeiras; 
auxiliar na promoção de políticas e de 
acordos de integração com os Estados 
brasileiros e outros países; e colaborar 
com a Secretaria de Comunicação Social 
no desenvolvimento de projetos 
estratégicos, de forma a promover a 
imagem e o bom relacionamento dos 
deputados junto ao seu público, 
abrangendo as instituições 
parlamentares, sejam de âmbito local, 
municipal, estadual, nacional ou 
internacional; e desempenhar outras 
atividades correlatas. 
 
18-D. DIRETOR DA CASA DOS 
MUNICÍPIOS – DCM 
18-D.1. Área de atuação: Diretoria da 
Casa dos Municípios 
18-D.2. Escolaridade: Curso superior 
completo 
18-D.3. Qualificação: Curso superior 
18-D.4. Atribuições: Planejar, organizar, 
gerir e fiscalizar as atividades da Casa dos 
Municípios e da Casa dos Vereadores; 

assegurar que o setor preste a devida 
assistência às autoridades municipais, 
prefeitos e vereadores, no 
relacionamento destes com as 
autoridades do Estado do Espírito Santo, 
assim como no encaminhamento e 
atendimento aos seus pleitos, 
fornecendo dados, informações e apoio 
administrativo nas suas relações com 
entidades da Administração Direta e 
Indireta, Autarquias e Fundações, a nível 
estadual ou federal; na orientação sobre 
a elaboração de projetos, no 
acompanhamento de programas e ações 
de interesse de seus Municípios junto 
aos Poderes Legislativo, Executivo e 
Judiciário e em outros procedimentos 
concernentes ao exercício de suas 
atribuições legislativas; e desempenhar 
outras atividades correlatas. 
 
(...) 
 
23.4 Atribuições: promover formação 
continuada voltada para os interesses do 
Poder Legislativo, contribuindo para o 
desenvolvimento dos servidores da ALES 
e dos cidadãos capixabas; definir as 
ações de capacitação dos servidores da 
Assembleia de acordo com as 
prioridades diagnosticadas 
permanentemente; qualificar os 
servidores da Assembleia Legislativa nas 
atividades de suporte técnico-
administrativo, ampliando suas 
habilidades e competências para o 
melhor desempenho de suas atividades; 
incentivar projeto de ensino e pesquisas 
acadêmicas voltadas ao Poder 
Legislativo, em parceria com outras 
instituições de ensino; desenvolver 
programas voltados para a formação de 
futuras lideranças sociais e políticas; 
promover a elevação do nível de 
escolaridade fundamental e médio dos 
servidores, oferecendo-lhes 
possibilidade de implementarem ou 
continuarem seus estudos; estabelecer 
parcerias com outras instituições afins, 
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que possibilitem ampliar a ação da 
Escola para atender às várias demandas 
da Assembleia Legislativa quanto aos 
cursos e projetos; integrar o Programa 
INTERLEGIS do Senado Federal, 
viabilizando projetos que possibilitem a 
disseminação e a utilização dos recursos 
oferecidos para todos os municípios; 
realizar seminários, encontros e cursos 
buscando o intercâmbio com instituições 
do Poder Legislativo estaduais e 
municipais, visando ao aperfeiçoamento 
e ao aprimoramento das ações 
legislativas da ALES; desempenhar outras 
atividades correlatas. 
 

(...) 
 

43.3. Qualificação: Curso superior 
 

(...).” (NR) 
 

Art. 17. O subitem 1.4 do inciso II do Anexo VI 
da Resolução nº 2.890, de 2010, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
 

“II - (...) 
 

1. (...) 
 

(...) 
 

1.4 QUALIFICAÇÃO: Servidor efetivo dos 
quadros da ALES. 
 
(...).” (NR) 
 

Art. 18. Ficam substituídas na Resolução nº 
2.890, de 2010, e nas demais normas internas 
da ALES, as expressões “Coordenação Especial 
de Relações Institucionais”, “Coordenador 
Especial de Relações Institucionais”, “Supervisão 
da Casa dos Municípios”, “Supervisor da Casa 
dos Municípios”, “Coordenação Especial do 
Gabinete da Presidência” e “Coordenador 
Especial do Gabinete da Presidência”, 
respectivamente, pelas expressões “Diretoria de 
Relações Institucionais”, “Diretor de Relações 
Institucionais”, “Diretoria da Casa dos 
Municípios”, “Diretor da Casa dos Municípios”, 
“Chefia de Gabinete da Presidência” e “Chefe de 
Gabinete da Presidência”. 

Art. 19. Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 
 
Art. 20. Ficam revogados as alíneas “d” e “k” do 
inciso V, o item 3 da alínea “z” e a alínea “a-b” 
do inciso VI, todos do art. 7º, os arts. 31, 35-C e 
82-A, e os itens 24, 27, 49, 53-A e 53-B do Anexo 
V da Resolução nº 2.890, de 23 de dezembro de 
2010. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de março de 2023. 
 

MARCELO SANTOS 
Presidente 

JOÃO COSER 
1º Secretário 
JANETE DE SÁ 
2ª Secretária 

 
 

ANEXO ÚNICO 
 

Altera o Anexo IV da Resolução nº 2.890, de 
2010, na forma do art. 14 desta Resolução 

 

NÍVEL DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO ESPECIAL 

ITEM CARGO 
ÁREA DE 

ATUAÇÃO 
CÓD. QUALIFICAÇÃO QT. SUBORD. 

(...) 

04 
Chefe de 

Gabinete da 
Presidência 

Gabinete 
da 

Presidência 
CGP Curso Superior 01 Presidência 

    
TOTAL 02 04 

 

 

NÍVEL DE GERÊNCIA 

ITEM CARGO 
ÁREA DE 

ATUAÇÃO 
CÓD. QUALIFICAÇÃO QT. SUBORD. 

(...) 

14 
Diretor de 
Relações 

Institucionais 

Diretoria de 
Relações 

Institucionais 
DRI Curso Superior 01 Presidência 

15 
Diretor da 
Casa dos 

Municípios 

Diretoria da 
Casa dos 

Municípios 
DCM Curso Superior 01 Presidência 

(...) 

    
TOTAL 03 14 

 

 
IMPACTO FINANCEIRO 

 

Impacto mensal total R$ 6.982,52 

Impacto total para 2023 (Abril 
a Dezembro) 

R$ 72.129,42 

Impacto total para 2024 R$ 93.076,98 

Impacto total para 2025  R$ 93.076,98 
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ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 

 
ATO Nº 820 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 8º da Resolução nº 5.417, 
de 06 de abril de 2018, que regulamenta a 
concessão de auxílio-creche na forma de auxílio 
financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos dos arts. 88 e 91 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e conforme 
processo nº 3167/2023, requerimento de 
auxílio-creche nº 24/2023, resolve:  

 
CONCEDER o auxílio-creche nos termos 

do art. 2º, caput, da Resolução nº 5.417/2018 à 
servidora DANIELLA STEFFENS MELGAÇO, 
matrícula 210229, ocupante do cargo em 
comissão Assessor Júnior da Secretaria, código 
AJS, referente ao dependente Maria Helena 
Hess Melgaço. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de março de 2023. 
 

MARCELO SANTOS 
Presidente 

JOÃO COSER 
1º Secretário 
JANETE DE SÁ 
2ª Secretária 

 
ATO Nº 821 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

 
EXONERAR, a pedido, na forma do artigo 

61, § 2º, alínea “b”, da Lei Complementar nº 46, 

de 31 de janeiro de 1994, LEONARDO MARTINS 
ZEKEL, do cargo em comissão de ASSESSOR 
SÊNIOR DA SECRETARIA - ASS, contida no 
processo nº 4413/2023, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa, a partir de 14/03/2023. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de março de 2023. 
 

MARCELO SANTOS 
Presidente 

 
ATO Nº 822 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

DESIGNAR o(a) servidor(a) ANDRESSA 
DOS SANTOS RIBEIRO, matrícula n° 201155, 
titular do cargo efetivo de TÉCNICO 
LEGISLATIVO SÊNIOR, para exercer a Função 
Gratificada de: COORDENAÇÃO DO GABINETE 
DA SECRETARIA GERAL DA MESA, existente no 
âmbito da SECRETARIA GERAL DA MESA, 
classificada como FG3, nos termos do art. 77, § 
3º, da Resolução n° 2.890/2010, e suas 
alterações, sem prejuízo das atribuições 
inerentes ao cargo. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de março de 2023. 
 

MARCELO SANTOS 
Presidente 

 
ATO Nº 823 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

CONCEDER gratificação de Insalubridade 
em grau médio de 20% (vinte por cento) 
calculada sobre o vencimento, conforme art. 97, 
da Lei Complementar nº 46/94, à servidora 
CHRISTIANE VERVLOET, matrícula 209000 
ocupante do cargo efetivo de TÉCNICO 
LEGISLATIVO SÊNIOR. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de março de 2023. 
 

MARCELO SANTOS 
Presidente 

 
ATO Nº 824 

 
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, LUDMILLA COSTA ALVES, para exercer 
o cargo em comissão de ASSESSOR SENIOR DA 
SECRETARIA - ASS, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa, conforme processo nº 4488/2023. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de março de 2023. 
 

MARCELO SANTOS 
Presidente 

 
ATO Nº 825 

 
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, CARLA GOMES DA SILVA, do 
cargo em comissão de ASSESSOR JUNIOR DA 
SECRETARIA - AJS, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa, conforme processo nº 4485/2023. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 

de março de 2023. 
 

MARCELO SANTOS 
Presidente 

 
ATO Nº 826 

 
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, DULCINEIA MARTINS ABREU, 
do cargo em comissão de ASSESSOR SÊNIOR DA 
SECRETARIA - ASS, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa, conforme processo nº 4507/2023. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de março de 2023. 
 

MARCELO SANTOS 
Presidente 

 
ATO Nº 827 

 

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, DULCINEIA MARTINS ABREU, para 
exercer o cargo em comissão de CHEFE DE 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA - CGP, da Secretaria 
da Assembleia Legislativa, conforme processo nº 
4506/2023. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de março de 2023. 
 

MARCELO SANTOS 
Presidente 

 
ATO Nº 828 

 

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, DILMA NUNES PIMENTA 
LAYBER, do cargo em comissão de 
COORDENADOR ESPECIAL DO GABINETE DA 
PRESIDÊNCIA - CEGP, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa, conforme processo nº 
4511/2023. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 

de março de 2023. 
 

MARCELO SANTOS 
Presidente 
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ATO Nº 829 
 

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, DILMA NUNES PIMENTA LAYBER, para 
exercer o cargo em comissão de ASSESSOR 
SENIOR DA SECRETARIA, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa, conforme processo nº 
4513/2023. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 

de março de 2023. 
 

MARCELO SANTOS 
Presidente 

 
ATO Nº 830 

 
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, JOELMA COSTALONGA, do 
cargo em comissão de SUPERVISOR GERAL DE 
GABINETE DE REPRESENTAÇÃO PARLAMENTAR - 
SGGRP, do gabinete do(a) Deputado(a) Marcelo 
Santos, por solicitação do(a) próprio (a) 
Deputado(a), contida no processo nº 
4505/2023. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de março de 2023. 
 

MARCELO SANTOS 
Presidente 

 
ATO Nº 831 

 
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, GIULIANO VALLADARES NADER 
RANGEL, para exercer o cargo em comissão de 
DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, DRI, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa, conforme 
processo nº 4509/2023. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de março de 2023. 
 

MARCELO SANTOS 
Presidente 

 
ATO Nº 832 

 
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, JOELMA COSTALONGA, para exercer o 
cargo em comissão de DIRETORA DA CASA DOS 
MUNICÍPIOS - DCM, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa, conforme processo nº 4508/2023. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 

de março de 2023. 
 

MARCELO SANTOS 
Presidente 

 
ATO Nº 833 

 
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, VIVIANE COSTA MENEGHELLI, 
do cargo em comissão de COORDENADOR 
ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - CERI, 
da Secretaria da Assembleia Legislativa, 
conforme processo nº 4512/2023. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de março de 2023. 
 

MARCELO SANTOS 
Presidente 
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ATO Nº 834 
 

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, VIVIANE COSTA MENEGHELLI, para 
exercer o cargo em comissão de SUPERVISOR 
DA COMISSÃO DE CIENCIA E TECNOLOGIA - 
SCCT, da Secretaria da Assembleia Legislativa, 
conforme processo nº 4516/2023. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 15 
de março de 2023. 

 

MARCELO SANTOS 
Presidente 

 
ATO Nº 835 

 

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, RAURIA E SILVA AMORIM, do 
cargo em comissão de SUPERVISOR DA 
COMISSÃO DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SCCT, 
da Secretaria da Assembleia Legislativa, 
conforme processo nº 4515/2023. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 15 
de março de 2023. 

 

MARCELO SANTOS 
Presidente 

 
ATO Nº 836 

 

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, RAURIA E SILVA AMORIM, para 
exercer o cargo em comissão de SUPERVISOR 
DO ARQUIVO GERAL - SAG, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa, conforme processo nº 
4514/2023. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 15 
de março de 2023. 
 

MARCELO SANTOS 
Presidente 

 

ATO Nº 837 
 

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 nº 1006/2023, 
resolve:  
 

RENOVAR, a partir de 09/03/2023, pelo 
período de 1 (um) ano, na forma art. 18 da 
Resolução nº 4.474, de 17 de outubro de 2016, 
a redução de 50 % (cinquenta por cento) da 
carga horária de trabalho do(a) servidor(a) 
ADRIANA HADDAD VARGAS, matrícula nº 
201397, ocupante do cargo efetivo de TÉCNICO 
EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , código 
ETTI, sem prejuízo da remuneração e da 
carreira. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 15 
de março de 2023. 
 

MARCELO SANTOS 
Presidente 

 

ATO Nº 838 
 

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

DESIGNAR, na forma do Artigo 52, § 1º e 
2º, da Lei Complementar nº 46, de 3l de janeiro 
de l994, SIMONE VICTOR, matrícula nº 201062, 
para substituir LARISSA BATISTA SILVA LIBARDI, 
matrícula nº 209634, no cargo em comissão de 
SUBDIRETOR GERAL DA SECRETARIA, código 
SDGS, no período de 15/03/2023 a 27/03/2023, 
por motivo de Licença maternidade da servidora 
titular do cargo. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 15 

de março de 2023. 
 

MARCELO SANTOS 
Presidente 
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ATOS DA DIREÇÃO-GERAL E DA 
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

PORTARIA Nº 308 
 

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

 

TRANSFERIR os 15 dias das férias 
regulamentares do(a) servidor(a) Leonardo 
Martins Zekel, matrícula nº 208202, referente 
ao exercício de 2023, marcadas inicialmente 
para 10/02/2023 a 24/02/2023, para o(s) 
período(s) abaixo:  

 
- Período Transferido para: 29/05/2023 a 
12/06/2023 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
13 de março de 2023. 
 

MIGUEL PEDRO AMM FILHO 
Diretor-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Secretária de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 309 

 

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

RESOLVEM, considerar licenciado (a) o/a 
servidor (a) JOYCE ASSIS DE OLIVEIRA, matrícula 
209358, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 01 (hum) dia em 10/03/2023, 
com base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
14 de março de 2023. 
 

MIGUEL PEDRO AMM FILHO 
Diretor-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Secretária de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 310 

 
A DIREÇÃO-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM A SECRETARIA DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais,  
 

RESOLVEM, considerar licenciado (a) o/a 
servidor (a) VIVIANE GARCIA CARDOSO, 
matrícula 207012, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 15 (Quinze) dias, com 
inicio em 13/03/2023 e final em 27/03/2023, 
com base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
14 de março de 2023. 

 
MIGUEL PEDRO AMM FILHO 
Diretor-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Secretária de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 311 

 
A DIREÇÃO-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM A SECRETARIA DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais,  
 

RESOLVEM, considerar licenciado (a) o/a 
servidor (a) EMANUELLE FERREIRA ALMENARA, 
matrícula 209114, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 01 (hum) dia em 
09/03/2023, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS). 
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Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
14 de março de 2023. 
 

MIGUEL PEDRO AMM FILHO 
Diretor-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Secretária de Gestão de Pessoas 

 
 

PORTARIA Nº 312 
 

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

RESOLVEM, considerar licenciado (a) o/a 
servidor (a) NÍVEA MARTINS DA ROSA 
OLIVEIRA, matrícula 210410, deste Poder 
Legislativo, na forma do artigo 129, da Lei 
Complementar nº 46, de 31/01/94, por 02 (dois) 
dias, com inicio em 09/03/2023 e final em 
10/03/2023, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS). 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

14 de março de 2023. 

 
MIGUEL PEDRO AMM FILHO 
Diretor-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Secretária de Gestão de Pessoas 

 
 

PORTARIA Nº 313 

 
A DIREÇÃO-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM A SECRETARIA DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, com base nas informações da 
CGRH, resolvem,  

 
TRANSFERIR os 30 dias de férias 

regulamentares do(a) servidor(a) THIAGO 
ZAMBON MACHADO, matrícula nº 208085, 

referente ao exercício de 2023, para o(s) 
período(s) abaixo:  
 
- Período(s) Marcado(s): 20/03/2023 a 
18/04/2023  
- Período(s) Transferido(s) para: 02/01/2024 a 
31/01/2024 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
15 de março de 2023. 
 

MIGUEL PEDRO AMM FILHO 
Diretor-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Secretária de Gestão de Pessoas 

 
 

PORTARIA Nº 314 
 

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

RESOLVEM, considerar licenciado (a) o/a 
servidor (a) ILLANNA PIOVANELI MACHADO, 
matrícula 209916, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 05 (Cinco) dias, com inicio 
em 13/03/2023 e final em 17/03/2023, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
14 de março de 2023. 
 

MIGUEL PEDRO AMM FILHO 
Diretor-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Secretária de Gestão de Pessoas 

 
 

PORTARIA Nº 315 
 

A DIREÇÃO-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM A SECRETARIA DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais,  
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RESOLVEM, considerar licenciado (a) o/a 
servidor (a) JOYCE ASSIS DE OLIVEIRA, matrícula 
209358, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 04 (Quatro) dias, com inicio em 
14/03/2023 e final em 17/03/2023, com base 

nas informações da Coordenação do Centro 
de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, 
em 14 de março de 2023. 
 

MIGUEL PEDRO AMM FILHO 
Diretor-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Secretária de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 316 

 

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

RESOLVEM, considerar licenciado (a) 
o/a servidor (a) DANIEL ANDRADE DA SILVA, 
matrícula 209769, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 07 (Sete) dias, com inicio 
em 13/03/2023 e final em 19/03/2023, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, 
em 14 de março de 2023. 
 

MIGUEL PEDRO AMM FILHO 
Diretor-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Secretária de Gestão de Pessoas 

 
ERRATA 

 
Na Portaria Nº 285, publicada em 

10/03/2023, referente o/a servidor(a) EDNA 
GLORIA GROBERIO PERIM, mat. 203283:  

 
onde se lê:  

“[...] por 01(Hum) dia, com início em 
09/03/2023 e final em 09/03/2023. 
[...]”  
 
leia-se:  
 

“[...] por 01 (Hum) dia, com início em 
08/03/2023 e final em 08/03/2023. 
[...]” 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, 
em 13 de março de 2023. 
 

MIGUEL PEDRO AMM FILHO 
Diretor-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Secretária de Gestão de Pessoas 

 

 

ATOS DA SUBDIREÇÃO-GERAL 

 
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

Pregão Eletrônico nº 002/2023 
Processo nº 220922/2022 

 

A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo torna público que a Mesa Diretora 
HOMOLOGOU o Pregão Eletrônico nº 
002/2023, referente à contratação de 
empresa para prestação de serviços de 
locação de até 31 (trinta e um) veículos (sem 
motorista, sem combustível e com 
quilometragem livre), para o período de 30 
(trinta) meses, que teve como resultado do 
lote único: Localiza Veículos Especiais S/A 
(CNPJ nº 02.491.558/0001-42), com valor 
total de R$ 3.907.748,40 (três milhões, 
novecentos e sete mil, setecentos e quarenta 
e oito reais e quarenta centavos). 
Mais informações através do e-mail 
scl@al.es.gov.br ou pelo telefone (27) 3382-
3874. 

Id CidadES: 2023.500L1100001.01.0002 
 

Vitória/ES, 14 de março de 2023. 
 

DULCINEIA MARTINS ABREU 
Subdiretora-Geral da Secretaria em Exercício 
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ATOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• QUARTA-FEIRA - 15.03.2023 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

01h15 A Grande Reportagem O Espírito Santo é um dos menores estados do país, mas é grande 
em diversidade, atrativos naturais e culturais. Apesar disso, o 
estado ainda não está na vitrine do turismo no país. Nesta 
reportagem você vai saber mais sobre as potencialidades e 
desafios do setor turístico no Espírito Santo. 

01h45 Reunião Extraordinária 
Híbrida 

Comissão de Infraestrutura 

03h45 Reunião Extraordinária 
Híbrida 

Comissão de Segurança  

06h30 Reunião Ordinária Híbrida  Comissão de Justiça 

07h00 Parlamento Brasil Lei de cotas completa 10 anos e pode ser revisada; Ceará: 
conflitos pela Independência do Brasil; moradores do DF querem 
impedir projeto imobiliário em área e cerrado nativo com 
dezenas de nascentes 

07h30 Dia de Campo na TV Conheça a experiência de extração do óleo de abacate para 
alimentação desenvolvida pela EPAMIG. O Dia de Campo na TV 
detalha o processamento do óleo de abacate que pode ser 
consumido como o azeite de oliva 

08h00 Panorama Telejornal com notícias do Legislativo capixaba 

08h30 A Grande Reportagem Na Grande Reportagem sobre violência contra a mulher, vamos 
mostrar histórias de vítimas de violência domiciliar e debater com 
especialistas por que há tanta violência, que políticas públicas são 
feitas para tentar diminuir o sofrimento de tantas famílias, e se 
existe um perfil dos agressores. Vamos apresentar um desse 
triste quadro de criminalidade de gênero no país e falar de 
algumas iniciativas para enfrentar o problema 

09h00 Sessão ordinária híbrida (V) Trabalhos do Legislativo Estadual 

12h00 Com a Palavra O deputado Delegado Danilo Bahiense/PL é o convidado desta 
edição. Oriundo dos quadros da Polícia Civil, ele está seu segundo 
mandato na Assembleia Legislativa e destaca a área de segurança 
pública como a sua principal bandeira no Parlamento 

12h30 Conta pra Gente O tema dessa edição do Conta pra Gente é consumismo. A 
educadora financeira Lorena Milaneze falou sobre estratégias 
para resistir aos impulsos de consumo 

13h00 Dedo de Prosa A poesia de Fernanda Tatagiba aborda vários temas, entre eles, 
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as relações humanas e seu vínculo com a natureza. Em “Labirinto 
Mínimo”, a poeta nos oferece poesias curtas e cheias de 
sensibilidade 

13h30 Sabores No programa Sabores, uma paixão nacional: o churrasco! Seja na 
confraternização com os amigos ou a família, num bom rodízio ou 
mesmo numa barraquinha da esquina, o churrasco é uma ótima 
pedida. Se liga nas nossas dicas para fazer o melhor churrasco! 

14h00 Reunião Ordinária (V) Comissão de Meio Ambiente 

15h00 Sessão ordinária híbrida  Trabalhos do Legislativo Estadual 

18h00 Com a Palavra O deputado Delegado Danilo Bahiense/PL é o convidado desta 
edição. Oriundo dos quadros da Polícia Civil, ele está seu segundo 
mandato na Assembleia Legislativa e destaca a área de segurança 
pública como a sua principal bandeira no Parlamento 

18h30 Dedo de Prosa A poesia de Fernanda Tatagiba aborda vários temas, entre eles, 
as relações humanas e seu vínculo com a natureza. Em “Labirinto 
Mínimo”, a poeta nos oferece poesias curtas e cheias de 
sensibilidade 

19h00 Som da Terra O Som da Terra recebe a cantora lírica Patrícia Eugênio, que está 
com um novo projeto, de música popular brasileira. Vamos 
conhecer seu novo trabalho e um pouco da sua história na música 

19h30 Sabores No programa Sabores, uma paixão nacional: o churrasco! Seja na 
confraternização com os amigos ou a família, num bom rodízio ou 
mesmo numa barraquinha da esquina, o churrasco é uma ótima 
pedida. Se liga nas nossas dicas para fazer o melhor churrasco! 

20h00 Parlamento Brasil Lei de cotas completa 10 anos e pode ser revisada; Ceará: 
conflitos pela Independência do Brasil; moradores do DF querem 
impedir projeto imobiliário em área e cerrado nativo com 
dezenas de nascentes 

20h30 Dia de Campo da TV Conheça a experiência de extração do óleo de abacate para 
alimentação desenvolvida pela EPAMIG. O Dia de Campo na TV 
detalha o processamento do óleo de abacate que pode ser 
consumido como o azeite de oliva 

21h00 MP com Você MP com Você, programa do Ministério Público Estadual em 
parceria com a TV Assembleia, gravou entrevista com o promotor 
de Justiça Matheus Leme Novaes, que atua na Promotoria de 
Alegre. Ele falou sobre a relação da gravidez na adolescência com 
a evasão escolar das meninas 

21h30 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público Federal 

22h00 Panorama Telejornal com notícias do Legislativo capixaba 

22h15 Com a Palavra O deputado Delegado Danilo Bahiense/PL é o convidado desta 
edição. Oriundo dos quadros da Polícia Civil, ele está seu segundo 
mandato na Assembleia Legislativa e destaca a área de segurança 
pública como a sua principal bandeira no Parlamento 

22h45 Sessão ordinária híbrida Trabalhos do Legislativo Estadual 
 

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 

 

SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL), DA 
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA VIGÉSIMA LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE 
DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS, REALIZADA 
EM 09 DE MARÇO DE 2023.  
 
 

A SR.ª CERIMONIALISTA – (MARILENE 
APARECIDA PEREIRA) – Boa tarde! Quero 
saudar as deputadas e deputados, o público 
presente, os servidores desta Casa de Leis e os 
que nos assistem pela TV Assembleia, pelas 
plataformas digitais do Youtube e Facebook.  

Convidamos, neste momento, para 
compor a Mesa, a excelentíssima senhora vice-
presidente da Comissão de Defesa dos Direitos 
Humanos e proponente desta audiência pública, 
Iriny Lopes.  

Convido para compor a Mesa a senhora 
Sônia Damasceno, técnica contábil; 
fisioterapeuta, graduada em Gestão Pública; 
conselheira da área de proteção, APA; 
presidente da associação Acurai e subsecretária 
na Secretaria Extraordinária de Políticas para as 
Mulheres; convido para compor a Mesa a 
senhora Fabiana Malheiros, psicóloga, 
especialista em Políticas Públicas, especialista 
em Gestão de Segurança Pública, servidora do 
Iases, gerente de Enfrentamento à Violência 
Contra as Mulheres, na Secretaria Ordinária de 
Política para as Mulheres; convido a sentar à 
Mesa, e já sentado à Mesa, o deputado estadual 
João Coser; convidada a compor a Mesa a 
senhora Edna Calabrez Martins, conselheira do 
Cedimes, representando o Fórum de Mulheres 
do Espírito Santo, secretária-geral da Mesa 
Diretora do Conselho, militante do Movimento 
Feminista e Popular da Articulação de Mulheres 
Brasileiras e do Coletivo Maria Vai Com as 
Outras Para a Luta; convidamos para compor a 
Mesa a senhora Cristiane Esteves Soares, 
promotora de Justiça, que coordena o Núcleo de 
Enfrentamento às Violências de Gênero em 
Defesa dos Direitos das Mulheres, Nevid; 

convidamos para compor a Mesa a vereadora 
de Linhares Pâmela Maia. (Pausa) 
 

(Tomam assento à Mesa as 
referidas convidadas) 

 
A nossa audiência é híbrida, e iremos 

contar com a participação virtual da senhora 
Denise Motta Dau, secretária nacional de 
Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres, 
do Ministério das Mulheres. 

Iremos ouvir, neste momento, uma 
música em comemoração ao mês das mulheres. 
Uma música muito importante e significativa. 

 
(É entoada uma música) 

 
Neste momento, a proponente desta 

audiência, deputada Iriny Lopes, fará uso da 
palavra pelo tempo regimental de cinco 
minutos.  

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

– Boa tarde a todas, todos e todes! Eu quero 
cumprimentar todas as nossas convidadas e o 
nosso querido parlamentar João Coser, que está 
aqui ao meu lado, nosso companheiro não só de 
partido e de Parlamento, mas também da 
Comissão de Direitos Humanos. 

Esperamos que a nossa presidenta 
Camila ainda consiga chegar para a sessão. A 
gente sabe das dificuldades desta semana para 
todo mundo.  

Chegou a presidenta! 
Bem-vinda, presidenta Camila Valadão! 
 
A SR.ª CERIMONIALISTA – (MARILENE 

APARECIDA PEREIRA) – Deputada estadual 
Camila Valadão, presidenta da Comissão de 
Defesa dos Direitos Humanos. (Pausa) 

 
(Toma assento à Mesa a 
deputada Camila Valadão) 

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

– Eu quero dar as boas-vindas a todas, todos e 
todes que estão aqui na nossa audiência pública 
anual. Nós fazemos todos os anos a nossa 
audiência. 
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Bem-vinda, Camila! (Pausa) 
Todas nós estamos, graças a Deus, 

correndo muito esta semana para estar nos 
eventos que a mulherada está organizando por 
aí. Muito bom! É um atraso mais do que 
justificado.  

Eu quero reafirmar aqui as boas-vindas. 
Neste ano nossa audiência pública sobre 

os desafios da equidade que buscamos entre 
homens e mulheres, as nossas lutas contra as 
violências praticadas contra nós, no ambiente 
político, no âmbito econômico, no âmbito físico, 
psicológico, têm uma nova conotação.  

Nós, nas eleições do ano passado, 
derrotamos o Governo fascista, que causou 
males profundos às mulheres brasileiras. 
Especialmente às mulheres indígenas, às 
mulheres negras, às mulheres da periferia. Nós 
fomos vilipendiadas, xingadas, mas, acima de 
tudo, nós vimos desconstituir todo um trabalho 
que foi feito durante décadas, porque, 
recorrendo à história, desde a década de 80 
algum nível de mecanismo, início da década de 
90, aliás, um mecanismo de debate sobre 
política para as mulheres.  
 Foi no Governo do presidente Lula, em 
seu primeiro Governo, que ele criou a SPM, a 
secretaria, que não era especial, por isso tinha o 
status de ministério. E é agora, em 2023, que 
temos efetivamente um ministério ocupado 
pela companheira Cida Gonçalves, que aqui está 
representada pela companheira Denise, que 
participa conosco, representando o nosso 
ministério. 
 Denise, remeta a Cida um abraço 
carinhoso, que tenho certeza, de todas essas 
mulheres, e as nossas esperanças todas 
depositadas no retorno do nosso ministério. 
 Tivemos, durante esse Governo fascista, 
o desmonte das políticas, o desmonte do 
orçamento. E, agora, quero jogar assim bastante 
luz no que o presidente Lula fez a partir de 
ontem.  
 O presidente Lula – e vou aqui fazer 
alguns comentários e depois passar as nossas 
convidadas –, ontem, dia 8 de março, a gente 
esperou com muita ansiedade, porque 
vencemos o Governo fascista, mas isso não 
significa dizer que tenhamos vencido o fascismo 

no Brasil. Essa é uma luta cotidiana de todas 
nós. As nossas desigualdades, enquanto 
mulheres, já existiam. Os nossos problemas, os 
nossos dramas, as nossas lutas, já existiam 
antes. Foram agravadas pela instalação 
institucional do fascismo no Brasil, através da 
ex-presidência da República. 
 E era com muita expectativa que 
aguardávamos ontem os anúncios, que 
normalmente todos os anos, no dia 8 de março, 
os nossos governos fizeram, fazem e farão, de 
quais serão as políticas para o período.  
 O presidente Lula anunciou um pacote 
com vinte e cinco ações voltadas para nós, que 
serão executadas, interseccionalmente, pela 
Cida e a sua equipe no Ministério das Mulheres. 
Quero aqui citar algumas dessas medidas, 
porque acho que isso orientará bastante o 
nosso debate e, inclusive, a nossa agenda de 
lutas.  
 No pacote, destacaria aqui produtos em 
condições especiais no Banco do Brasil, como 
linha de crédito para taxa menor para as nossas 
mulheres do campo, as nossas agricultoras, ou 
empreendedora na área urbana; programas de 
empreendedoras TEC, para empresas e projetos 
tecnológicos liderados por mulheres. 
  Isso não é só importante do ponto de 
vista da economia. Isso é importante para 
mostrar que nós também podemos estar no 
campo da ciência, no campo da tecnologia, 
avançando num espaço normalmente dominado 
pelos homens.  
 Dia Nacional Marielle Franco, dedicado à 
reflexão e à luta da violência praticada contra as 
mulheres.  

Colocar como critério de desempate em 
licitações do Governo Federal a equidade de 
trabalhadoras, homens e mulheres. Gente, isso 
é um passo decisivo, grande, significativo. O 
Governo assume, puxa para si essa 
responsabilidade e isso é muito importante para 
nós. O encontro nacional das Mulheres das 
Águas e o lançamento do prêmio Mulheres das 
Águas. Esses foram os destaques que eu fiz, não 
deu aqui vinte e cinco, mas esses foram os 
destaques que eu fiz questão de puxar aqui para 
os nossos comentários, porque acho que esses 
são centrais na nossa luta por equidade.  
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Agradeço novamente a presença de cada 
uma e cada um de vocês. Quero anunciar 
também a presença da nossa companheira, 
Lourdes Catarinozi. Eu sempre me enrolo com 
esse seu sobrenome, Lourdes, do Instituto 
Mulheres no Poder; A Rogéria Ferreira, da 
Federação das Associações e Movimentos 
Populares do Espírito Santo e as convidadas já 
estão todas elas aqui nominadas.  

Eu sugiro, a Meri está fazendo aqui hoje 
o nosso cerimonial, que antes de passar a 
palavra as nossas convidadas, nós possamos 
ouvir a nossa presidenta da comissão e também 
a saudação do deputado João Coser. Então, eu 
encerro minha participação, neste momento, da 
audiência aqui. Muito obrigada.  

 
A SR.ª CERIMONIALISTA – (MARILENE 

APARECIDA PEREIRA) – Neste momento a 
presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos 
Humanos, deputada Camila Valadão, fará uso da 
palavra pelo tempo regimental de cinco minutos  

 
A SR.ª CAMILA VALADÃO – (PSOL) – Olá, 

olá, boa noite, mulheres. Eu quero 
cumprimentar todas presentes aqui neste 
plenário, as que estão acompanhando também 
esta sessão pela transmissão. Quero 
cumprimentar a minha colega, parceira, aliada, 
amiga, deputada Iriny Lopes, deputado João 
Coser, aqui presente, quero cumprimentar as 
demais colegas aqui na Mesa que estão 
participando desse importante espaço.  

Acho fundamental a gente fazer um 
registro, que a eleição da presidência da 
Comissão Direitos Humanos aconteceu na 
semana passada depois de muita polêmica e 
disputa. E essa vitória nossa contou com a 
participação fundamental da deputada Iriny, 
que com muito orgulho é a vice-presidente 
desta comissão.  

Iriny que tanto nos ensina nesta 
trajetória que a gente está iniciando aqui na 
Assembleia Legislativa, que tanto nos apresenta 
esse espaço político duro, são trinta deputados, 
quatro mulheres. Duro porque obviamente o 
espaço de poder permeado fundamentalmente 
por homens sempre representa para nós 
desafios do ponto de vista de explicitar aquelas 

que são as questões que perpassam a nossa 
vida, que dificulta a nossa vivência, que impõe 
barreiras para as mulheres nos dias de hoje.  

O deputado João Coser, que a princípio 
não estaria na comissão, somou nesta 
importante comissão e tem muitas 
contribuições, muitos apoios no sentido de ser 
um aliado fundamental das mulheres para 
superar todas essas barreiras. A Iriny mencionou 
muito bem o período que felizmente nós já 
vencemos no nosso país, no desgoverno, do 
governo facista do presidente, ex-presidente, 
que fique muito, muito, muito, muito ex na 
nossa história, presidente Jair Bolsonaro.  

Esses últimos quatro anos significaram 
retrocessos enormes no que diz respeito à vida 
das mulheres, não por acaso nós tivemos um 
aumento de todas as formas de violência contra 
as mulheres no nosso país. 

Retrocedemos de uma maneira que 
demandará do Governo Federal eleito do 
presidente Lula enormes desafios para que a 
gente chegue aos patamares anteriores. Vejam, 
não estou nem falando de avanços 
significativos, estou falando de retomar alguns 
patamares em que nós já tínhamos avançado e 
que retrocedemos. 

Nós temos a tarefa de reconstruir esse 
país e a pauta das mulheres exige de nós 
espaços de debate como este. A eleição da 
comissão foi na semana passada e prontamente 
a deputada Iriny já estava com a audiência 
pública e eu disse para ela que não poderíamos 
passar essa semana sem reunir as mulheres 
para poder pensar os desafios nesta Casa de 
Leis.  

A misoginia cresce. Não por acaso a 
gente escutou nesta última semana vários 
debates sobre a dita red pill, e os desafios que 
vão impor às mulheres para dizer: Não 
aceitamos a misoginia.  

No Espírito Santo – para fechar, que eu 
acho que meu tempo já deve até ter passado –, 
nós tivemos o anúncio da Secretaria de 
Mulheres, por parte do Governo do Estado. Nós 
ainda não estivemos com a secretária 
Jacqueline, mas pretendemos em breve, Iriny, 
negociar, dialogar, fazer avançar as políticas 
públicas no Espírito Santo. Não queremos um 
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órgão de gestão esvaziado de orçamento, de 
incidência política, de capacidade de 
mobilização e de articulação.  

A vida das mulheres perpassa pela 
centralidade política que os governos precisam 
dar, do ponto de vista orçamentário, de 
investimentos.  

Então estaremos aqui, neste espaço, 
abertas ao diálogo, às proposições, mas 
também muito firmes do ponto de vista das 
políticas públicas das mulheres.  

Obrigada e bom debate para todas nós!  
 

A SR.ª CERIMONIALISTA – (MARILENE 
APARECIDA PEREIRA) – Neste momento fará 
uso da palavra o deputado estadual João Coser. 

 

O SR. JOÃO COSER – (PT) – Boa tarde. 
Quero cumprimentar todas as mulheres aqui 
presentes e todos os homens também, porque 
esse período de reflexão mais profundo sobre o 
tema leva principalmente à reflexão dos 
homens. Eu falo isso assim com uma 
tranquilidade como marido, como pai, mas 
principalmente como cidadão e como 
parlamentar agora.  

Nós percebemos o nível de desafios e as 
conquistas, conquistas que não caíram do céu. 
Todas as conquistas das mulheres foram frutos 
de muita luta.  

Então, a nossa presença aqui é para duas 
ou três coisas. Primeiro, colocar o mandato 
sempre à disposição e a serviço. O mandato tem 
que estar sintonizado com as lutas do povo e, 
neste caso particular, com a luta das mulheres.  

Vou repetir: nós aproveitamos o dia de 
ontem, com as manifestações aqui na 
Assembleia e na rua, e o Brasil inteiro faz isso e 
o mundo inteiro faz isso, para repensar o nosso 
papel como cidadão e, principalmente, como 
homem.  

O nível de violência, de agressão, de 
desrespeito é muito grande. Uma sociedade 
machista, uma sociedade conservadora. 
Infelizmente, o último Governo central fez de 
tudo para trazer para o centro do debate, de 
forma muito violenta, muito agressiva, muito 
desrespeitosa, esse tema. As mulheres foram 
mais violentadas porque eles faziam questão de 
abordar isso desta forma. 

Então, graças a Deus, como falaram as 
duas deputadas – cumprimentar a Iriny, a 
Camila e todas as mulheres aqui da Mesa e 
também do plenário –, esse tempo passou e, 
com a chegada do Lula, nós identificamos um 
desejo de fazer o retorno do debate das 
políticas públicas voltadas paras mulheres. 

Então, em nome da Denise, que está 
virtual, quero cumprimentar todas as mulheres. 
A nossa ministra também. Desejar muito 
sucesso para vocês. A Iriny, quando esteve ali, 
fez bonito e nós temos o privilégio de ter uma 
ministra, a primeira ministra das mulheres aqui 
conosco. Então temos um orgulho grande disso. 

Sabemos que a motivação de vocês, a 
luta, a disposição é grande e os desafios não são 
menores. Então ver vocês como um ministério, 
a Janja como primeira-dama agora pautando 
mesmo um tema novo. Não sei se a Iriny já viu, 
está lá formando as mulheres que vão fazer a 
presença das mulheres na rede social, porque é 
um desafio grande.  

O machismo vem sendo defendido por 
alguns homens agora de forma mais agressiva. 
Estou repetindo isso por quê? Porque nós 
tínhamos um processo de conquistas, de certa 
forma, de sucesso. O final do Governo Lula, a 
eleição da presidenta Dilma foi uma vitória 
muito grande das mulheres e infelizmente o 
impeachment dela se deu também por ela ser 
uma mulher. O desrespeito chega a esse ponto 
de uma pessoa com aquela quantidade de votos 
ser impeachmada sem nenhuma causa. 
Infelizmente contou muito a questão de gênero. 

Então, quero aqui prestar meu apoio, 
minha solidariedade às nossas deputadas e a 
vocês, particularmente, que estão no dia a dia 
nos movimentos sociais, nos Governos, nas ruas, 
no Parlamento – não é, Pamela? – sofrendo. 
Vejo sua questão, vejo a Karla. A Camila passou 
pela Câmara de Vitória, não tinha agressão 
maior do que essas duas aqui, a não ser a 
questão de gênero. A agressão não era porque 
ela era do PT, porque ela era do PSOL. Era 
também. Mas era muito porque elas eram 
mulheres.  

Então, aqui a nossa solidariedade, o 
nosso carinho a cada uma de vocês. Grande 
abraço! 
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A SR.ª CAMILA VALADÃO – (PSOL) – Eu 
vou só quebrar o protocolo, Iriny, brevemente, 
porque eu quero fazer uma saudação à Denise e, 
a partir dela, desejar muito sucesso à nossa 
ministra Cida Gonçalves, muito sucesso e muito 
trabalho porque as nossas vidas dependem de 
todo esse empenho que será desenvolvido nesse 
próximo período. 

 

A SR.ª CERIMONIALISTA – (MARILENE 
APARECIDA PEREIRA) – Neste momento 
daremos a palavra pelo tempo regimental de 
dez minutos a cada uma de nossas convidadas. 

Vamos iniciar com a senhora Sônia 
Damasceno, que representa a Secretaria 
Extraordinária de Política para as Mulheres.  

 

A SR.ª SÔNIA DAMASCENO – Boa tarde 
a todas. Quero aqui, em nome da Iriny, 
cumprimentar todas as mulheres presentes. É 
uma honra a gente estar aqui. Camila, que bom, 
que bom saber que nós vamos ter nesta Casa 
uma parceira para a Secretaria. Fico feliz com 
isso! 

A minha fala aqui hoje vai ser uma fala 
mais política. Como é que vou dizer? Mais 
centrada, até porque a Fabiana está na nossa 
gerência de Enfrentamento à Violência contra a 
Mulher. Então a parte mais técnica ela vai 
passar. 

Mas a Secretaria Extraordinária da 
Mulher chega como um avanço imprescindível 
para todas nós mulheres. Porque, além da 
existência de uma metodologia para o efetivo 
enfrentamento à violência contra as mulheres e 
ao gênero feminino num todo, é necessário esse 
comprometimento coletivo, a responsabilidade 
de todas as instituições e da sociedade, como 
um todo, nesse processo de defesa da mulher. 

Aí eu volto a repetir: não é só a mulher, 
mas o gênero feminino, as mulheres, as 
mulheres trans, cis, todos, todas e todes. 

Então, a gente espera que, neste debate, 
através da Secretaria, agora, a gente possa 
chegar realmente com efetivação às políticas 
públicas necessárias.  

Durante o período eleitoral, nós 
sofremos vários ataques. Eu também estive 
nesse local como candidata, como pré-
candidata, como candidata depois, e a gente 

sofreu esses ataques, simplesmente por ser 
mulher.  

Isso nos entristece porque acredito que 
a política é um local para todos nós. E é um 
local em que nós mulheres deveremos mais 
estar, porque é aqui que as coisas acontecem, 
é aqui que as políticas acontecem. É nesta 
Casa que são feitas as leis, aprovadas as leis 
que podem mudar e fazer a diferença na vida 
de todas nós. 

Então, as palavras: igualdade, respeito, 
diversidade, equidade, laicidade, justiça social, 
transparência dos atos públicos, participação 
no controle social, autonomia das mulheres, 
elas passam e eu faço questão de frisar que 
são palavras que são carros-chefes para a 
nossa Secretaria. 

O Plano Estadual de Política para as 
Mulheres e o Pacto são documentos 
orientadores para elaboração dessas políticas 
públicas. Aí nesse contexto, a gente conta muito 
com os conselhos, com o Conselho da Mulher, 
com a Famopes, com todos os grupos que 
compõem esse conselho para que a gente possa 
realmente criar políticas públicas que venham 
fazer a diferença na vida dessas mulheres. 

E o desafio maior de ser mulher numa 
sociedade machista, patriarcal, misógina, 
violenta, capitalista, não é fácil para a gente 
estar aqui, chegar até aqui não é fácil. Então, 
que a gente possa ter essa determinação, essa 
disposição para fazer a diferença na nossa vida e 
na vida das outras mulheres que estão conosco.  

Então, minha fala é simples, é uma fala 
mesmo de dizer que estamos aqui. Estamos 
aqui para aprender, estamos aqui para somar 
e fazer a diferença.  

Podem contar conosco, com a Secretaria, 
que a gente vai estar junto nessa batalha, 
aprendendo a cada dia. Eu costumo dizer que 
nós, mulheres, temos que aprender que nós não 
somos concorrentes, nós somos como a 
corrente, porque a corrente é feita de elos, e os 
elos, quando se unem, eles são fortes. Então, 
que nós aprendamos a ser é como as correntes 
e não concorrentes umas das outras.  

O meu abraço fraterno a todos, e passo a 
palavra.  
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Obrigada!  

 
A SR.ª CERIMONIALISTA – (MARILENE 

APARECIDA PEREIRA) –  Convidamos a fazer uso 
da palavra a senhora Fabiana Malheiros, que é 
gerente de Enfrentamento à Violência contra as 
Mulheres, da Secretaria Extraordinária de 
Políticas para as Mulheres.  

 
A SR.ª FABIANA MALHEIROS –  Eu saúdo 

todas as mulheres presentes nesta Mesa, na 
figura da Iriny, e a gente agradece o convite.  

Confesso que estou nervosa, mas é um 
grande desafio para nós estarmos compondo a 
equipe da Secretaria Extraordinária de Políticas 
para as Mulheres do Estado, ainda mais numa 
gerência tão desafiadora, que é a Gerência de 
Enfrentamento contra as Mulheres. Porque, 
quando a gente fala de violência, a gente não 
fala somente da violência doméstica, a gente 
fala também da violência doméstica, mas é a 
violência psicológica, é a violência patrimonial, é 
a violência, inclusive, que Camila e Karla 
passaram na Câmara de Vereadores de Vitória, 
que é a violência política. E, também, a violência 
institucional, que está presente no nosso dia a 
dia do nosso trabalho, tanto no serviço público 
quanto nas empresas particulares.  

E é um desafio, porque é muito amplo. E, 
por conta da amplitude, a gente precisa pensar, 
realmente, políticas públicas conjuntas. A gente 
não pode pensar em política pública para a 
mulher de um gabinete regimental, mas, 
conjuntamente, com todas as mulheres, para a 
gente também atuar nessa frente, que é uma 
frente tão importante, que é a de salvar nossas 
vidas.  

Então, a política para as mulheres e a 
Secretaria de Mulheres é extraordinária. Nós 
estamos há um mês lá, mas ela já existe desde 
janeiro, concentrando forças para criar uma 
secretaria de fato. Então, provavelmente, na 
semana que vem chega um projeto de lei.  

Nós fizemos um projeto de lei para 
apresentar à Assembleia Legislativa, criando 
uma secretaria, de fato, para que essas políticas 
sejam concretamente atuantes e a gente venha 
também a ampliar o olhar da política pública 
não só na questão do enfrentamento, mas 

também da prevenção da violência, da defesa 
da igualdade de gênero, na questão da equidade 
de gênero, do bem-estar da mulher. 

Então, o pacto de enfrentamento à 
violência e o plano estadual balizaram nosso 
terreno para criar as caixinhas, que a gente fala, 
as gerências da secretaria baseadas nos eixos do 
pacto e do plano, para que a gente consiga 
pensar a política amplamente para a mulher, 
com a geração de renda, com  a  saúde e bem-
estar, com o cuidado, através também da 
Secretaria Nacional de Cuidado com a Mulher, 
pensando políticas de cuidado, de diminuição da 
diferença entre homens e mulheres nos espaços 
tanto públicos como privados.  

Então, na semana que vem chega o 
projeto de lei, e a gente conta, Iriny e Camila e 
João, com a ajuda de vocês para a gente 
debater, discutir e aprovar esse projeto. O mês 
de março a gente escolheu para isso, 
exatamente, porque é tão caro para nós, é um 
mês de luta e que a gente também vai 
apresentar.  

E aí, eu queria pedir para Fabiana, minha 
xará, passar o slide, porque apesar da gente ter 
focado muito na questão do projeto de lei, nós 
herdamos, e aí a gente não pode esquecer que 
nós temos uma história, uma história também 
de muita luta de mulheres, que começou numa 
coordenação de mulheres – eu estou falando no 
Estado Espírito Santo, da política pública -, 
depois foi para a gerência e depois foi criada 
uma Subsecretaria de Políticas para as 
Mulheres. E aí, nessa Subsecretaria, que 
perdurou até o final do ano passado, cria-se a 
Secretária Especial, Extraordinária, desculpe. 

 

(São exibidas imagens 
simultaneamente ao 
pronunciamento) 

 

 A gente não pode esquecer que foi uma 
luta de muitas mulheres para que isso se 
efetivasse, e, por conta disso, nós herdamos, 
sim, vários projetos da subsecretaria e a gente 
continuou colocando em prática esses projetos, 
para que a gente não parasse a política, que a 
gente continuasse com essa política.  

Então, nós vamos inaugurar, agora nós 
temos seis núcleos Margaridas, que são os 
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núcleos que fazem o atendimento a mulheres 
vítimas de violência em todas as regiões do 
Estado, e nesse mês a gente inaugura mais 
quatro centros. A Edna sempre gosta de falar: 
Tudo é centro!  Eu também acho que tudo é 
centro, mas a diferença é que o núcleo é um 
pouco menor, a equipe, e o centro a equipe é 
maior.  

Nós vamos inaugurar os quatro centros 
agora: um em Linhares, um em São Mateus, um 
em Cachoeiro, um aqui na Região 
Metropolitana, aqui em Cariacica, para ampliar 
ainda mais o atendimento a mulheres vítimas de 
violência.  

Nós também estamos junto com a Sedu, 
discutindo o projeto das escolas plurais, que traz 
a questão de gênero e da mulher para as 
escolas.  

A adesão do Pacto Estadual de 
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres 
nos municípios que ainda faltam, são quatro 
municípios que ainda não aderiram ao pacto. 
Então, a gente está fazendo esse diálogo com 
esses municípios para adesão ao pacto.  

Também estudando uma forma de 
utilizarmos as Unidades Móveis de Atendimento 
a Mulheres do Campo, que é o nosso famoso 
ônibus, que está parado por conta de n 
impossibilidades burocráticas, e a gente está 
tentando andar e fazendo com que a gente 
consiga chegar, também, com políticas públicas 
nos ínterins, no campo, onde não chega mesmo, 
onde tem mais dificuldade de chegar.  

Os 16 Dias de Ativismo, a programação 
de março que está intensa para tudo; e 
também, nos dias 13, 14 e 15 de abril, a V 
Conferência Estadual de Políticas para as 
Mulheres. A gente está muito animado em 
poder fazer esse debate com a sociedade civil e 
o poder público estadual na Conferência 
Estadual de Políticas Mulheres, agora em abril.  

Nós também estamos na coordenação 
da Casa Abrigo Maria Cândida Teixeira, acho 
que todo mundo conhece, a Casa Abrigo para 
mulheres ameaçadas de morte. Esse é um 
grande desafio para nós, criar um projeto 
político-pedagógico para esta Casa, criar 
processos de trabalho que cuidem, que 
amparem, que discutam, que escutem as 

mulheres. E, também, o programa Agenda 
Mulher e o Qualificar-ES Mulher, que são 
programas do Governo do Estado para as 
mulheres.  

Então, a gente está dando continuidade 
a essas políticas e faremos o nosso 
planejamento estratégico da secretaria em abril. 
A ideia é fazer com a sociedade, esse 
planejamento, para a gente também planejar as 
ações desse ano e do ano que vem.  

A gente ainda tem os grupos vinculados 
à Secretaria, que é a Câmara Técnica do Pacto 
Estadual de Enfrentamento à Violência contra as 
Mulheres, o Fórum Estadual Permanente de 
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres 
do Campo, o Comitê Gestor Intersetorial do 
Plano Estadual de Políticas para as Mulheres, o 
Conselho Gestor da Casa Abrigo e o Cedimes. 

E, assim, a gente tem o papel da 
melhoria na distribuição dos espaços de poder e 
decisão, considerando a presença das mulheres; 
acesso à saúde integral – esses são os nossos 
desafios e o nosso papel, não é? –; 
enfrentamento à violência contra as mulheres; 
enfrentamento aos comportamentos 
discriminatórios e preconceituosos; inclusão das 
mulheres no mercado de trabalho – eu quero 
mais um minutinho só –; campanhas educativas 
sobre temas que atinjam diretamente a vida das 
mulheres; acesso à educação em todas as 
idades; e enfrentamento ao analfabetismo das 
mulheres, que é um grande desafio para nós. 

E aí, para terminar – minha xará vai 
passar –, falar um pouco sobre os núcleos e 
centros Margaridas, que é rápido. Eles têm o 
objetivo de contribuir para reivindicação de 
toda forma de violência contra as mulheres, 
bem como do resgate e fortalecimento da sua 
cidadania através da ampliação e fortalecimento 
da rede de serviços especializados de 
atendimento às mulheres em situação de 
violência no estado do Espírito Santo.  

Locais que os núcleos atuam: o Núcleo 
Central Serrana é em Santa Maria de Jetibá; 
Litoral Sul, em Anchieta; Centro-Oeste, em 
Colatina; Caparaó, em Alegre; Noroeste, Nova 
Venécia; Sudoeste Serrana, Afonso Cláudio; 
Centro, Central, em Linhares; Norte, em São 
Mateus; Sul, em Cachoeiro de Itapemirim; e o 
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Metropolitano, em Cariacica. A gente quer dizer 
que nesses núcleos e centros, as sedes são 
nesses municípios, mas eles atendem 
municípios do entorno.  

E é isso. É muito desafio, mas acho que, 
com a ajuda e com o a escuta ampliada também 
de todas as mulheres, e em todos os segmentos, 
a gente consegue também criar políticas 
públicas efetivas para diminuição da violência e 
para melhoria da vida das mulheres. 

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

– Quebrar o protocolo aqui e dizer que a 
proposta é excelente. Vamos discutir agora os 
detalhes dela, não é? Mas acho que é um 
avanço.  

Pedi a palavra porque gostaria de fazer 
alguns registros e agradecimentos.  

Quero agradecer a presença da Graciete 
de Souza, do Movimento de Mulheres Unidas de 
São Pedro; da Rosilene Bellon, diretora do 
Departamento de Política para as Mulheres, da 
Secretaria de Políticas Para as Mulheres, da 
Prefeitura da Serra; da minha grande e querida 
amiga, companheira, militante, Rosely Pires, 
coordenadora do Fordan, Ufes, uma grande 
guerreira na luta contra a violência praticada 
contra as mulheres.  

Quero citar aqui, com muito carinho, e 
agradecer, a sua presença, Leandro, presidente 
do Sindicato dos Servidores e Servidoras desta 
Casa. A sua presença aqui é muito importante 
porque é o envolvimento dos servidores e das 
servidoras desta Casa neste debate. 

Quero agradecer também ao Francisco 
Lopes, superintendente de Governo da 
Prefeitura Municipal de Sooretama. Muito 
obrigado pela presença da Prefeitura de 
Sooretama entre nós. Francisca, Franciele, 
desculpe, desculpe, desculpe. É muito bom, 
além de ser uma mulher, vir um município do 
interior aqui e participar conosco. Muito 
importante isso! 

Quero... A letra aqui é bonita, mas é 
difícil de ler, e espero que esteja correto: Celyza 
Borsoneli, secretária de Agricultura de 
Sooretama, no Espírito Santo. 

Obrigadão pela presença de vocês.  

Vou terminar aqui a minha questão de 
desordem, que sempre faço, mas eu disse que 
queria citar algumas questões dos anúncios do 
presidente Lula ontem, mas eu sabia que estava 
faltando alguma parte. É uma papelada danada, 
mas me perdi aqui... Localizei.  
 Quero dizer que ainda tem o lançamento 
do programa Dignidade Menstrual para pessoas 
em situação de vulnerabilidade; um edital de 
quatro milhões para projetos municipais, com 
foco na prevenção à violência e à criminalidade 
contra mulheres; um edital de um milhão e 
meio para financiar projetos e para fomentar 
ações de geração de trabalho, renda e 
participação social de mulheres em situações de 
vulnerabilidade; a doação de duzentos e setenta 
viaturas para Patrulha Maria da Penha.  

Para mim, isso é importantíssimo, 
especialmente para o interior. Quando eu era 
ministra, que rodava o Brasil, eu não me 
cansava de dizer que aqui, na cidade, a gente 
abre a janela e dá um grito: socorro! E tem um 
vizinho. Lá na roça, são três, quatro quilômetros 
para você achar um vizinho. Imagina uma 
viatura chegar para fazer um flagrante, para 
fazer um deslocamento até uma delegacia 
especializada. Então isso para mim é muito caro. 
Muito caro. Não só como relatora da Lei Maria 
da Penha, mas também como ex-ministra que 
sabe a situação de violência das mulheres no 
geral, especialmente das mulheres que moram 
no interior. 

Reforço das estruturas das delegacias de 
atendimento à mulher. Sabemos das 
dificuldades financeiras, orçamentárias, mas 
temos que superar isso. Não adianta só 
identificar. Então essa coisa de não às delegacias 
especializadas é terrível! É terrível! Sempre, 
aqui, cito a situação do Caparaó, cento e 
sessenta e dois mil habitantes só para a 
Secretaria de Alegre. Não dá para atender. Não 
dá para atender.  Temos que chegar a acordos 
aqui e no debate da nova legislação. Tenho 
certeza que chegaremos a acordos para admitir, 
enfrentar, resolver e superar esse problema. 

A construção de Casas da Mulher 
Brasileira em capitais e no interior do Brasil. Eu 
tenho uma frustração muito grande porque, 
quando deixei o Ministério, a nossa casa já 
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estava prevista. A Casa da Mulher Brasileira do 
Espírito Santo esteve praticamente pronta, e 
teve um problema: faliu a empresa e o Governo 
Estadual. Nós encontramos uma solução junto 
ao Banco do Brasil, aí eu já estava no ONU 
Mulheres, eu já tinha saído, eu já não era mais 
ministra, mas, infelizmente, o Governo da 
época, do ex-governador Paulo Hartung, não 
quis continuar a obra. Além disso, retomou o 
imóvel que o atual governador Renato 
Casagrande, no seu Governo anterior, havia nos 
cedido para a construção da Casa da Mulher 
Brasileira.  

E, por fim, o desenvolvimento de 
encontros, eventos, debates e balanços no 
âmbito do Ministério da Justiça e Segurança 
Pública com foco em gênero. Então aqui 
termino a minha questão de desordem e 
devolvo, aí, para o Cerimonial.  

 
A SR.ª CERIMONIALISTA – (MARILENE 

APARECIDA PEREIRA) – Convidamos, para fazer 
uso da palavra, a senhora Edna Calabrez 
Martins, conselheira do Cedimes e do Fórum de 
Mulheres do Espírito Santo.  

 
A SR.ª EDNA CALABREZ MARTINS – Boa 

tarde a todas! 
Primeiramente, agradecer a deputada 

Iriny Lopes pelo convite. Justificar a ausência da 
nossa presidenta, que é quem estaria aqui, mas 
está com o pai adoentado; o pai estava na UTI e 
recebeu alta. 

Então, ela que busca cuidar, aliás, que é 
responsável por cuidar. Como quase todas as 
mulheres, somos responsáveis por cuidar dos 
doentes da família. E, aí, vim substituí-la de 
última hora. Está aqui também companheira, 
conselheira, Jovelina, da Sejus. 

E dizer, Iriny, que eu acho que é 
superimportante este espaço. E eu acho que nós 
depois temos que dialogar com as mulheres 
desta Assembleia. E com alguns homens, lógico, 
porque tem uns que eu, pelo menos, não quero 
dialogar, não. Eu sei que vocês são, mas tem 
limite, não é, João? Tem limite. E dizer que a 
gente precisa fazer este diálogo não só aqui 
neste espaço, mas também para fora dele com 
as mulheres. 

Bem, cumprimentar a doutora Cristiane, 
do Ministério Público. Eu vou nas mulheres 
primeiro, tá, João? Você não fica bravo, não. A 
doutora Cristiane, que é uma aliada do Cedimes, 
está sempre presente conosco, recebendo 
nossas demandas. O Ministério Público tem o 
seu papel de controle externo e, por vezes, nós 
não damos conta do tanto de denúncias e 
questões que chegam ao conselho. Nós temos 
um limite jurídico para algumas questões, e 
doutora Cristiane tem sido essa aliada sempre 
presente.  

Eu queria cumprimentar a minha 
companheira de grandes lutas, porque nos 
acompanha na luta do movimento feminista há 
muito tempo, nossa deputada estadual Camila 
Valadão.  

Cumprimentar a vereadora Pâmela, de 
Linhares, a quem eu tenho o prazer de conhecer 
hoje. Ainda são muitas... Muitas, não, mas 
muitas no sentido do que a gente enfrenta de 
preconceito ainda, de discriminação, para as 
mulheres na política, mas são muitas que a 
gente ainda não teve contato neste estado.  

Queria cumprimentar também a Sônia 
Damasceno, subsecretária de Política para as 
Mulheres, e queria cumprimentar a Denise, que 
está lá do outro lado, lá em Brasília, no 
Ministério das Mulheres, que a gente retoma 
agora a partir das grandes lutas das mulheres 
brasileiras. Sofremos uma interrupção aí de seis 
anos a partir do golpe com a nossa presidenta 
Dilma, mas vamos retomar tudo isso e vamos 
manter, até falei isso para a ministra, agora, 
numa reunião no dia 16 de fevereiro, junto com 
a Secretaria de Política para as Mulheres, 
porque agora a gente retoma o caminho correto 
do que é uma implementação de Políticas 
Públicas para as Mulheres, não o que a gente 
vivenciou nos últimos seis anos no Brasil.  

Bem, acho que eu não esqueci ninguém. 
Eu queria cumprimentar todas e todos que 
estão neste plenário, dizer que este é um 
espaço importante.  

E queria começar dizendo que é sempre 
bom, nestes tempos, nos lembrarmos das 
nossas ancestrais, porque se estamos aqui hoje 
nesta Mesa, é muito por causa delas. E queria 
lembrar algumas que nunca quase são 
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lembradas, porque a história brasileira é sempre 
contada pelas mulheres brancas e pelas 
mulheres com melhores condições de vida.  

E eu queria lembrar de Zacimba Gaba, de 
Dandara, de Aqualtune, de Tereza de Benguela, 
de Zeferina, de Carolina Maria de Jesus, e queria 
lembrar da dona Cornélia da Conceição, lá de 
São Mateus, que foi a primeira presidenta do 
Sindicato de Trabalhadoras Domésticas e 
Lavadeiras do Estado do Espírito Santo. E ao 
lembrar dela, lembrar de muitas outras que 
construíram a luta das mulheres neste estado 
do Espírito Santo. Como a gente não tem muito 
tempo, vamos no nome dela.  

Bem, eu quero também, neste 
momento, lembrar a memória de Marielle 
Franco, vítima dos fascistas, mas também 
lembrar a memória de capixabas que tiveram 
suas vidas ceifadas, agora, por um atentado 
nazista, no dia 25 de novembro, no município de 
Aracruz. Uma data, inclusive, emblemática para 
nós, mulheres do Brasil e do mundo, que é o Dia 
Internacional de Enfrentamento à Violência 
Contra as Mulheres. E nesse dia perderam sua 
vida Maria da Penha Banhos, Cybelle Bezerra, 
duas professoras, e a menina de doze anos 
Selena Sagrillo. E logo depois, três dias depois, a 
professora Flávia Amboss Merçon Leonardo. 

Eu quero lembrá-las dizendo que nenhuma 
luta das mulheres no estado do Espírito Santo será 
justa se nós não enfrentarmos o processo de 
buscar os autores desse atentado, porque não é 
só um menino de dezesseis anos que atirou, que é 
culpado desse processo, e também de não darmos 
condições para as outras vítimas de 
acompanhamento e de acompanhamento às suas 
famílias. Então eu queria iniciar isso porque o 
conselho também tem essa responsabilidade. 

Bem, para quem não conhece o Cedimes, 
ele é um organismo público de controle social do 
Poder Executivo. O nosso conselho tem vinte e 
cinco anos. Ele tem um caráter de propor políticas, 
de ser consultivo também sobre políticas públicas 
para as mulheres, de propor, e também, para 
cumprir seu mecanismo de controle social, de ser 
fiscalizador das políticas públicas para as 
mulheres.  

E eu queria dizer o que eu disse para a 
ministra, para a Denise, que não estava lá no 
dia, que a gente tem muito orgulho de ter 

mantido toda a elaboração e efetivação do que 
nós construímos no Brasil, de 2002 a 2014, para os 
encaminhamentos das políticas para as mulheres. 

Eu acho que a Fabiana falou um pouco 
do que a gente conseguiu manter, porque, 
lógico, logo depois do golpe começou uma 
desestruturação, mas o conselho conseguiu 
manter a Câmara Técnica de Enfrentamento à 
Violência Contra as Mulheres, utilizar as 
unidades móveis para poder realmente 
enfrentar a violência contra as mulheres no 
campo.  

A gente sabe que teve muito desvio da 
finalidade das unidades móveis no Brasil, mas 
aqui conseguimos manter essa finalidade 
porque foi uma conquista das mulheres 
trabalhadoras rurais na Marcha das Margaridas.  

E várias outras coisas, inclusive a 
efetivação de centros de referências às 
mulheres em situação de violência, mesmo com 
uma construção conceitual e de prática política 
de que a gente deveria ter os serviços somente 
na área da assistência nos Creas. 

E aí ainda estamos ajeitando isso no 
sentido de explicar para as gestoras municipais 
que os centros de referência são uma conquista 
das mulheres, são instrumento importante, 
inclusive, para reforçar o atendimento, já que a 
área da assistência, através dos Creas e por aí 
no Paefi, não dá conta de atender tanta 
demanda de violação de direito que a nossa 
população sofre. 

Bem, eu queria dizer aqui rapidinho, eu 
não sei quanto tempo eu tenho ainda, mas que, 
para garantir os direitos das mulheres, é preciso 
que primeiro a gente reconheça ainda a nossa 
condição de opressão, de exploração, de 
discriminação, de muita subalternidade e de 
violência no Brasil e no Espírito Santo. 

É preciso também que reconheçamos 
que os avanços legislativos constitucionais e 
internacionais que consagram os direitos no 
Brasil são inegáveis. Porque vez ou outra a 
gente ainda ouve uma negação desses direitos. 
Após muita luta, nós temos ainda muitos 
direitos que estão na garantia formal, por meio 
das normas, e é preciso trazer esses direitos 
para a vida das mulheres, que eles se efetivem 
na vida das mulheres.  
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E nós, e aí eu estou falando um pouco 
como sociedade civil, que estamos sempre 
junto, porque as mulheres, a gente vai falar dos 
direitos, elas dizem: Ah, mas eu não tenho isso. 
O acesso a esse direito nos é negado.  

Então é preciso que a gente (Inaudível) a 
partir dessa condição, de que nós temos e 
conquistamos muitos direitos. Lógico que 
tivemos retrocesso nos últimos seis anos, por 
exemplo, com a reforma trabalhista, com a 
reforma da Previdência, e aí vamos ter que fazer 
uma luta para retomar esses direitos, mas é 
preciso que o direito seja garantido e que saia 
da perspectiva da formalidade e seja garantido e 
efetivado na vida das mulheres, para que elas 
realmente se sintam sujeitas de direito. 

Eu queria, só rapidinho, Iriny, dizer que a 
gente tem muitos desafios para manter essa 
perspectiva dos nossos direitos, da equidade, da 
perspectiva um pouco mais da igualdade – não 
dá para entrar nos conceitos agora –, mas eu 
acho que a gente precisa continuar a luta pelas 
conquistas das mulheres. Retomar as conquistas 
que nós perdemos, porque foram conquistas de 
que eu já falei; garantir a efetividade dos 
direitos na vida das mulheres; garantir a 
centralidade, como disse Camila, de recursos 
públicos, principalmente para que as políticas 
públicas cheguem às mulheres. 

E aí, eu queria dizer que estou sonhando 
ainda. Acho que no Governo Federal a gente 
volta agora um pouco, mas estou sonhando 
ainda, no estado do Espírito Santo, de a gente, 
no 8 de março, ter um pacotão, daqueles 
potentes, de garantia de políticas públicas que 
efetive o direito das mulheres. Ainda não 
chegamos a esse patamar, mas eu creio – por 
isso, inclusive, que a gente continua firme – que 
nós vamos chegar. Está certo?  

Acho que a gente precisa dar visibilidade 
a alguns segmentos do que a gente estava...  
Mulheres que sofrem uma opressão dupla, 
tripla e até quádrupla, como as mulheres 
negras, as mulheres indígenas, as mulheres do 
campo e as mulheres travestis, transexuais, e aí 
também as mulheres com deficiência e as mães 
com filhos com deficiência.  

E, para encerrar, queria dizer que, em 
vez de ganharmos flores e parabéns, 

pudéssemos ganhar esse pacotão de políticas 
que atendessem efetivamente à necessidade 
das mulheres. Mas daquelas políticas que 
efetivam o direito, não da vontade de um 
partido ou de outro qualquer, ou de uma 
instituição ou outra, mas um pacotão que 
garanta a perspectiva de uma vida digna, de 
uma vida tranquila e de uma vida feliz para as 
mulheres.  

E aí dizer que é muito importante que 
nós, neste momento – e eu quero saudar isso –, 
possamos enfrentar a desconstrução do 
nazifascismo que vivenciamos no Brasil nos 
últimos seis anos. Que, em vez de criar, como 
nesta Assembleia Legislativa, uma Comissão da 
Família e de não sei mais o quê, que é uma 
comissão que vai reafirmar o processo de 
opressão sobre nós, que possamos implementar 
outras comissões que venham debater, não só 
de direitos humanos, mas que venham debater 
essa situação de opressão, de discriminação e 
de violência, que ainda sofremos na sociedade.   
 

A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 
– Mery, deixe-me fazer aqui rapidamente 
também mais alguns agradecimentos.  

Meryciane Silva e Deb Schulz, da Nação 
Mulher Espírito Santo, sempre presente, 
guerreira, do Conselho Municipal de Defesa dos 
Direitos da Mulher de Vila Velha; Carline Santos 
Borges, gerente de Políticas Públicas para 
Pessoas com Deficiência do SEDH; Eliene Batista, 
do PSB; Suzana Lima, que é membro do Fórum 
de Mulheres, de Cariacica.  

Muito obrigada pela presença de vocês. 
Extremamente representativa a nossa 
audiência.  

E quero dizer que estamos ainda 
aguardando a chegada da vereadora Karla 
Coser. O Hilquias está ali e toda hora olha no 
relógio, porque ele está aqui representando, 
mas já me avisou que ela virá.  

Obrigada. 
 

A SR.ª CERIMONIALISTA – (MARILENE 
APARECIDA PEREIRA) – Convidamos para fazer 
uso da palavra a senhora Cristiane Esteves 
Soares, promotora de Justiça que coordena o 
Núcleo de Enfrentamento às Violências de 
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Gênero em Defesa dos Direitos das Mulheres, 
Nevid.  
 

A SR.ª CRISTIANE ESTEVES SOARES – 
Boa noite a todas e todos. Gostaria, 
inicialmente, de cumprimentar a deputada Iriny 
e agradecê-la pelo convite de estarmos aqui 
hoje. Cumprimento também a deputada Camila; 
que alegria tê-la aqui nesse novo desafio. 
Cumprimento a Secretaria Extraordinária de 
Direito das Mulheres nas pessoas de Sônia e 
Fabiana. Cumprimentar a Edna, que dispensa 
apresentações; todas as militantes do estado do 
Espírito Santo e do país conhecem a Edna. É 
sempre uma alegria tê-la aí nessa luta.  

Cumprimento também a vereadora 
Pâmela; é um prazer conhecê-la. Virtualmente, 
eu cumprimento então a senhora Denise, do 
Ministério da Mulher, e as pessoas aqui 
presentes nas pessoas da Rosely, que está aí, do 
Fordan, e vejo a doutora Janaína, da OAB 
Mulheres.  

Enfim, como bem disse, eu estou na 
coordenação do Nevid. O Nevid foi criado em 
2009. Em 2012, ele teve uma nova roupagem, 
com atuação em todo o estado do Espírito Santo 
e com a criação de cinco subnúcleos.  

Então, somos promotoras e promotores 
de justiça, atuando no enfrentamento à 
violência de gênero, no fomento das políticas 
públicas, além, é claro, da execução que é feita 
ali pelos colegas nas comarcas.  

Eu vou falar mais especificamente em 
relação à Lei Maria da Penha, que a gente sabe 
que trabalha com três grandes eixos: a 
prevenção à violência, a proteção às mulheres e 
a criminalização do autor da violência. Por isso, 
a gente sabe da importância do trabalho 
intersetorial, multidisciplinar. Assim, as 
membras e membros do Ministério Público 
atuam na área da assistência social para cuidar 
dessas mulheres, dos filhos dessas mulheres, 
acompanhando o Centro de Referência de 
Atendimento à Mulher, fomentando a criação 
dos novos centros.  

Inclusive, tivemos a criação de um centro 
no interior, em Presidente Kennedy, que se 
iniciou também com uma luta árdua do 
promotor de Justiça à época, que estava ali, e os 

colegas também têm fomentado isso nos 
municípios. 

Bem falou Edna da questão dos Creas, 
que são importantes nessa luta, mas os Creas 
trabalham com várias violações de direito. 
Então, a gente ter uma equipe técnica 
qualificada para entender e para atender essas 
mulheres é importantíssimo.  

Nós também trabalhamos na prevenção 
com novas violências. Então, os promotores 
atuam aí fomentando a criação dos grupos 
reflexivos aos autores de violência, e a gente 
sabe que tem aumentado bastante os grupos, 
porque a gente tem realmente cobrado nos 
municípios que é uma política pública 
importante para desconstrução do machismo, 
do sexismo.  

Então, esses homens passam por esses 
grupos reflexivos. E nós temos, inclusive, no 
estado do Espírito Santo, um grupo muito 
conhecido que é o Homem que é Homem, da 
Polícia Civil.  

Trabalhamos também na prevenção no 
que se refere às atribuições das promotorias de 
educação, já que a própria Lei Maria da Penha 
estabelece que os currículos escolares devem 
ter essa temática.  

Temos uma lei recente federal também 
que fala que no mês de março deve haver uma 
semana separada só para falar sobre essa 
temática. A gente tem que cuidar e proteger as 
nossas crianças, para que elas não sejam futuros 
autores de violência doméstica ou qualquer tipo 
de violência. E, além disso, as promotorias 
criminais, que fazem esse trabalho aí de 
repressão à violência, buscando aplicação das 
medidas protetivas, condenação dos autores de 
violência.  

Bom, essas são apenas algumas das 
nossas atuações. O Nevid também trabalha com 
diversos projetos. Então a gente tem o projeto 
que ano passado inclusive foi o mais desafiador, 
que são as capacitações de Polícia Civil e Polícia 
Militar, e ano passado nós estivemos focados na 
capacitação das guardas municipais. 
 Durante o período da pandemia, nós 
fizemos capacitação com mais de mil policiais, 
entre civis e militares. Ano passado nós 
realizamos essas capacitações com 
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praticamente todas as guardas municipais do 
estado do Espírito Santo. Mais de vinte oficinas 
presenciais, além de on-line, para aqueles 
municípios que estão no interior, e nessas 
oficinas a gente fala muito não só sobre a parte 
teórica da Lei Maria da Penha, mas também da 
efetivação, da atuação do guarda ou do policial 
no momento de recebimento dessa mulher.   

A gente fala sobre os aspectos 
psicossociais da violência de gênero para que, 
no momento em que essa mulher for atendida, 
não se venha com mais preconceito e com mais 
revitimização, para que eles entendam a 
questão do ciclo da violência. Enfim, são 
capacitações importantes para todos aqueles 
que atuam no enfrentamento a essa violência. 
 A gente também tem o projeto 
Fortalecendo Rede – Políticas Públicas para as 
Mulheres –, além dos Subnúcleos em Ação, 
onde o Ministério Público coordena reuniões de 
rede. Inclusive, eu falo que esse, o Subnúcleos 
em Ação, é a menina dos olhos na minha 
atuação, porque junto com os nossos 
subcoordenadores nós fazemos essas reuniões 
de redes nos municípios. Então, praticamente 
todos os municípios do estado do Espírito Santo 
tiveram essas reuniões, e essas reuniões foram 
importantes para movimentar, chacoalhar a 
rede, chacoalhar o município e falar: Município, 
o que você tem de política pública para as 
mulheres?  

Lamentavelmente poucos tinham, mas é 
através desse trabalho constante que a gente 
vai conseguir realmente alterar e fazer com que 
os municípios trabalhem essa política e tenham 
uma política específica.  

E política pública sem orçamento é mera 
promessa. Então a gente precisa de orçamento, 
a gente precisa desse olhar para o 
enfrentamento da violência, porque quando a 
gente enfrenta a violência contra as mulheres, a 
gente não está salvando só uma mulher, não. A 
gente está salvando toda uma família, toda uma 
sociedade. 

Eu gosto sempre de citar a tese de 
mestrado de um promotor de justiça lá de 
Piúma, o doutor Gustavo. Ele entrevistou 
autores de violência, de outros crimes, e a 
maioria deles veio de um lar onde havia 

violência doméstica. Então olhe o quão 
importante é enfrentarmos essa violência! Eram 
meninos, às vezes crianças, que viam os seus 
pais agredindo as suas mães e cresceram com 
aquilo ali e, possivelmente, agrediram também 
as suas namoradas, as suas esposas e 
começaram a entrar para o mundo do crime.  

É impactante a gente saber que uma 
mulher perde a vida por ser mulher. É 
impactante a gente saber que temos órfãos 
desse feminicídio e que uma família se 
desestrutura. E é órfão de pai e mãe, porque 
perdem a mãe e perdem o pai também! 

Inclusive, em relação a isso a gente tem 
trabalhado e buscado fomentar também a 
criação de auxílio assistencial a esses órfãos do 
feminicídio, assim como já tem acontecido em 
alguns municípios e recentemente em Vitória 
também temos, e a gente tem fomentado para 
que outros municípios tenham esse auxílio para 
os órfãos do feminicídio.  

Nós temos outros projetos também 
relacionados à capacitação dos membros que o 
Ministério Público faz e inclusive no dia 24 de 
março teremos um, justamente para falar sobre 
a rede de enfrentamento à violência. 

Então fica aqui o convite: no dia 24 de 
março, às 13h. Lá serão apresentados os 
centros, os Núcleos Margaridas, e além dos 
centros de referência de Atendimento à Mulher 
de Vila Velha, de Serra e de Vitória, que farão as 
suas apresentações. 

É importante que toda a rede se 
conheça, trabalhe em prol desse objetivo 
comum de enfrentamento. Então, eu sempre 
falo que a rede é interligada, tem que estar 
unida e é fundamental. Não existe ali uma 
hierarquia, uma instituição que seja melhor que 
a outra, porque todos somos iguais. 
 E por fim, gostaria de finalizar falando 
mais especificamente das mulheres no poder e 
dizer da honra de fazer parte do Ministério 
Público. O Ministério Público do Espírito Santo 
sempre atuou com lideranças femininas. Nosso 
estado já teve três mulheres procuradoras-
gerais de Justiça.  

Atualmente, temos a doutora Luciana 
Andrade, que se tornou realmente uma 
referência nacional e que tem feito um trabalho 
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brilhante para nós mulheres; Catarina e doutora 
Elda Moraes, que são mulheres extraordinárias. 
Tivemos mulheres corregedoras também no 
Ministério Público. Cinquenta e sete por cento 
do Ministério Público são mulheres. 

E finalizo então, com aquela fala que 
virou fundamental para nós mulheres: que 
sejamos unidas, que sejamos fortes e que 
mulheres podem estar onde elas quiserem. 

Obrigada. 

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

– Muito obrigada.  
Eu quero fazer mais alguns 

agradecimentos aqui, e pedir desculpas à 
Janaína que está aqui desde o início e que a 
gente não havia ainda feito a citação. Desculpa, 
Janaína! Sempre bem-vinda entre nós, sempre 
junto conosco na luta! 

Quero agradecer a presença também de 
mais uma mulher que forma a Secretaria 
Extraordinária de Mulheres, que é a Ângela 
Souza, que é a subgerente de Promoção Social e 
Política da Secretaria de Mulheres aqui do 
estado. 

E quero fazer uma lembrança: este ano, 
é ano de Marcha das Margaridas. Essa é uma 
pauta importantíssima para nós. Aqui nós temos 
debates das mulheres trans, aqui nós temos 
representação e debate, aqui nós temos o 
projeto Fordan, aqui temos o setor das 
companheiras que representam a luta das 
mulheres que têm alguma deficiência.  

Nós estamos aqui com vereadoras, nós 
estamos aqui com a companheira Pâmela, nós 
temos aqui o Conselho de Direitos das Mulheres 
do município tanto de Vila Velha quanto de 
Cariacica. Além disso, ainda representa um setor 
cultural importante, onde as mulheres estão 
crescendo, que é no hip hop, que é no Islã.  

Então, assim, nós temos gente para falar 
de diversas coisas, mas faltou alguém aqui para 
lembrar que é o ano de Marcha das Margaridas, 
ano da voz mais forte das mulheres rurais no 
nosso país.  

E também neste ano, junto com a criação 
do Ministério dos Assuntos Indígenas, nós temos 
a Marcha das Mulheres Indígenas nos dias de 07 
a 09 de setembro.  

Então somos nós cada vez mais 
presentes ocupando nossos espaços! 

 
A SR.ª CERIMONIALISTA – (MARILENE 

APARECIDA PEREIRA) – Convidamos para fazer 
uso da palavra a senhora Pâmela Maia, 
vereadora por Linhares. 

 
A SR.ª PÂMELA MAIA – Boa noite.  
Quero cumprimentar a deputada Iriny 

Lopes, a Camila, – é um prazer estar aqui, muito 
obrigada – a doutora Cristiane, Sônia, Fabiana e 
Edna. Cumprimento todas as mulheres e, através 
delas, cumprimento os homens que estão nos 
acompanhando neste momento.  

Prometo ser breve, porque as causas já 
foram, a maioria, debatidas aqui. Creio que 
tenha muito mais, mas eu inicio minha fala...  

Camila, ouvi você falando que vocês são 
quatro mulheres. Lá na Câmara Municipal de 
Linhares, nós somos duas vereadoras. Pela 
primeira vez na história, são duas vereadoras. 
(Pausa) 

Dezessete. Então, é praticamente a 
mesma porcentagem, de onze a treze por cento, 
aqui. E acredito que será um sonho, para nós, 
mulheres, um dia, alcançar cinquenta por cento, 
tanto aqui quanto nas Câmaras, porque, 
realmente, a participação da mulher na política 
é muito importante. E nós, mulheres, 
precisamos nos colocar mais à disposição, 
porque, às vezes, a gente fala tanto que a gente 
quer representatividade das mulheres, mas nós, 
mulheres, não colocamos o nome à disposição 
para, realmente, lutar pelos nossos direitos.  

Outra coisa: eu venho debatendo muito, 
lá na Câmara, sobre a violência das mulheres.  E 
eu falo, não só a violência física, mas, 
principalmente, a verbal. Porque, não sei vocês 
aqui, mas vejo que a mulher na política, a gente 
sofre muita violência verbal. E se a gente não 
souber se impor, não souber colocar, realmente, 
essas pessoas no lugar, a gente só vai ficando 
para o lado e não mostrando a força da mulher 
na política.  

Então, eu agradeço. Fui pega de 
surpresa, eu nem sabia que ia participar da 
Mesa. Vim mesmo só para participar da 
audiência. Agradeço mesmo de coração. Estou à 
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disposição para contribuir, com certeza, na 
pauta da mulher.  

Sou nova, tenho muito o que aprender 
ainda na política, mas eu resolvi me colocar à 
disposição. Estou no meu segundo mandato. 
Fui, pela primeira vez, candidata, aos vinte e 
três anos, hoje tenho vinte e nove. Trabalhei na 
Ouvidoria do município de Linhares, até janeiro, 
e recebi o convite de estar voltando à Câmara 
para poder acrescentar e contribuir no 
crescimento e no envolvimento da mulher na 
política.  

Então, muito obrigada, cumprimento 
todos, e estou à disposição para que juntas 
possamos, cada vez mais, crescer, possamos 
colocar mais mulheres na política. (Palmas) 

 

A SR.ª CERIMONIALISTA – (MARILENE 
APARECIDA PEREIRA) – Esta audiência pública 
acontece em formato híbrido.  

Agora, convidamos para fazer uso da 
palavra a senhora Denise Motta, secretária 
Nacional de Enfrentamento à Violência contra 
as Mulheres do Ministério das Mulheres. 
 

  A SR.ª DENISE MOTTA DAU – Boa noite a 
todos e todas. Agradeço o convite da Comissão 
em Defesa dos Direitos Humanos da Assembleia 
Legislativa do Espírito Santo. 

Saúdo, inicialmente, a deputada Iriny 
Lopes, procuradora da mulher da Assembleia 
Legislativa; a deputada Camila Valadão; o 
deputado João Coser; a Edna Calabrez; Sônia 
Damasceno, secretária extraordinária de 
Políticas para as Mulheres.  

Acho que este debate, realizado durante 
o mês de março, na Assembleia Legislativa, com 
a intenção de impulsionar, de fortalecer as 
políticas públicas para as mulheres no Espírito 
Santo, em articulação com os diversos 
municípios, é fundamental, pois o 
fortalecimento dos organismos de políticas para 
as mulheres, seja em nível federal, estadual e 
municipal, é estratégico para a consolidação 
dessas políticas, que nos são tão caras.  

A criação do Ministério das Mulheres é 
um exemplo disso. A criação foi feita pelo 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva, exatamente 
em diálogo com os movimentos sociais, com o 
movimento feminista, com o movimento de 

mulheres. E, após seis anos seguidos de perda 
de direitos, de desmantelamento de políticas 
públicas conquistadas, com raras e honrosas 
exceções, muitos municípios resistiram a isso, 
mas houve um desmonte que, infelizmente, 
atingiu, sim, municípios, inclusive estados; é 
fundamental o avanço dessas políticas para 
enfrentar essa conjuntura, onde houve o 
aumento do ódio, do racismo, da misoginia. 
 Lembramos ainda que, nesse contexto 
de ódio, de misoginia, de maior preconceito, 
conservadorismo, não reconhecendo a mulher 
como tendo direito sobre as próprias decisões e 
sobre o próprio corpo, nós enfrentamos a 
pandemia de covid-19, e, desta forma, as 
mulheres se mostraram em uma situação de 
ainda maior vulnerabilidade. 
 Para nós, é fundamental tanto garantir 
que as políticas transversais, algumas 
anunciadas pela deputada Iriny Lopes, 
lembradas pela deputada Iriny Lopes, e que 
foram anunciadas ontem pela ministra Cida 
Gonçalves e pelo presidente Lula, precisam, 
ainda mais nesse contexto é que as políticas 
precisam avançar e se consolidarem.  

Nós encontramos aqui os investimentos 
em políticas para as mulheres apenas com vinte 
e três milhões de reais, e já na equipe de 
transição, somado a um fortalecimento do 
orçamento, estamos alcançando cento e vinte e 
dois milhões de orçamento para as políticas 
públicas para as mulheres. Isso sem falar nos 
programas transversais, falando apenas no 
orçamento exclusivo do Ministério de Políticas 
para as Mulheres.  

Portanto, são muitos desafios para o 
alcance de uma sociedade mais igualitária e 
mais justa, e com maior equidade entre homens 
e mulheres.  

Alguns dados, antes de citar as principais 
políticas, em especial da minha área, que é a 
área de Enfrentamento à Violência contra a 
Mulher.  

Segundo o IBGE, em 2021, existiam mais 
de onze milhões de mães-solo no Brasil, 
representando trinta e sete por cento de todas 
as famílias brasileiras.  

A taxa de desemprego das mulheres é 
superior a dos homens. O índice de 
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desempregadas era de 16,45%, em 2021, o 
equivalente a mais de sete e meio milhões de 
mulheres.  

Segundo o Anuário Brasileiro de 
Segurança Pública, foram registrados mil 
trezentos e quarenta e um casos de feminicídio 
em 2021, e, pelos dados mais atualizados do 
Anuário de Segurança Pública que saiu esta 
semana, só uma em cada três mulheres procura, 
busca, ajuda, auxílio no Estado, nos serviços 
públicos oferecidos para as mulheres em 
situação de violência.  

Dentro desse contexto, a pesquisa 
SaferNet detectou duas mil, quinhentas e 
dezesseis páginas virtuais que preconizam ideias 
contra os direitos humanos. Então, quando nós 
falamos em ódio e misoginia, não é algo fraco, é 
algo forte, que cresceu, infelizmente, nos 
últimos anos no nosso país.  

Por isso que as ações do Ministério de 
Políticas para as Mulheres acontecem em duas 
frentes: uma frente, a Frente do Fortalecimento 
dos Serviços, que eu vou falar daqui a pouco, do 
fortalecimento dos serviços e da rede de 
enfrentamento à violência de gênero; e a outra 
frente, de atuação é a Frente de Atuação pela 
Mudança da Cultura Machista, pela mudança da 
cultura que desqualifica a mulher e tenta 
subjugar a mulher, e que, por conta desse 
machismo, muitas mortes, muitas agressões, 
muitas violências sexuais, que poderiam ser 
evitadas, e nem deveriam chegar a acontecer, 
poderiam ser evitadas. Então, são ações na área 
da prevenção, na área de articulações com o 
Ministério da Educação e o Ministério da 
Cultura.  

Do ponto de vista das ações mais 
voltadas para o enfrentamento à violência 
contra a mulher, seja a violência doméstica, seja 
também a violência nas relações de trabalho, eu 
gostaria de lembrar algumas das ações 
divulgadas ontem.  

Foi enviado para o Congresso Nacional o 
pedido de ratificação da Convenção 190, da OIT, 
que é a convenção que coíbe, que implanta; 
propõe mecanismo para prevenir, apurar e 
coibir o assédio sexual no mundo do trabalho. E 
nós sabemos que as principais vítimas do 
assédio sexual no mundo do trabalho são as 

mulheres. Isso significa perder o emprego, isso 
significa senão ceder a um assédio, talvez 
perder uma promoção, talvez perder a 
oportunidade de acesso a uma formação 
profissional; isso tem que acabar. Então é 
fundamental que o Brasil ratifique essa 
convenção que é a mais recente convenção 
sobre os direitos das mulheres no mundo do 
trabalho.  

Foi enviada também para o Congresso 
Nacional, a Convenção 156, da Organização 
Internacional do Trabalho, que prevê uma 
política de apoio e proteção às trabalhadoras e 
aos trabalhadores com responsabilidades 
familiares buscando garantir a valorização de 
quem exerce o trabalho de cuidados, que na 
pandemia nós vimos como esse trabalho, essa 
carga do trabalho de cuidados, do trabalho 
doméstico, recaiu fortemente sobre as 
mulheres. Nós já detectávamos isso, nós 
tínhamos indicadores sobre isso, mas a 
pandemia explicitou, trouxe à tona fortemente 
essa situação.  

Quais ações então, ainda na área de 
enfrentamento à violência? A reestruturação da 
Central de Atendimento à Mulher: ligue 180, 
para que ela volte ao seu formato original para 
o qual foi pensada, que é um espaço de 
acolhimento, orientação e informação para as 
mulheres. E não meramente um canal de 
denúncias, mas sim a orientação para a qual o 
serviço se adequa mais àquela situação que a 
mulher está enfrentando naquele momento. E 
aí, ao ser encaminhada para o serviço, 
articulação com as instituições responsáveis 
pela denúncia, o enfrentamento ao fim do 
feminicídio, refazendo o Plano Nacional de 
Enfrentamento ao Feminicídio, mas por meio da 
elaboração de um pacto de enfrentamento ao 
feminicídio, que envolva estados e municípios, 
não só com o que preconiza o plano de 2021, 
com responsabilidades meramente designadas 
para os ministérios, mas envolvendo nessas 
responsabilidades uma pactuação, um diálogo 
efetivo com os estados e municípios; a 
retomada do programa Mulher, Viver sem 
Violência, com muita força e empenho, 
buscando implementar as casas da Mulher 
Brasileira, não só em todas as capitais do Brasil, 
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mas também um modelo de menor porte para 
as cidades que precisem de um novo serviço, 
mas que não necessariamente têm condições de 
receber um serviço do tamanho original para o 
qual foi pensada a Casa da Mulher Brasileira, 
que é um serviço onde um espaço físico precisa 
ser de no mínimo três mil e quinhentos metros. 
Portanto, é um modelo menor onde o serviço 
pode ter mil quatrocentos e oitenta metros, 
desde que consiga receber, instalar todos os 
serviços transversais multidisciplinares, que o 
conceito de Casa da Mulher Brasileira, aliás, um 
conceito inovador, que veio no bojo do 
programa Mulher, Viver sem Violência, 
implantado em 2013, pela presidenta Dilma, 
estejam garantidos com o Ministério Público, 
Defensoria Pública Tribunal de Justiça, 
hospedagem provisória, atendimento social, 
psicológico e jurídico para as mulheres em 
situação de violência, articulados num mesmo 
espaço.  

Portanto nós, agora, estamos 
reestruturando o programa para que ele tenha 
uma capilaridade maior à assistência 
humanizada e não revitimizadora das mulheres 
sobreviventes de violência, então todo um 
empenho na capacitação, em parceria com o 
Ministério da Justiça.  

Nós estamos numa forte parceria com o 
Ministério da Justiça para capacitação de 
profissionais da área da segurança pública, com o 
objetivo do fortalecimento e melhor qualificação 
da rede de atendimento. E retomaremos as 
unidades móveis de atendimento às mulheres em 
situação de violência porque inclusive os 
movimentos que foram recebidos pela ministra 
Cida Gonçalves, desde o início deste ano de 2023, 
reivindicaram e lembraram a importância desses 
serviços. Inclusive as mulheres indígenas nos 
trouxeram essa reivindicação, assim como as 
lideranças da Marcha das Margaridas. E o 
enfrentamento às diversas manifestações da 
violência sexual.  

Quero lembrar também que foi ontem 
consagrado que o dia quatorze de março, dia do 
assassinato da vereadora Marielle Franco, passará 
a ser o Dia Nacional de Enfrentamento à Violência 
de Gênero na Política.  

Então essas são algumas das ações, 
decretos assinados ontem pelo presidente Lula, 

junto com a ministra Cida Gonçalves, aliadas a 
diversas outras ações e iniciativas que a nossa 
ex-ministra Iriny Lopes e a atual deputada já 
narrou com uma transversalidade muito 
importante, porque é preciso que todos os 
ministérios, além do Ministério das Mulheres, 
todos os ministérios – nós sabemos a 
importância disso – envolvam-se e tenham 
compromissos e metas em relação às políticas 
públicas para as mulheres. 

Então, o foco será não só na 
transversalidade vertical entre ministérios, mas 
horizontal, restaurando o Comitê de 
Monitoramento do Plano Nacional de Políticas 
para as Mulheres, com o objetivo de pactuar e 
acompanhar as ações de equidade de gênero, 
desenvolvidas pelos parceiros do Governo 
Federal, a partir das deliberações das 
conferências municipais, estadual e nacional de 
políticas para as mulheres a serem realizadas 
entre 2023 e 2024.  

Também serão retomados os fóruns 
estaduais e municipais de organismos de 
políticas para as mulheres de forma a 
reconstruir o diálogo com as gestoras estaduais 
e municipais, alinhando as políticas a serem 
implementadas.  

E no campo específico da violência 
contra as mulheres, serão reestabelecidos os 
comitês gestores e as câmaras técnicas de 
enfrentamento à violência contra as mulheres e 
ao feminicídio.  

Bom, cabe a nós ressaltar então, aqui, 
para concluir a fala, o compromisso deste 
Ministério das Mulheres, com a disseminação 
de dados e informações, com muita 
transparência e por meio do fortalecimento e 
consolidação de um observatório de gênero no 
Ministério das Mulheres, que tem como função 
disseminar informações gerais sobre as 
desigualdades de gênero e os direitos das 
mulheres com vistas a contribuir para a 
promoção da igualdade entre mulheres e 
homens no Brasil.  

Reforçamos que o conceito de mulher 
com o qual este ministério está trabalhando é o 
conceito de que todas as mulheres merecem 
respeito. Portanto, levando em conta a 
diversidade das mulheres. A diversidade racial, 

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3200300038003800340036003A00540052004100, Documento 

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



34 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 15 de março de 2023 

étnica dos povos originários e tradicionais, de 
orientação sexual, de identidade de gênero, 
geracional, territorial e das mulheres com 
deficiência, entre outras. Portanto, é um 
conceito que busca garantir políticas públicas 
para as mulheres em toda a sua diversidade. E 
reforçamos que este ministério trabalhará em 
prol de uma diversidade muito ampla - muito 
ampla -, que é a riqueza de toda a realidade das 
mulheres brasileiras. E estamos de portas 
abertas para um trabalho conjunto visando à 
união e à reconstrução do Brasil.  

Então, muito nos alegra ver os 
organismos de políticas para as mulheres, o 
Ministério Público, os municípios, os estados, o 
Parlamento estadual, os movimentos sociais 
retomando esse diálogo, retomando o debate 
de necessidade de maior orçamento, de maior 
fortalecimento, de maior formulação e 
articulação entre as diversas instituições e 
entes, que compõem a rede de enfrentamento à 
violência de gênero.  

Trago, então, um abraço da ministra Cida 
Gonçalves, parabenizo a Comissão de Direitos 
Humanos da Assembleia Legislativa, e 
seguiremos à disposição para este diálogo, 
inclusive, articulando uma visita ao estado do 
Espírito Santo para que nós possamos pensar 
mais detalhadamente que tipo de aporte e 
apoio para os novos serviços que estão em 
andamento, por meio de projetos, alguns do 
ministério, outros por meio de emendas 
parlamentares para que eles sejam exitosos, 
para que eles atendam de fato as necessidades 
das mulheres.  

Muito obrigada.  
 
A  SR.ª CERIMONIALISTA – (MARILENE 

APARECIDA PEREIRA) – Deputada Iriny, talvez a 
senhora Denise não possa permanecer até o 
final desta audiência. 

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

– Então eu quero tirar o senhora porque eu sou 
uma pessoa muito informal, não gosto muito de 
muitos protocolos, só aqueles que são 
absolutamente necessários. 

E agradecer a você, Denise, pela fala, 
pelas informações. E dizer que aqui, não apenas 

na Comissão de Direitos Humanos, através da 
nossa presidenta, deputada Camila, eu sou vice-
presidente, o deputado João Coser também faz 
parte, mas todas essas mulheres que estão aqui, 
seremos parceiras, porque, esta semana fiz até 
um debate com a ex-ministra Eleonora 
Menicucci, fizemos um debate nacional, uma 
live nacional, e nós colocamos que a Cida tem a 
nossa confiança, porque a Cida trabalhou tanto 
com a Eleonora quanto comigo. Temos a 
máxima confiança no presidente Lula, mas é na 
ponta que a política é executada. Portanto, 
Governos estaduais, Governos municipais e os 
movimentos de mulheres nos estados é que vão 
empurrar essa locomotiva do Ministério 
Nacional com o apoiamento necessário nos 
momentos de apoiar e com as cobranças 
necessárias no momento de cobrar.  

Então, conte conosco, e dê em nosso 
nome um grande abraço à nossa querida 
companheira Cida Gonçalves.  

Muito obrigada por pela sua 
participação.  

 
A  SR.ª DENISE MOTTA DAU – Com 

certeza darei o abraço. Eu que agradeço.  
 
A  SR.ª CERIMONIALISTA – (MARILENE 

APARECIDA PEREIRA) – Neste momento, 
convidamos a vereadora Karla Coser para fazer 
uso da palavra por dois minutos.  

 
A  SR.ª KARLA COSER – Boa noite a todas 

as presentes. Falei que quem chega atrasado, 
nem deveria falar, não é, Iriny? Queria pedir 
desculpas. Esta semana, com certeza, deve estar 
sendo um conflito de agenda gigante para todas 
vocês aqui representantes, mulheres.  

Estava num espaço muito importante de 
luta, numa escola, conversando sobre a 
representação, a falta de representação política 
das mulheres ainda no Espírito Santo.  

E abrindo mais uma frente de luta, 
conversando com meninas, sobre a importância 
de a gente ocupar este espaço.  

Queria saudar a todas na Mesa, em 
nome das duas deputadas aqui presentes, 
Camila Valadão e Iriny Lopes, e dizer que me 
somo a esta luta.  
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A gente refletia hoje, muito brevemente, 
sobre como as violências contra as mulheres nos 
espaços parlamentares impedem que outras 
meninas pensem em disputar este espaço. O 
que aconteceu com a Camila e comigo durante 
dois anos na Câmara de Vitória assusta muita 
gente, e faz com que muitas meninas pensem 
em nunca disputar esse espaço.  

Mas aconteceu com a Iriny, há muito 
tempo; aconteceu com a Brice; aconteceu com a 
Dilma, e elas não desistiram. E por causa delas 
nós estamos aqui hoje e, tenho certeza que, por 
causa da gente, Camila, e de outras que virão, as 
mulheres nunca vão desistir dessa luta.  

A gente tem um caminho longo ainda 
pela frente. Um dado muito chocante que foi 
replicado nessa semana é que, para a gente 
alcançar a equidade de gênero, a gente ainda 
vai levar cento e trinta e cinco anos e a 
pandemia demorou muito tempo, fez esse essa 
distância alargar, aumentar, mas eu acho que, 
com as mulheres que estão aqui presentes, com 
o Governo Federal, a gente vai reduzir, a gente 
quer reduzir esse número. Com o apoio do 
Ministério, com o apoio da Defensoria Pública, 
com os poderes reunidos.  

Eu acredito muito, eu falei isso ontem, 8 
de março, eu acredito muito na força das 
mulheres e, aqui em Vitória, em todos os 
espaços onde a gente estiver, a gente vai 
continuar lutando.  

Parabéns, Iriny, pela proposição desta 
audiência pública! 

A nossa assessoria estava aqui presente 
desde o começo, vai passar um relatório. Que a 
gente continue acompanhando e somando 
forças com vocês! Boa noite! 

 
A SR.ª CERIMONIALISTA – (MARILENE 

APARECIDA PEREIRA) – Neste momento nós 
vamos abrir para algumas falas, algumas 
mulheres, algumas pessoas que estão presentes 
nesta audiência pública. 

 Pelo adiantar da hora, deverão ser falas 
breves. Mas algumas pessoas que queiram falar.  

 
O SR. LEANDRO MACHADO – Boa noite a 

todas presentes aqui, às deputadas presentes, 
Iriny Lopes, nossa nova deputada Camila 

Valadão, seja bem-vinda, a todas as 
componentes da Mesa.  

Parabenizar a deputada Camila pela 
eleição na Comissão e saudar as minhas colegas 
servidoras, aqui, em nome da Fabiana, 
coordenadora do plenário eletrônico. 

Eu sou representante do Sindilegis, estou 
como presidente, e, por incrível que pareça, no 
nosso sindicato aqui na Assembleia, são dezoito 
componentes da diretoria, sendo cinco homens 
e treze mulheres. Nosso sindicato tem, e as 
servidoras aqui da Casa têm, essa noção da luta.  

Nós tivemos uma luta histórica aqui, que 
foi dos 11,98, na época muito divulgado, 
inclusive houve a ocupação deste plenário pelas 
servidoras e servidores, onde oitenta por cento 
dos servidores e das servidores envolvidas eram 
mulheres. As mulheres sempre estão à frente da 
luta no movimento dos servidores da 
Assembleia Legislativa.  

Nós só temos a agradecer às nossas 
mulheres servidoras e, por isso, nós estamos 
vivendo um momento agora em que virá a 
reforma estatutária do nosso sindicato. E eu, 
conversando com a Eugênia, membro da 
comissão, nós vamos alterar o nome do nosso 
Sindilegis para Sindicato das Servidoras e 
Servidores da Assembleia Legislativa e do 
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. 

Então é esse o recado, é uma saudação. 
E parabéns! E vamos à luta. A mulher pode ser o 
que ela quiser. 

E estamos juntos, podem contar com o 
com o Sindilegis. 

Parabéns! 
 
A SR.ª ROSILENE BELLON - Boa noite! 

Meu nome é Rosi Bellon, eu trago um abraço da 
secretária Lilian Mota, de Políticas Públicas para 
as Mulheres da Prefeitura de Serra, e gostaria 
de desejar à Secretaria Estadual também, 
recentemente criada, enquanto secretaria 
mesmo, muito sucesso no trabalho. 

Mas gostaria de chamar nossa atenção 
aqui nesta audiência pública para a necessidade 
de trabalharmos os homens. Não que não 
vamos seguir na luta de conquistas de direitos e 
de equidade para nós mulheres. Mas os grupos 
reflexivos, para homens autores de violência, 
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são uma estratégia e uma ferramenta 
fundamental e, mais ainda, trabalhar os novos 
modelos de masculinidade que nós precisamos 
construir socialmente. Historicamente os 
homens foram ensinados a não chorar, a não 
serem sensíveis, a resolverem tudo na força e na 
porrada.  

Eu assumi, muito recentemente, tem uns 
oito meses, essa pauta da política para as 
mulheres, mas eu trabalho já há uns doze, 
quatorze anos com educação em direitos 
humanos e eu acredito muito na possibilidade 
da transformação cultural através da educação, 
sabe, Carla?  

Nós temos realizado na Serra um 
trabalho nas escolas e nas empresas e o que me 
tem chamado à atenção é a quantidade de 
empresas que estão nos demandando para ir 
fazer palestra sobre a violência contra a mulher 
para grupos de homens. Semana que vem, a 
gente vai numa empresa com cem 
colaboradores.  

Eu acho que o caminho é por aí, é a 
gente seguir lutando, conquistando nosso 
espaço, mas também repensar a educação das 
novas gerações e a ressignificação da 
masculinidade dos homens já adultos.  

 
A SR.ª SILVANA LIMA – Boa noite a todas 

as pessoas presente. Eu sou Silvana Lima, do 
Fórum de Mulheres de Cariacica. Sou uma 
mulher com deficiência, estou na cadeira de 
rodas, estou com uma blusa preta, uma calça 
bege, cabelos cacheados na altura dos ombros, 
usando óculos com a armação preta, meus 
lábios tem um batom vermelho, eu sou de 
estatura baixa, estou com uma pulseira no braço 
direito, com as cores da bandeira da África e da 
cultura africana e um anel de coco no meu 
anelar da mão direita.  

Eu sei o quanto é importante nós 
fazermos uma descrição para as pessoas com 
deficiência visual. Eu sei como é importante a 
gente levar a comunicação a todas as pessoas de 
maneira igual. A igualdade é uma realidade que 
precisa ser incorporada dentro desta Casa e 
dentro de todos nós que buscamos mudanças.  

Eu sei que a audiência pública é de 
extrema importância para visibilizar a realidade 

em que vivem as mulheres, mas também é 
importante oportunizar que essas mulheres 
estejam presente nesse espaço. É muito fácil, 
talvez muito, não digo cômodo, mas de uma 
facilidade eu criar políticas públicas não estando 
vivendo naquela realidade. Como é fácil eu criar 
uma política pública para mulheres em situação 
de violência, mas quando eu não estou 
violentada, eu não estou sendo violentada.  

É uma criação de uma política que 
precisa ser adequada, efetivada a partir da 
escuta dessas mulheres. Como é importante 
criar política para as mulheres com deficiência 
ouvindo essas mulheres. A realidade dessas 
mulheres é o que importa, criar uma política 
pública, alimentar uma política pública, 
aumentar o número de política pública dentro 
desta Casa não muda nossa realidade. A forma 
como ela vai ser elaborada, efetivada, vai 
demorar muito tempo, vai cumprir um prazo, e 
as que já existem vão ficar engavetadas, 
inviabilizando a realidade sendo transformada. 

Então, é importante que nós busquemos 
outros métodos de fazer com que essas políticas 
sejam elaboradas com base na realidade dessas 
mulheres. 

Eu sinto a desigualdade em todos os 
espaços. Se eu quero um espaço de política, eu 
preciso batalhar muito, porque muitas vezes a 
gente só é uma cota, só é uma legenda, a gente 
não é tratada com respeito e dignidade de 
chegar nesses espaços. Precisa criar uma 
classificação que vai haver eleição apenas se 
tiver mulheres com deficiência, mulheres 
negras, mulheres trans. A eleição só vai 
acontecer se tiver essas mulheres disputando 
esse poder. 

Eu acho que está na hora de a gente 
investir em algo real, de a gente sair dessa 
imagem, dessa ilustração. A gente precisa, sim, 
mostrar que é a realidade que transforma todos 
os espaços. 

Hoje uma mulher com deficiência no 
mercado de trabalho não só enfrenta 
dificuldades de estar naquele lugar, porque 
muitos subestimam a sua capacidade, mas os 
lugares são inacessíveis, não há fiscalização para 
que isso aconteça. Temos legislação de 1988, a 
Constituição Federal, que fala da inviolabilidade 
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dos direitos. Eu não precisaria mais utilizar a 
Justiça para que se cumpram os meus direitos. 
Temos a Lei n.º 13146, que é a Lei Brasileira 
de Inclusão. Não precisaria estar sendo 
assistida por uma lei que ainda é 
desconhecida e ainda é descumprida.   

Eu acho que o nosso espaço não tem 
que ser só respeitado. Tem que haver 
oportunidade, tem que haver chance para que 
essas mulheres cheguem a todos os espaços. 
A gente fala: muitas de nós estamos 
morrendo falando, e nada está sendo 
mudado. Muitas de nós deixaram um legado. 
Hoje eu estou aqui porque alguém morreu 
falando. Talvez amanhã eu também vá estar 
neste lugar: Morreu falando. E a gente não 
precisa só continuar falando. A gente precisa 
ver mudança. 

Eu estou aqui em nome das mulheres, 
sejam as mulheres violentadas, as mulheres 
com deficiência, as mulheres em todas as suas 
pluralidades, transversalidades e diversidades, 
gritando que a gente quer um espaço igual 
para todas. A gente não aceita menos do que 
isso e a gente não vai aceitar menos do que 
isso.  

Vamos combater, sim. Vamos 
enfrentar, sim, a desigualdade. Não vamos 
mais estar no lugar de caladas, da 
invisibilidade – que não é o meu lugar.  

Não adianta mais nos colocar nesse 
lugar porque nós não estaremos. Caixas e 
nichos não foram feitos para mulheres 
gigantes como nós. 
 

A SR.ª MERYCIANE SILVA DE OLIVEIRA 
– Boa noite a todas, a todos e a todes! 

Fica até difícil falar depois da Susana, 
não é? Não tem como. 

Não consigo me descrever tão bem 
quanto ela, mas eu sou uma mulher negra de 
tom de pele clara, os cabelos cacheados e 
estou hoje aqui representando o município de 
Vila Velha.  

Eu venho só reafirmar a importância da 
Secretaria Extraordinária de Políticas Voltadas 
para as Mulheres, mas a gente ainda está 

esperando, no aguardo de uma comunicação 
direta conosco, que fazemos políticas públicas 
voltadas para o direito das mulheres dentro 
dos municípios, porque até agora a gente não 
teve essa abertura para fala, e então eu 
reforço essa necessidade e eu gostaria muito 
que isso acontecesse antes da 5.ª Conferência 
Estadual.  

A gente vem se preparando desde 
meados do ano passado. Fizemos a 5.ª 
Conferência Municipal. Aguardamos o mês de 
novembro, o mês de dezembro. Vamos 
aguardar mais um pouco para essa 
conferência, mas gostaria muito que nós 
pudéssemos construir, junto ao Estado, essa 
conferência estadual.  

A gente, como Conselho, a gente tem 
se sentido muito só, dentro do município de 
Vila Velha, principalmente. A gente tem pouca 
abertura da gestão, inclusive todo o setor 
voltado apenas para a Assistência Social, e o 
diálogo muito pequeno. Se a gente conseguir, 
pelo menos, um diálogo em nível do Estado, 
talvez o município olhe. 

E é isso o que a gente veio buscar aqui 
hoje, que vocês nos olhem, nos vejam, 
enxerguem como mulheres que estão 
buscando política pública não só para o 
município, mas para os estados e para nós 
todas e, porém, muito fragilizadas e muito 
solitárias. A solitude é algo bom, mas a gente 
tem sido só dentro de Vila Velha. 

Então, peço também para reforçar a 
necessidade da Casa da Mulher Brasileira. A 
gente já está no processo de licitação para 
construção, já tem um espaço, algumas verbas 
de emendas parlamentares destinadas da 
gestão passada, mas a gente aguarda que essa 
gestão também abrace a causa da mulher 
brasileira no município de Vila Velha, que 
possam nos apoiar também com verbas 
financeiras, mas também com fiscalização 
daquele serviço que está sendo proposto. 

E, agradeço o momento de fala. Para o 
pessoal do MP, eu achei muito interessante 
que vocês falaram sobre a rede e é preciso que 
a gente participe mais. A gente, como 
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conselheiro municipal, como liderança 
comunitária que sou, como sociedade civil 
organizada, como mãe e como mulher 
também. 

E eu peço um pouco mais da 
aproximação desta Casa e do Governo do 
Estado aos municípios do estado do Espírito 
Santo. 

E é isso. Obrigada! 
 
A SR.ª ROSELY MARIA DA SILVA PIRES 

– Boa noite a todas, todos e todes! Saúdo a 
Mesa, com a Iriny Lopes, que é nossa parceira 
querida do Fordan; mas também a Cristiane, a 
Carla, a Camila e todas as colegas. 

O nosso informe é sobre a 
universidade. Discutir violência contra a 
mulher também precisa ter o foco da 
universidade. Nós trabalhamos com a 
formação, então, as juízas que estão aí foram 
estudantes da Ufes, os delegados que estão aí 
foram estudantes da Ufes. Então, todas as 
pessoas que trabalham no acolhimento à 
mulher vítima de violência e no 
encaminhamento da denúncia passaram pela 
universidade.  

E é essa a nossa fala. A preocupação do 
Fordan em produzir resoluções e pensar 
possibilidades de formação humana para esses 
agentes, considerando o quê? A violência 
institucional hoje é uma realidade.  

A gente quer dar o informe que nós 
conseguimos, o Fordan, juntamente com a 
Unegro e o Fórum de Mulheres Negras, uma 
agenda com o reitor da Ufes para, dia 30, a 
gente constituir uma comissão, para produzir 
uma resolução, para os casos de violência 
dentro da universidade terem, então, esse 
encaminhamento. Porque hoje, quando 
alguém sofre violência na universidade, os 
gestores ainda não sabem corretamente como 
encaminhar.  

Queremos também dar o informe que 
o Fordan, junto com a Procuradoria da Mulher, 
na presença da nossa querida Iriny Lopes, está 
lançando um aplicativo para denúncia da 
violência contra a mulher negra e de periferia. 

Porque, infelizmente, os dados da violência 
contra a mulher branca têm diminuído, mas 
contra a mulher negra não. 

 Então nós vamos conseguir, com o 
aplicativo, ter um quadro onde a gente consiga 
entender que é uma solicitação do documento 
feito pelo CNJ, Instituto Maria da Penha, 
Instituto Avon, com os dados dessa violência.  
É preciso entender os dados para que nós 
possamos fazer o enfrentamento adequado e 
sugerir políticas públicas.  

E, por último, nós queremos agradecer 
a esta Casa. O ano passado nós aqui estivemos 
apresentando o caso da Rosemary Casoli. E 
com a parceria do Nevide, com a parceria do 
Nudem, com a parceria da Procuradoria da 
Mulher, com a parceria da Unegro, nós 
tivemos encaminhamentos do caso da 
Rosimary. O agressor foi a julgamento. Isso, 
para nós, já foi uma conquista muito grande. 
Tem muito entrave? Tem. Temos muita 
estrada ainda para percorrer, mas foi uma 
conquista grande. Foi na Vara da Violência 
contra a Mulher? Não. Foi na Vara Criminal, 
mas nós conseguimos que o caso tivesse 
encaminhamento.   

Então, nossa gratidão do Fordan, e 
parabéns à Iriny e a todas as mulheres 
presentes por essa luta. E, mais uma vez, 
muito obrigada!  

 
A SR.ª DEB SCHULTZ – Boa noite! Boa 

noite a todas, a todos os presentes também! 
Sou Deb Schultz, faço parte da Nação Mulher 
ES, além do Condim.  

Minha parceira aqui, Mary Silva falou 
muito sobre as demandas dentro do conselho, 
porque, além da Nação Mulher atender 
também, ter esse lugar de apoio, acolhimento 
a mulheres vítimas de violência, nós 
trabalhamos também com a produtividade e 
visibilidade de mulheres dentro do 
movimento hip hop.  

Gostaria de saudar esta Mesa 
maravilhosa, mulheres que fazem parte do 
meu espelhamento enquanto militância, 
também, que eu admiro muito, e que 
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fortalece a nossa luta. Então, estamos aqui 
por isso.  

Vou complementar a fala da minha 
parceira, porque a gente vem falar do hip hop 
também. Porque o instrumento do hip hop, os 
instrumentos, que são vários, dentro das 
periferias, são superimportantes para que a 
gente avance em políticas públicas, 
principalmente para essas mulheres. Porque a 
gente fala muito dos direitos da mulher, mas é 
diferente quando a gente trata lá dentro. E, 
dentro do hip hop, que é um espaço 
altamente machista, a gente vem sendo 
massacrada, invisibilizada ao longo dos anos, e 
a Nação Mulher vem justamente por isso.  

Fazemos parte da Nação Hip Hop 
Brasil, que é uma entidade gigantesca, com 
dezessete anos de existência, e da Frente 
Nacional de Mulheres do Hip Hop. Inclusive, 
amanhã estaremos já em Brasília para o 
Fórum Nacional de Mulheres do Hip Hop. E 
temos a missão de trazer para 2024, aqui para 
o Espírito Santo, o Fórum Nacional da Frente 
Nacional de Mulheres do Hip Hop. E, mais do 
que isso, é o cinquentenário do hip hop, da 
cultura hip hop, e nós queremos celebrar e 
fortalecer justamente com a presença dessas 
mulheres em toda essa construção, durante 
esses cinquenta anos de história. Nós temos 
as pioneiras Vera Verônica e Sharylaine 
Bakhita, que são mulheres que começaram o 
movimento não só de mulheres do hip hop, 
mas da própria cultura hip hop no Brasil, e 
elas estarão presentes aqui também.  

Nesse interim, nós faremos agora, após 
esse fórum, um encontro regional 
primeiramente em Vila Velha, do hip hop, 
para a gente fazer um mapeamento dessas 
mulheres, das artistas que estão contribuindo, 
as artistas periféricas que trabalham não só no 
movimento, enquanto cultura, mas também 
no outro lado, que é o movimento social, 
porque o hip hop não é só a arte, mas é 
também esse instrumento social forte.  

Após, nós faremos ainda neste ano o 
estadual, para que, ano que vem, já pedindo 
aqui o apoio para que a gente realize o nosso 

fórum nacional, que nem queremos que seja 
nacional, queremos que seja latino-
americano, porque nós ainda estamos 
presentes em mais quatro países da América 
Latina e mais quatro países fora, entre eles 
Canadá, Israel, estamos também em Angola, 
na África, e Portugal. Então, queremos fazer 
ainda, pelo menos, o latino-americano.  

Finalizo a minha fala dizendo que nós 
estamos em todos os espaços também, 
tentando ocupar. Ontem, estivemos no prédio 
da Semas  e Cemed, em Vila Velha, para 
servidores. Hoje, estivemos em uma escola 
também, em Ataíde. Então, a gente vai 
levando para todos os espaços que a gente 
pode, também, a nossa luta e o nosso 
posicionamento.  

Iriny, depois gostaríamos de conversar 
também pessoalmente, para ter um adendo, 
uma rubrica dentro da lei, estadual, sobre a 
produtividade das mulheres, a importância 
das mulheres do hip hop capixaba.  

Muito obrigada!  
 
A SR.ª CERIMONIALISTA – (MARILENE 

APARECIDA PEREIRA) –  Com a palavra a 
deputada Iriny Lopes para explanações e 
considerações finais.  

 
 A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – 
PT) – Vou pedir a permissão das minhas 
colegas de Mesa, pelo horário, se posso fazer 
o encerramento, sem vocês voltarem a fazer 
considerações. (Pausa) 
 Então, aqui, com a devida autorização 
da Mesa, quero deixar duas lembranças, 
porque elas estão diretamente ligadas às 
questões que foram colocadas aqui hoje. E, 
isso é para todos os movimentos que aqui 
estão e para todas as instituições que aqui 
estão. 
 Nós já temos aprovado, no Estado do 
Espírito Santo, o Estatuto das Mulheres na 
Política, já é lei; nós aprovamos e o 
governador já sancionou. Então vamos usar! 
Vamos usar! Essa lei já existe, eu apresentei, 
foi aprovada por unanimidade. Então, ou 
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vereadoras, ou deputadas, ou prefeitas ou 
servidoras públicas, que também são 
mulheres que estão no espaço público, se 
sofrerem qualquer tipo de agressão, ameaça, 
devem fazer a denúncia, porque a própria lei 
já prevê as punições cabíveis, obviamente, 
dentro da graduação da violência que foi 
cometida. Então isso vai ficar muito por conta 
de vocês executarem, mas caberá à sociedade 
e à mulher agredida fazer a denúncia.  

A segunda, aqui também muito falada, 
diz respeito à enormidade de órfãos que 
temos em função do feminicídio. Nós também 
temos aprovada e sancionada, no Estado do 
Espírito Santo, a Lei Jaciara da Silva, que 
remete ao Estado a responsabilidade do 
acompanhamento psicossocial desses jovens e 
dessas crianças. Porque, normalmente, as 
famílias acolhem, dão alimento, dão um teto, 
dão afeto, mas isso não é suficiente para 
quem foi ou testemunha, porque grande 
parte... Por que Jaciara da Silva? Porque foi a 
filha dela, de dez anos, quem ligou para a 
polícia para falar: Meu pai matou a minha 
mãe! Então demos o nome a essa lei de 
Jaciara, para mostrar o que é essa realidade.  

Como vamos inserir essas pessoas? Nós 
estamos preocupadas. E fiquei até feliz com a 
fala da Carla, porque a ONU diz que são 
trezentos anos, mas já diminuiu pela metade, 
pela informação da Carla, vai para cento e 
cinquenta anos só, para a gente poder ter 
igualdade de condições.  

Então, estou alertando para essa 
questão de já termos instrumentos e usarmos, 
e usarmos. Não podemos concordar com essa 
ideia de que no Brasil lei é gripe, ou pega ou 
não pega. Lei é lei! Não tem que pegar ou não 
pegar. Lei é lei! Lei é para ser cumprida. Mas 
ela só será cumprida se a gente for atrás e 
denunciar. Agora, é responsabilidade do 
Estado, seja o Estado nacional, o Estado 
estadual, o Estado municipal, cumprir com as 
responsabilidades de acompanhar a lei.  

Não guardei seu nome, me desculpe! 
Suzana. Seu discurso não é só a palavra que 
você usou, de que nós somos gigantes. Não é 

só essa palavra. De fato, a sua fala é de uma 
potência de gigantes. E acho que nos dá, nos 
remete aqui, especialmente a mim, à Camila e 
ao João a responsabilidade de recolocar, nesta 
Casa, como no tempo que Cláudio Vereza era 
deputado aqui, este tema como um tema 
central. É recuperar o que esta Casa já fez em 
relação a pessoas com deficiência, sejam 
mulheres, sejam homens, sejam negros, sejam 
brancos, não importa.  

Então, acho que nós aqui, eu e a 
Camila, temos um ouvidinho bem atento para 
quando as pessoas colocam para nós aquilo 
que está faltando. Está muito solto esse 
debate dentro desta Casa. Então essa 
audiência repõe, para nós, essa 
responsabilidade.  

E quero dizer, por fim, e acredito que 
posso falar em nome da Camila, que a gente 
vê com muito bons olhos a decisão do 
Governo, que inicialmente pensava numa 
secretaria extraordinária, repensar e colocar 
como uma secretaria permanente, normal, 
ordinária. Porque, ela sendo extraordinária ou 
especial, ela não tem status. Se ela não tem 
status ela é uma atravessadora, assim, um 
paliativo. É quase que uma Ouvidoria, aquela 
renca de mulheres, cada uma com seus 
problemas, na porta da Secretaria, colocando: 
precisa disso, precisa daquilo, precisa daquilo. 
Agora, não.  

Nós poderemos, aqui... A gente deu 
uma olhada, além das informações que a 
Fabiana Malheiros colocou... A Sônia... Já ia te 
chamar de Neusa. Eu troco o nome das 
pessoas também. E aí já é um defeito, não é 
do cansaço só não.  

Vimos aqui um pouco do organograma 
e das propostas. Poderemos organizar muitas 
rodas de conversa, para ir tocando em cada 
ponto desses, para que a gente possa avançar. 
Porque também não gosto muito de audiência 
pública onde a gente só fica chorando ou 
lamentando; audiência pública tem que 
produzir alguma coisa. Então acho que temos 
que sair, depois, a comissão, junto com os 
movimentos. Com as instituições que aqui 
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estão, podemos montar um plano de agenda 
para rodas de conversa, para ver: andou, não 
andou, onde é que está o problema, o que a 
gente quer fazer e tal. 

Deb, eu assumi a presidência da 
Comissão de Cultura. Desta vez acho que vai 
ser para valer, não terei nenhum empecilho. 
Acho que a Casa vai me ajudar, porque já fui, 
mas sem condições de exercer efetivamente. 
E sou teimosa. Não pense não, porque sou 
teimosa.  

Vamos discutir todas essas questões 
porque sou da cultura, sou do samba, sou do 
hip-hop, certo? E acho que o movimento 
cultural dos nossos tempos é o movimento 
hip-hop, que cumpre um papel que outros 
movimentos tiveram em outros momentos da 
história. E, obviamente, as mulheres dentro 
dele vão ter que superar os mesmos desafios 
que estiveram a sua frente em todos os 
tempos.  

Então acho que demos conta de fazer 
uma audiência pública muito consistente por 
causa da presença, do apoio e das falas de 
cada uma de vocês que aqui se colocaram. 

Agradeço profundamente. A nossa 
estrada é longa, mas é uma estrada boa 
porque não estamos nunca destinados... Não 
está escrito... Para nós, mulheres, não existe a 
palavra não tem, não pode, não isso. Para nós 
é: Não pode procê, porque eu vou chegar lá! 
Então é assim que vamos seguir.  

Muito obrigado! Boa noite para todo 
mundo! 

 
 

(Encerra-se a reunião às 
19h40min) 

 
 
______________________________________ 
 

SEGUNDA REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA VIGÉSIMA 
LEGISLATURA, DA COMISSÃO PARLAMENTAR 
DE INQUÉRITO PARA APURAR, INVESTIGAR E 

FISCALIZAR O CUMPRIMENTO DOS 
CONTRATOS DE CONCESSÃO DE RODOVIAS 
NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA 
EM 14 DE MARÇO DE 2023. 
 
 

O SR. PRESIDENTE – (TYAGO 
HOFFMANN – PSB) – Convoco a Comissão 
Parlamentar de Inquérito sobre a as Rodovias. 
Estamos aqui eu, presidente, o deputado 
Lucas Scaramussa, relator. O deputado 
Callegari, que é o vice-presidente, acho que 
ainda não chegou, mas está ciente.  

Em conversa com os parlamentares, 
tendo em vista a existência de uma frente 
parlamentar, deputado Mazinho, que trata do 
assunto das rodovias, nós entendemos que 
seria por bem não dar continuidade a essa 
Comissão Parlamentar de Inquérito. Antes de 
iniciar os trabalhos dela, nós queríamos em 
apreciação para os membros, que nós 
encerrássemos esta Comissão Parlamentar de 
Inquérito. 

Coloco em discussão. 
O deputado Lucas Scaramussa quer 

discutir?  

 
O SR. LUCAS SCARAMUSSA – 

(PODEMOS) – De acordo, presidente. Após a 
gente ter dialogado sobre o tema, acho que o 
entendimento é pertinente e acompanho o 
posicionamento de V. Ex.ª.  

 
O SR. PRESIDENTE – (TYAGO 

HOFFMANN – PSB) – Portanto, como temos 
aqui meu voto e o voto do deputado Lucas 
Scaramussa, e o deputado Callegari não se 
encontra presente, mas também participou do 
entendimento ontem pelo encerramento da 
CPI, então, determino o encerramento da CPI 
e o arquivamento da mesma. 

Então, declaro encerrada a CPI.   
 
 

(Encerra-se a reunião às 
14h54min.)  
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