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DÉCIMA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 

QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA, DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA, REALIZADA EM 07 DE 

MARÇO DE 2018. 

 

(De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, à hora regimental, para ensejar o 

início da sessão, registram presença os 

Senhores Deputados Da Vitória, Doutor 

Hércules, Enivaldo dos Anjos, Euclério 

Sampaio, Marcelo Santos, Nunes, Pastor 

Marcos Mansur, Raquel Lessa, Rodrigo 

Coelho e Sergio Majeski) 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão.  

  

(Assume a 1.ª Secretaria a Senhora 

Deputada Raquel Lessa e a 2.ª 

Secretaria o Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos)  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Há quorum para abertura da 

sessão de acordo com o painel eletrônico, que registra 

a presença dos ilustres parlamentares: Senhor 

Deputado Da Vitória, PPS; Senhor Deputado Doutor 

Hércules, Vice-Líder do MDB; Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos; Senhor Deputado Euclério 

Sampaio; Senhor Deputado Marcelo Santos; Senhor 

Deputado Nunes; Senhor Deputado Pastor Marcos 

Mansur; Senhora Deputada Raquel Lessa; Senhor 

Deputado Rodrigo Coelho; e o Líder da oposição, 

Senhor Deputado Sergio Majeski. 

Convido a Senhora Deputada Raquel Lessa a 

proceder à leitura de um versículo da Bíblia, sendo 

assim, solicito a todos que se coloquem em posição 

de respeito, por gentileza.  

 

(A Senhora Deputada Raquel 

Lessa lê Eclesiástico, 11:14)  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Solicito à Mesa que 

providencie um óculos para a  1.ª Secretária, Senhora 

Deputada Raquel Lessa. 

Convido o Senhor 2.º Secretário a proceder à 

leitura da ata da terceira sessão extraordinária, 

realizada em 06 de março de 2018, caso não exista a 

solicitação de algum parlamentar. 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Jamir Malini) 

 

O SR. 2.º SECRETÁRIO – (ENIVALDO 

DOS ANJOS – PSD) – Senhor Presidente, o Senhor 

Deputado Jamir Malini acabou de requerer que a ata 

fosse considerada como lida.  

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Registro também a presença 

do Senhor Deputado Jamir Malini.  

A Mesa acata: a ata foi lida e aprovada. 

Convido a Senhora 1.ª Secretária a proceder 

à leitura do Expediente.  

 

A SR.ª 1.ª  SECRETÁRIA – (RAQUEL 

LESSA – SD) – Sugiro que a Mesa coloque a letra 

maior, melhor do que gastar dinheiro para comprar 

óculos para mim. 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Esmael de Almeida)  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Mas gastaríamos muito mais 

papéis para colocar a letra maior. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

OFÍCIO S/N.º - 2018. 

 

Vitória, 05 de março de 2018. 

 

Senhor Presidente: 

 

Solicito a V. Ex.ª que seja justificada minha 

ausência na Sessão Ordinária do dia 26 de fevereiro, 

nos termos do § 6º do artigo 305 do Regimento 

Interno. 

Atenciosamente, 

 

MARCOS BRUNO 

Deputado Estadual 

 

Ao  

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Justificada a ausência. À 

Secretaria. 
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Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

02 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 

 

OFÍCIO N.º 003/2018. 

Vitória, 28 de fevereiro 2018. 

 

Senhor Presidente: 
 

Com fulcro no artigo 67, inciso XVI do 

Regimento Interno encaminhamos a Vossa 

Excelência o Relatório das atividades desta 

Comissão, referente ao mês de FEVEREIRO de 

2018.  

Atenciosamente,  
 

NUNES 

Presidente da Comissão de Defesa da Cidadania  

e dos Direitos Humanos 
 

Ao  

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Ciente. Arquive-se.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

03 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

PROJETO DE LEI N.º 047/2018 
 

“Cria o selo anticorrupção a ser 

concedido a pessoas jurídicas de 

direito privado que adotarem práticas 

de boa conduta no Estado do Espírito 

Santo”. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1° O Código de Conduta e Integridade, 

para fins de aplicação da Lei Federal nº. 12.846 de 1º 

de Agosto de 2013, terá o seu cumprimento atestado 

por meio do selo anticorrupção, a ser concedido pelo 

Poder Executivo Estadual aos fornecedores de bens e 

prestadores de serviço ao Estado do Espírito Santo, 

desde que atendidos aos requisitos desta lei.  

 
§1° O selo anticorrupção terá validade de 

dois anos, podendo ser renovado a pedido da empresa 

interessada à autoridade competente; 

 
§2° O pedido de renovação será acatado se 

atestada a qualidade do programa de integridade no 

decorrer do ano em que foi concedido à empresa, nos 

termos de decreto regulamentador 

Art. 2° Para que o selo anticorrupção seja 

concedido, a pessoa jurídica deverá apresentar ao 

órgão competente da Administração Pública: 
  
I - relatório de perfil; e 

 

II - relatório de conformidade do programa. 
 

Art. 3° No relatório de perfil, a pessoa 

jurídica deverá: 

 

I - indicar os setores do mercado em que atua 

em território nacional e, se for o caso, no exterior; 

II - apresentar sua estrutura organizacional, 

descrevendo a hierarquia interna, o processo 

decisório e as principais competências de conselhos, 

diretorias, departamentos ou setores;  

III - informar o quantitativo de empregados, 

funcionários e colaboradores. 

IV - especificar e contextualizar as interações 

estabelecidas com a administração pública nacional 

ou estrangeira, destacando:  

a) importância da obtenção de autorizações, 

licenças e permissões governamentais em suas 

atividades;  

b) o quantitativo e os valores de contratos 

celebrados ou vigentes com entidades e órgãos 

públicos nos últimos três anos e a participação destes 

no faturamento anual da pessoa jurídica;  

c) frequência e a relevância da utilização de 

agentes intermediários, como procuradores, 

despachantes, consultores ou representantes 

comerciais, nas interações com o setor público;  

V - descrever as participações societárias que 

envolvam a pessoa jurídica na condição de 

controladora, controlada, coligada ou consorciada; e  

VI - informar sua qualificação, se for o caso, 

como microempresa ou empresa de pequeno porte. 
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Art. 4° No relatório de conformidade do 

programa, a pessoa jurídica deverá:  

I - informar a estrutura em concordância com 

o Código de Conduta e Integridade, com:  

a) indicação de quais parâmetros previstos 

nos incisos do caput do art. 42 do Decreto Federal n ° 

8.420, de 2015, foram implementados;  

b) indicar quais parâmetros da legislação 

estadual específica foram adotados;  

c) descrição de como os parâmetros previstos 

na alínea "a" e "b" deste inciso foram implementados;  

d) explicação da importância da 

implementação de cada um dos parâmetros previstos 

na alínea "a" e "b" deste inciso, frente às 

especificidades da pessoa jurídica, para a mitigação 

de risco de ocorrência de atos lesivos constantes do 

art. 5º da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013;  

II - demonstrar o cumprimento do Código de 

Conduta e Integridade na rotina da pessoa jurídica, 

com histórico de dados, estatísticas e casos concretos; 

e III - demonstrar a atuação de acordo com o Código 

de Conduta e Integridade na prevenção, detecção e 

remediação do ato lesivo objeto da apuração, 

especificando se a empresa possui órgão jurídico 

próprio ou contrato com escritório de advocacia 

destinado especificamente à tutela da Lei Estadual 

10.793/2017. 

§1° A pessoa jurídica deverá comprovar suas 

alegações, devendo zelar pela completude, clareza e 

organização das informações prestadas.  

§2° A comprovação pode abranger 

documentos oficiais, correios eletrônicos, cartas, 

declarações, correspondências, memorandos, atas de 

reunião, relatórios, manuais, imagens capturadas da 

tela de computador, gravações audiovisuais e 

sonoras, fotografias, ordens de compra, notas fiscais, 

registros contábeis ou outros documentos, 

preferencialmente em meio digital. 

Art. 5° A avaliação do cumprimento do 

Código de Conduta e Integridade, para fins da 

manutenção do selo anticorrupção, deverá levar em 

consideração as informações prestadas, sua 

comprovação, nos relatórios de perfil e de 

conformidade do programa, e deverá ser atestada pela 

autoridade competente a cada três meses, a partir da 

data em que for concedido o selo de qualidade.  

§1° O selo anticorrupção considerará o grau 

de adequação a Lei Estadual nº 10.793/2017 ao perfil 

da empresa e de sua efetividade.  

§ 2° A autoridade competente poderá realizar 

entrevistas e solicitar novos documentos para fins da 

avaliação de que trata o caput deste artigo.  

Art. 6° O Executivo regulamentará a presente 

lei no prazo de 90 (noventa) dias.  

Art. 7° As despesas correrão por conta das 

disposições orçamentarias próprias, suplementadas se 

necessário.  

Art. 8° Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Palácio Domingos Martins, Sala das Sessões, 

em 02 de março de 2018. 

 

EUCLÉRIO SAMPAIO 

Deputado Estadual – PDT 

Presidente da Comissão Defesa do Consumidor e 

Contribuinte 

Vice-Presidente da Comissão de Segurança 

Membro efetivo da Comissão de Finanças 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O presente Projeto de Lei tem o objetivo de 

criar o selo anticorrupção para estimular o 

cumprimento do Código de Conduta e Integridade 

(lei nº 10.793/2017) pelos fornecedores de bens e 

prestadores de serviços ao Estado do Espírito Santo.  

É cediço que a corrupção já se consubstancia 

como um dos maiores problemas a ser enfrentado 

pelo povo brasileiro, pois está disseminada no 

executivo, legislativo e judiciário em nível federal, 

estadual e municipal. Estima-se que cerca de 

duzentos bilhões de reais sejam desviados 

anualmente no Brasil. 

É de se salientar que as afrontas contra a 

administração pública devem ser severamente 

combatidas, uma vez que, esses crimes tendem a 

causar efeitos direto sobre um número indeterminado 

de pessoas, prejudicando aqueles que mais precisam 

do Estado, afinal como se mensurar os efeitos sobre a 

vida de crianças que deixam de ter uma educação de 

qualidade devido ao desvio de recursos públicos que 

deveriam terem sido destinados para suas escolas? 

Ou mesmo, quantos pacientes morrem por dia nos 

corredores dos hospitais brasileiros em decorrência 

da falta de atendimento de qualidade, muitas vezes, 

ocasionados também por essa corrupção? 

Todavia é de se ressaltar que o problema da 

corrupção brasileira não é meramente uma questão 

jurídica afeta aos tribunais pátrios, mas o é, 

principalmente, de caráter sociológico a ser 

trabalhado e combatido no seio da sociedade. 

Nesse sentido, urge a presente propositura 

como forma da Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo corroborar no seu dever constitucional 

de combate à corrupção e fomento à moralidade 

administrativa (art. 37 da CF), através da criação no 

seio da sociedade de fomento a práticas de combate a 

corrupção, além da punição dos agentes corruptores. 
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Quanto a iniciativa da matéria é de se frisar 

que a função de legislar é atribuída, de forma típica, 

ao Poder Legislativo, o que pressupõe que a este 

Poder deva ser dada a possibilidade de deflagrar o 

processo legislativo, restando claro que as hipóteses 

constitucionais de iniciativa privativa formam um rol 

taxativo. E, mais ainda, configuram a exceção, 

devendo, portanto, ser interpretadas de forma 

restritiva.  

É válida a clássica lição da hermenêutica, 

segundo a qual as exceções devem ser interpretadas 

de forma restritiva e que, portanto, os casos de 

iniciativa privativa devem ser elencados em rol 

taxativo, Nesse sentido e ainda corroborando este 

entendimento o Supremo Tribunal Federal já 

pacificou a jurisprudência de que: 

 

A iniciativa reservada, por constituir 

matéria de direito estrito, não se 

presume e nem comporta 

interpretação ampliativa. na medida 

em que, por implicar limitação ao 

poder de instauração do processo 

legislativo, deve necessariamente 

derivar de norma constitucional 

explícita e inequívoca. (STF, Pleno, 

ADI-MC n° 724/RS, Relator 

Ministro Celso de Mello, DJ de 

27.4.2001 (original sem grifos). 

 

Como asseverou o ministro Gilmar Mendes 

durante o julgamento da ADI n° 2.417/SP: 

 

uma interpretação ampliativa da 

reserva de iniciativa do Poder 

Executivo, no âmbito estadual, pode 

resultar no esvaziamento da 

atividade legislativa autônoma no 

âmbito das unidades federativas. 

 

Dito isto, é cediço que a partir do princípio 

da simetria, na legislação estadual, como iniciativa do 

executivo, aplicam-se as mesmas hipóteses de 

iniciativa privativa reservada ao Presidente da 

República elencadas na Constituição Federal, a saber: 

 

Art. 61. ...  

§ 1° São de iniciativa privativa do 

Presidente da República as leis que 

 I - fixem ou modifiquem os efetivos 

das Forças Armadas;  

II - disponham sobre:  

a) criação de cargos, funções ou 

empregos públicos na administração 

direta e autárquica ou aumento de 

sua remuneração,  

b) organização administrativa e 

judiciária, matéria tributária e 

orçamentaria, serviços públicos e 

pessoal da administração dos 

Territórios, 

c) servidores públicos da União e 

Territórios, seu regime jurídico, 

provimento de cargos, estabilidade e 

aposentadoria;  

d) organização do Ministério Público 

e da Defensoria Pública da União, 

bem como normas gerais para a 

organização do Ministério Público e 

da Defensoria Pública dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Territórios;  

e) criação e extinção de Ministérios e 

órgãos da administração pública, 

observado o disposto no art. 84, VI; 

 f) militares das Forcas Armadas, seu 

regime jurídico, provimento de 

cargos, promoções, estabilidade, 

remuneração, reforma e transferência 

para a reserva. 

 

Nesse sentido, observa-se que a presente 

propositura em nenhum momento cria cargo na 

administração pública, secretaria ou disciplina sobre 

regime jurídico de servidor. Quanto a organização 

administrativa é de se salientar que essa reserva 

constitucional prevista no art. 61, §1°, II, "b" se 

limita ao territórios federais, consoante pacífica 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: "A 

reserva de lei de iniciativa do chefe do Executivo, 

prevista no art. 61, § 1°, II, b, da Constituição, 

somente se aplica aos Territórios federais". (ADI 

2.447. rei. min. Joaquim Barbosa, j. 4-3-2009, P, DJE 

de 4-12-2009). 

Colacionam-se ainda outras jurisprudências 

firmadas pelo Supremo Tribunal Federal que 

reconhecem a constitucionalidade de projetos de lei 

de iniciativa parlamentar que instituam praticas 

públicas. Nesta propositura, não redesenhamos 

nenhuma secretaria. Nesse sentido, veja-se que a 

própria criação de um programa municipal, que 

poderia atingir mais diretamente as prerrogativas de 

reserva exclusiva do executivo, foi considerado lícita. 

Desta feita, apresenta-se o Agravo Regimental 

deflagrado em decorrência do RE n° 290.549/RJ que 

atacou lei de iniciativa parlamentar que criara um 

programa intitulado Rua da Saúde. O STF, por sua 

vez, declarou constitucional lei de iniciativa 

parlamentar que criou o aludido programa municipal. 
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A criação, por lei de iniciativa 

parlamentar, de programa municipal 

a ser desenvolvido em logradouros 

públicos não invade esfera de 

competência exclusiva do chefe do 

Poder Executivo. (RE 290.549- AgR, 

Rei. Min. Dias Toffoli, julgamento 

em 28-2-2012, Primeira Turma, DJE 

de 29-3-2012.) 

 

Portanto, diante do exposto, é preciso que a 

sociedade entenda que a corrupção não é uma 

problemática afeta somente aos agentes públicos, 

afinal, a corrupção é uma via de mão dupla, na qual 

transitam o corrupto e o agente corruptor. Nesse 

sentido, urge o presente projeto de lei como uma 

prevenção da corrupção ao agente corruptor. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Devolva-se ao autor. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

04 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 048/2018 

 

“Dispõe sobre o peticionamento 

eletrônico de recursos junto ao 

Departamento Estadual de Trânsito 

do Espírito Santo - DETRAN/ES e 

adota outras providências”. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado do 

Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo 

- DETRAN/ES a disponibilizar em seu sítio 

eletrônico, mecanismos aptos a permitir aos 

interessados o peticionamento eletrônico das defesas 

prévias e recursos de multas, observadas, para efeito 

de operacionalização, as normas da Lei Federal nº 

11.419, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre 

a informatização do processo judicial. 

 

Art. 2º As despesas decorrentes da execução 

desta lei correrão á conta de dotações orçamentárias 

próprias, consignadas no orçamento, suplementadas, 

se necessários. 

 

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará 

esta lei no prazo de 90 (noventa) dias, a contar de sua 

publicação. 

 

Art. 4º Esta lei entra em vigor 90 (noventa) 

dias após sua publicação; 

 

Palácio Domingos Martins, Sala das Sessões, 

em 28 de fevereiro de 2018. 

 

EUCLÉRIO SAMPAIO 

Deputado Estadual – PDT 

Presidente da Comissão Defesa do Consumidor e 

Contribuinte 

Vice-Presidente da Comissão de Segurança 

Membro efetivo da Comissão de Finanças 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O presente projeto de lei tem por objetivo 

possibilitar maior celeridade no encaminhamento de 

defesas e recursos de multas de trânsito aplicadas por 

autoridades de trânsito, em homenagem ao princípio 

constitucional da eficiência. 

Tem-se a convicção de que a criação e 

implantação do peticionamento eletrônico 

proporcionará uma maior celeridade no 

desenvolvimento do processo administrativo de 

recursos de multas de trânsito perante o 

DETRAN/ES. 

Além disso, possibilitará à parte interessada o 

oferecimento de defesa prévia ou recurso, sem que 

exista a necessidade de se locomover fisicamente até 

o órgão de trânsito, contribuindo ainda para a 

substituição gradativa do processo físico pelo 

processo eletrônico. 

É importante frisar que a informatização dos 

processos judiciais não é inovação ocorrida apenas no 

Brasil, está presente em praticamente todos os países 

adiantados do mundo, não obstante o pioneirismo da 

legislação brasileira, consolidada pela Lei nº 

11.419/2006. 

Em relação aos benefícios advindos da 

estruturação do processo eletrônico, destaca-se o da 

celeridade processual, hoje não mais um simples ato 

de boa política administrativa, mas um direito 

fundamental expressamente assegurado no art. 5º, 

inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que 

assevera: 

 

LXXVIII - a todos, no âmbito 

judicial e administrativo, são 

assegurados a razoável duração do 
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processo e os meios que garantam a 

celeridade de sua tramitação. 

 

Como visto, tornar ágil e fácil a tramitação 

dos processos, tanto na esfera do judiciário quanto 

nos órgão da administração não é mais uma 

liberalidade, mas um dever do Estado e um direito do 

cidadão, além de representar um fator de economia 

para os cofres públicos e até uma contribuição ao 

meio ambiente, na medida em que elimina o uso de 

papel. 

Resulta daí, portanto, o compromisso do 

Poder Legislativo em contribuir com a geração de 

ideias e a produção de normas capazes de gerar esses 

benefícios, em favor do aperfeiçoamento da máquina 

pública e do bem-estar dos cidadãos. 

Destarte, com fulcro no emprego de novas 

ferramentas para desburocratizar o acesso e 

aprimorar o serviço público, entendemos ser 

pertinente a execução da proposta no Espírito Santo, 

razões pelas quais rogamos sua aprovação.  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Devolva-se ao autor. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

05 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 049/2018 

 

O Poder Executivo Estadual, a seu  

critério,  criará  as condições 

necessárias para   produção, 

veiculação, nos meios de 

comunicação, inserções informativas 

e educativas sobre o tema “Violência 

contra a Mulher 

 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPIRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º O Poder Executivo, a seu  critério,  

criará as condições necessárias à  produção, 

veiculação em todos os meios de comunicação, 

inclusive nas concessionárias dos serviços de radio-

fusão sonora (rádio) e de sons e imagens (televisão), 

em caráter permanente e cotidianamente, inserções 

informativas e educativas sobre o tema “Violência 

contra a Mulher”. 

Art. 2º As peças publicitárias veiculadas 

conterão informações sobre os seguintes temas: 

a) Machismo; 

b) Misoginia; 

c) Lesbofobia; 

d) Violência doméstica; 

e) Combate ao patriarcalismo; 

f) Lei Maria da Penha 

g) Disk 180 

h) Mulher e mercado de trabalho; 

i) Agenda do trabalho decente; 

j) Direito da mulher no trabalho; 

k) Amamentação 

l) Creche; 

m) Direito ao Lazer e prática de esportes de 

forma igualitária; 

n) Poder, política e participação; 

o) Educação, ciência e cultura 

p) Gênero; 

q) Orientação sexual; 

r) Relações étnicos e raciais; 

s) Analfabetismo; 

t) Desarmamento. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor após sua 

publicação. 

 
Palácio Domingos Martins, 07 de março de 

2018 

 

NUNES 

Deputado Estadual PT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
“Eu não vou deixar que isso seja mais um 

caso, apenas uma estatística. Isso não vai 

acontecer, com minha filha, não”. Essa frase é de 

um pai desesperado, Anderson Pereira dos 

Santios,  com o assassinato de sua filha, a jovem 

Andrielly Mendonça Pereira dos Santos, que tinha 

apenas 20 anos, na flor da idade. O desabafo traz, 

como não poderia deixar de ser, uma carga de 

emoção carregada de vontade de dar um 

“BASTA” a essa situação vivenciada pela 

comunidade capixaba, que tão somente no ano de 

2017, os dados indicam 123 homicídios de 

mulheres. 

A violência, desde os tempos imemoriais da 

história, a exclusão forçada de participação na vida 

política, o preconceito e a feminização da pobreza, na 

atualidade, o machismo e outras formas de 

discriminação, são chagas que devem ser erradicadas 

de nosso meio. 
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No mundo uma em cada três mulheres são 

vitimas de violência doméstica. No Brasil ainda 

prevalece índices de criminalidades cometidas contra 

as mulheres inadmissíveis.  

Sempre estivemos entres os três  primeiros  

colocados no ranking entre os estado que mais 

cometeram violências contra as mulheres. E, observe, 

que esse quadro já perdura por décadas e décadas. O 

que nos envergonha e muito. 

O que salta aos olhos dos estudiosos, 

especialistas, e do observador atento, é que a 

barbaridade, a crueldade, das violências tem 

aumentado de forma assustadora suas intensidades.  

Dentre tantos outros casos espantosos 

podemos citar o caso de Guarapari, onde o elemento 

criminoso filmou toda a brutalidade cometida contra 

uma jovem e enviou o filme a mãe da vítima; ou o 

caso do escalpe ocorrido em Santa Maria de Jetibá, o 

caso da Drª Milena Gotardi, assassinada de forma 

barbara.   Tamanhas crueldades, o que é assustador e 

traduz em uma indignação de todos nós. 

Diante dessa quadro estarrecedor – basta 

abrir os jornais e verificar, todos os dias, uma mulher 

é vitima de violência – é que somos chamados a 

estabelecer políticas públicas para estancar tamanha 

vergonha. A violência contra a mulher é um atentado 

aos direitos humanos. 

São variadas formas de violência contra a 

mulher: física, emocional, psicológica e patrimonial. 

Todas tem suas cargas de crueldade. 

A presente proposição vai no sentido de 

educar, informar, conscientizar, o homem da 

aberração e  absurdo que é cometer um ato de 

violência, e a mulher a denunciar e a buscar 

segurança de vida.  

A totalidade da sugestão é de eliminar a 

violência transformando as relações sociais de gênero 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Devolva-se ao autor. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

06 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO N.º 007/2018. 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado Esmael Almeida e demais 

parlamentares abaixo-assinados, com base no artigo 

17, Inciso XXXIV, parágrafo 2º do Regimento 

Interno da Assembleia Legislativa, requerem a V. 

Exa., a necessária autorização para formação de um 

grupo parlamentar de caráter suprapartidário 

denominado Frente Parlamentar Para Valorização 

e Defesa da Vida e da Família no Estado do 

Espírito Santo, com o objetivo de: 

 

I - Acompanhar, colaborar e fiscalizar a 

política governamental, os projetos e programas 

direcionados à preservação, promoção e incentivo da 

proteção e garantia dos direitos constitucionais a 

vida, da família e da criança e do adolescente, 

manifestando-se quanto aos aspectos mais 

importantes de sua aplicabilidade e execução; 

  

II. Promover estudos, debates e encontros 

para propor inovações na legislação voltada à criação 

e avaliação de políticas públicas destinadas a 

proteção da vida, das famílias, das crianças e dos 

adolescentes e aos direitos constitucionais da 

educação, saúde e segurança, buscando aprimorar o 

processo legislativo; 

  

III. Trabalhar para aumentar a efetividade das 

políticas públicas, programas e mecanismos 

existentes e, quando necessário, desenvolver ou 

sugerir a adoção de outros mais apropriados ao 

desenvolvimento e promoção da proteção e garantia 

dos direitos constitucionais a vida, da família e da 

criança e do adolescente; 

 

IV. Articular-se com os órgãos do Poder 

Executivo Municipal e Federal, Poder Judiciário e 

Ministério Público do Estado do Espírito Santo, da 

Assembleia Legislativa do Estado, bem como com as 

entidades empresariais, não governamentais e do 

Terceiro Setor, tendo em vista acompanhar e 

incentivar a adoção de políticas e ações de 

desenvolvimento da proteção e garantia dos direitos 

constitucionais a vida, da família e da criança e do 

adolescente; 

  

V. Aperfeiçoar as respectivas políticas 

nacionais, regionais e locais de apoio a proteção e 

garantia dos direitos constitucionais a vida, da família 

e da criança e do adolescente; 

  

VI. Promover, incentivar e lutar pelas 

políticas públicas voltadas a proteção e garantia dos 

direitos constitucionais a vida, da família e da criança 

e do adolescente;  

 

Frente Parlamentar Para Valorização e 

Defesa da Vida e da Família no Estado do Espírito 

Santo pretende atuar conjuntamente com a sociedade 



 

 

8 

 

 

civil, apoiando as políticas públicas, os programas e 

as ações governamentais e não governamentais, 

visando: 

 

I - organizar o programa de atividades da 

Frente; 

II - zelar pelo bom funcionamento dos 

trabalhos de responsabilidades da Frente; 

III - estabelecer as diretrizes estratégicas de 

ações; 

IV - promover iniciativas que facilitem a 

integração entre a Frente e os diferentes segmentos 

da sociedade interessados no tema objeto da Frente; 

V - incentivar a difusão e a defesa dos ideais 

da Frente junto aos demais poderes; 

VI - interagir com as demais Frentes 

Parlamentares, em especial com as que lidam com 

assuntos a ela relacionados. 

 

Palácio Domingos Martins, em 05 de março 

de 2018. 

 

ESMAEL DE ALMEIDA 

Deputado Estadual – PMDB 

JOSÉ ESMERALDO 

PASTOR MARCOS MANSUR 

JAMIR MALINI 

BRUNO LAMAS 

DARY PAGUNG 

MARCELO SANTOS 

PADRE HONÓRIO 

GILDEVAN FERNANDES 

LUZIA TOLEDO 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

AMARO NETO 

DOUTOR HÉRCULES 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Estamos com mais esta proposta de 

valorização da família. Se você tem famílias fortes, 

você vai ter uma sociedade forte, uma nação forte (...) 

na realidade, quando você quebra princípios, você 

corre muitos riscos. A família certa é a família 

tradicional: mãe e pai. Eu acredito que se for assim 

nós vamos ter um futuro melhor", afirma. 

A Frente Parlamentar Para Valorização e 

Defesa da Vida e da Família tem como finalidade 

acompanhar, colaborar e fiscalizar os programas e 

politicas publicas governamentais destinadas a 

proteção e garantia dos direitos a vida, da família, da 

criança e do adolescente, manifestando-se quanto aos 

aspectos mais importantes de sua aplicabilidade e 

execução.  

Tem como ferramentas, dentro da forma 

constitucional e regimental, a promoção de debates, 

simpósios, seminários e eventos pertinentes ao exame 

de politica publicas destinadas a proteção da vida e 

das familiais, das crianças e dos adolescentes e aos 

direitos constitucionais da educação, saúde e 

segurança, divulgando seus resultados. Além de 

apoiar instituições interessadas na defesa dos direitos 

à vida e da família perante o Estado.  

Promover o intercambio com entes 

assemelhados de parlamentos de outros municípios e 

estados do país, visando o aperfeiçoamento recíproco 

das respetivas politicas destinadas a proteção a vida e 

da família, e a inovação da legislação necessária à 

promoção de politicas publicas, sociais e econômicas 

eficazes, influindo no processo legislativo a partir das 

comissões temáticas existentes neste Poder 

Legislativo. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Defiro. À Secretaria para 

providenciar ato de criação da frente parlamentar. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

07 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO N.º 008/2018. 

 

Senhor Presidente: 

 
Os Deputados Estaduais abaixo assinados, 

com base no artigo 17, inciso XXXIV, e § 2º do 

Regimento Interno, requerem de V. Exa. necessária 

autorização para a formação da FRENTE 

PARLAMENTAR ROTA DO 

DESENVOLVIMENTO, com o objetivo de debater 

ações que visem a integração política e empresarial  

com o comércio chinês por meio da CCDIBC - 

Câmara de Comércio de Desenvolvimento 

Internacional Brasil – China.   

Plenário Domingos Martins,  05 de março  de  

2018.  

 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

PATRIOTA 51 ES 

(ASSINATURAS NÃO IDENTIFICADAS) 

 
JUSTIFICATIVA 

 
A China e Espírito Santo estão, apesar da 

distância, cada vez mais próximos. Desde 2015 já 
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recebemos sete grupos chineses interessados em 

realizar parcerias e investimentos com empresas e 

instituições capixabas. 
Em meio à escassez de crédito e à retração do 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES) no financiamento do investimento 

no país, a China se apresenta como opção de funding 

com taxas abaixo da média do mercado brasileiro 

para projetos em vários setores. O governo chinês e o 

grupo Huayang, um dos maiores conglomerados 

empresariais chineses, disponibilizam US$ 3 bilhões 

por meio de um novo fundo exclusivo para 

empreendimentos no Brasil ou empresas nacionais 

interessadas em expandir suas atividades para a 

China. 

A Câmara de Comércio de Desenvolvimento 

Internacional Brasil – China  (CCDIBC) representa 

no país o fundo criado pela Huanyang, com capital 

estatal e próprio e opera como um banco de projetos  

que  englobam  infraestrutura e logística, construção 

civil, agronegócio, parcerias público-privadas (PPPs), 

concessões públicas, tecnologia, startups, produção 

de carros e caminhões elétricos e energia (solar, 

eólica, hidrelétrica, usinas de tratamento de lixo e 

petróleo e gás). 

E visando fomentar parcerias por meio da 

CCDIBC - Câmara de Comércio de Desenvolvimento 

Internacional Brasil – China, propomos  a formação 

desta Frente Parlamentar como lugar  de debates das 

ações em nosso Estado, onde poderão ser decidido 

sobre:  envio de projetos do Governo, apoio 

incondicional à empresas capixabas interessadas no 

Fundo e/ou investimentos chineses, abertura de um 

escritório no Espírito Santo e outro na China, 

integração  com os municípios por meio da 

AMUNES, enfim propiciar  a aproximação das 

instituições governamentais com a Câmara de 

Comércio de Desenvolvimento Internacional Brasil – 

China.   

Sendo assim, a  Frente Parlamentar  tornar-

se-á  importante   elo  entre os Países  e   funcionará  

também como porta-voz almejando  a cooperação 

econômica e comercial,  fomentando o intercâmbio 

científico e tecnológico. 

Isto posto, contamos  com os Nobres Pares, 

nesta importante missão.  

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Hudson Leal)  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Defiro. À Secretaria para 

providenciar ato de criação da frente parlamentar. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

08 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 

009/2018. 

 

Senhor Presidente: 

 

O deputado abaixo assinado, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer a V. Exª que 

encaminhe ao Exmo. Sr. Secretário de Estado da 

Fazenda o seguinte pedido de informações: 

 

 - Quanto o Estado arrecadou de Imposto 

sobre Operações relativas à Circulação de 

Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS, nas 

comercializações de armas de fogo nos anos de 2015, 

2016 e 2017? 

 

- Quanto o Estado arrecadou de Imposto 

sobre Operações relativas à Circulação de 

Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS nas 

aquisições de armas de fogo por policiais militares e 

civis, inspetores penitenciários e guardas municipais 

nos anos de 2015, 2016 e 2017? 

- Quanto o Estado arrecadou de Imposto 

sobre Operações relativas à Circulação de 

Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS nas 

comercializações de munições e acessórios para 

armas de fogo nos anos de 2015, 2016 e 2017? 

 
- Quanto o Estado arrecadou de Imposto 

sobre Operações relativas à Circulação de 

Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS nas 

aquisições de munições e acessórios para armas de 

fogo por policiais militares e civis, inspetores 

penitenciários e guardas municipais nos anos de 

2015, 2016 e 2017? 

 
Sala das Seções, 05 de março de 2018. 

 
GILSINHO LOPES 

Deputado Estadual 

 
(Registra presença o Senhor 

Deputado Theodorico Ferraço)  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Oficie-se. 

Solicito ajuda ao pessoal de apoio, porque 

não consigo enxergar no painel quantos 

parlamentares estão presentes. (Pausa) 
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Temos quatorze parlamentares presentes e é 

necessário que tenhamos dezesseis. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PMDB) – 

Senhor Presidente, pela ordem!  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Concedo a palavra ao vice-

líder do MDB nesta Casa, Senhor Deputado Doutor 

Hércules. 

 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PMDB) 

– Neste momento de enchimento de linguiça, porque 

ainda faltam dois deputados, lamentamos não ter 

ainda o quorum mínimo para votação. Na sessão 

passada, fizemos um esforço muito grande para 

conseguir a aprovação do requerimento da Senhora 

Deputada Luzia Toledo.  

Agora, existem dezesseis, Senhor Presidente. 

V. Ex.ª colocará em discussão, então? 

 
(Registram presença os Senhores 

Deputados Dary Pagung e Eliana 

Dadalto)  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – V. Ex.ª quer continuar com a 

sessão de enchimento?  

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PMDB) – 

Quero encaminhar a votação.  

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – V. Ex.ª quer encaminhar como 

autor? 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PMDB) – 
Como autor. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – V. Ex.ª tem o amparo 

regimental. Por gentileza, prossiga. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PMDB) – 
Muito obrigado. 

Peço aos meus pares que aprovem o 

requerimento de minha autoria de supressão do 

Grande Expediente, pois queremos trazer a doutora 

Faradiba, que é a maior especialista no estado em 

angioedema, doença que pouca gente conhece e que 

precisamos conhecer. É uma alergia hereditária. Não 

é doença familiar.  

Temos que separar o que é hereditário do que 

é familiar. Na familiar, um pode ter na família e o 

outro não. Na hereditária, certamente é herança. 

Então, se o pai tem ou a mãe tem, o filho terá 

também. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Na familiar, alguém da família 

pode ter e outro não? 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PMDB) – 
Essa é a doença familiar. Na doença hereditária, a 

pessoa herda, não tem jeito.  

É como V. Ex.ª, que herdou a herança do 

nosso querido Aloízio Santos, que deixou um 

passado muito rico, não em dinheiro, mas em 

comportamento.  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Muito obrigado pela memória 

do meu velho pai. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PMDB) – 
Senhor Presidente Marcelo Santos, às vezes, leva-se 

vinte anos para fazer o diagnóstico dessa doença. Eu 

achava um absurdo levar dez anos para fazer 

diagnóstico de endometriose, doença que muitas 

mulheres sofrem, especialmente no interior. Mas 

agora descobrimos uma doença rara também cujo 

diagnóstico leva até vinte anos para ser feito e muitas 

pessoas morrem sem saber que têm a doença.  

Então, peço aos meus pares que votem a 

favor do meu requerimento.  

Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – O Senhor Deputado Doutor 

Hércules já está encaminhando o item nove, 

Requerimento n.º 006/2018, que começará a ser lido 

pela senhora Deputada Raquel Lessa, mas ele já 

solicita aos colegas Deputados, uma vez que a 

votação é nominal, que deem apoio. 

Solicitamos à Senhora Deputada Luzia 

Toledo, que acaba de chegar, que marque a sua 

presença, para que possamos votar a solicitação do 

vice-líder do MDB, o Requerimento n.º 006, que será 

lido agora pela Senhora Deputada Raquel Lessa. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

09 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

REQUERIMENTO N.º 006/2018. 

 
Senhor Presidente: 
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O Deputado infra-assinado, no uso de suas 

prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a 

V. Ex.ª, com base no art. 112 do Regimento Interno, 

seja agendado o espaço destinado no GRANDE 

EXPEDIENTE da Sessão Ordinária do dia 16 de 

maio de 2018, quarta-feira, para que a Ilma. Dr.ª 

FARADIBA SARQUIS SERPA, Alergista e 

Imunologista da Gerência de Assistência 

Farmacêutica, possa explanar sobre as ações de 

conscientização sobre o DIA MUNDIAL DE 

CONSCIENTAÇÃO SOBRE O ANGIOEDEMA 

HEREDITÁRIO. 

 
Palácio Domingos Martins, 05 de março de 

2018. 

 
DOUTOR HÉRCULES 

Deputado Estadual 

 
(Registra presença a Senhora 

Deputada Luzia Toledo)  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Em votação.  

Não tem discussão. A votação é nominal. 

Precisamos alcançar dezesseis votos. 

O Senhor Deputado Jamir Malini está neste 

momento votando, sob os olhares do Líder da 

oposição. 

Solicitamos aos Senhores Deputados 

Gildevan Fernandes e Freitas que registrem presença 

e votem o requerimento do Senhor Deputado Doutor 

Hércules. 

 
(Procede-se ao registro dos votos) 

 
(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, registram presença 

os Senhores Deputados Freitas e 

Gildevan Fernandes, e não votam os 

Senhores Deputados Da Vitória, 

Euclério Sampaio e Rodrigo Coelho) 

 

(Votam SIM os Senhores Deputados 

Dary Pagung, Doutor Hércules, 

Eliana Dadalto, Enivaldo dos Anjos, 

Esmael Almeida, Freitas, Gildevan 

Fernandes, Hudson Leal, Jamir 

Malini, Luzia Toledo, Nunes, Pastor 

Marcos Mansur, Raquel Lessa, 

Sergio Majeski e Theodorico 

Ferraço) 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Encerrada a votação. 

Votaram SIM quinze Senhores Deputados; 

uma abstenção do Presidente. 

Fica aprovado o requerimento. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

10 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 175/2018. 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 

prerrogativas legais e regimentais, requer a Vossa 

Excelência, com fundamento nos artigos 141, inciso 

VIII e 174, do Regimento Interno, que seja 

encaminhada ao Exmº. Senhor Governador do Estado 

do Espírito Santo a seguinte INDICAÇÃO: 

 

Pintura do prédio escolar, aquisição 

de computadores, instrumentalização 

do laboratório de ciências, 

biblioteca e sala de recursos. 

Melhorias na internet, na 

acessibilidade, climatização e rede 

elétrica. Contratação de vigilantes e 

profissionais de limpeza para a 

EEEFM Ilda Ferreira da Fonseca 

Martins localizada no município de 

São Gabriel da Palha. 

 

Conforme constatado através de visita 

realizada nas instalações da EEEFM Ilda Ferreira da 

Fonseca Martins, no município de São Gabriel da 

Palha, constatou-se que o prédio da referida 

instituição pertencia à administração municipal, e que 

desde a sua fundação não houve qualquer tipo de 

ação de reforma e manutenção. Recentemente esta 

escola foi estadualizada para tornar-se uma “Escola 

Espelho” que recebe o excedente de alunos que não 

podem ou não querem matricular-se no projeto 

“Escola Viva”, ocorre que desde a sua ocupação em 

fevereiro do corrente ano, não houve nenhum tipo de 

manutenção no prédio escolar. Por isso, são 

necessárias melhorias na infraestrutura física que 

propiciem um ambiente de estudo adequado aos 

alunos, e também de trabalho para os profissionais 

que foram realocados para este espaço. São estas: 

- Limpeza e pintura de todo o prédio 

escolar.  
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- Aquisição de novos computadores para 

o laboratório de informática.  

-Instrumentalização do Laboratório de 

ciências, para dar suporte às aulas de ciências 

naturais. 

- Promoção de acessibilidade nos 

acessos principais e para o segundo piso.  

- Aparelhamento da sala de recursos 

para atender todos os tipos de necessidades especiais.  

- Contratação de profissionais de 

vigilância.  

- Climatização das salas de aula e salas 

administrativas. 

- Adequação dos banheiros para atender 

alunos cadeirantes. 

- Instrumentalização de uma biblioteca,  

- Melhorias no sistema de internet. 

Enfatizamos que agora autorizado o uso de celulares 

nas aulas, faz-se necessário à instalação de um 

sistema de internet com velocidade compatível ao 

número de usuários e eficiente para atender as 

demandas da escola. 

-Contratação de vigilantes e ampliação 

do quadro de profissionais de limpeza, com vistas à 

atender a grande demanda de alunos matriculados. 

 

Na certeza de relevante importância do 

pedido e certos do apoio do Excelentíssimo 

Governador, que tem como meta a melhoria na 

Educação do Estado, solicitamos que seja cumprida 

as indicação proposta. Agradecendo antecipadamente 

o atendimento da solicitação, renovamos protestos de 

elevada estima e consideração. 

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSDB 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Em discussão a Indicação n.º 

175/2018.  (Pausa) 

Encerrada. 

Em votação. 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como se encontram; os contrários se 

manifestem. (Pausa) 

Aprovado. 

 

* EXPEDIENTE PUBLICADO 

CONFORME CÓPIAS 

ENVIADAS PELOS 

RESPECTIVOS SETORES DE 

ORIGEM.  

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – 

Senhor Presidente, pela ordem! Quero justificar.  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Sergio Majeski para justificar a Indicação 

n.º 175/2018. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, funcionários da Casa, aqueles que nos 

assistem por meio da TV Assembleia e os que nos 

visitam nas galerias, meus cumprimentos.  

Essa indicação de hoje é para a Escola de 

Ensino Fundamental e Médio Ilda Ferreira da 

Fonseca Martins, localizada em São Gabriel da Palha, 

terra da Senhora Deputada Raquel Lessa. Esta é uma 

escola que foi cedida pela prefeitura para servir como 

uma escola espelho. 

Aqueles que não entendem ou já esqueceram, 

quando o governo instala uma Escola Viva na sede de 

um município que só tem aquela escola do estado, 

tem que ter uma segunda escola para dar opção para 

os alunos que não podem, por algum motivo, estudar 

na chamada Escola Viva.  

Em São Gabriel da Palha, no centro do 

município, não tinha. Isso aconteceu em Afonso 

Claudio, em Iúna. 

Qual é o problema? As pessoas, às vezes, 

acham que é falar contra a Escola Viva. Não é contra. 

Acho que o governo pode instalar o quanto quiser, 

não pode é ser esse processo. Por quê? A Senhora 

Deputada Raquel Lessa conhece muito bem, pois foi 

prefeita de São Gabriel da Palha, e o prédio em si, 

para onde foi essa escola chamada Ilda Ferreira, é 

bom, mas a manutenção está muito ruim. O governo 

deveria, antes, ter reformado essa escola, dado 

infraestrutura, para depois fazer a transferência para 

lá. Por quê? Apesar de a escola ser um prédio muito 

bom, boa parte das salas de aula está sem ventilador, 

os ventiladores não funcionam, funciona um curso 

técnico e a sala de informática tem poucos 

computadores – e ainda teve um curto-circuito na 

semana passada e boa parte não pode ser utilizada –, 

há um calor muito grande e o material não chegou.  

É muito ruim que se faça isso, Senhor 

Deputado Freitas, e não é a primeira vez. Em Iúna foi 

a mesma coisa. A Prefeitura de Iúna cedeu uma 

escola antes de fazer a reforma e ficou uma escola 

sem condição de receber os alunos. Isso aconteceu 

também em Afonso Cláudio, com a escola José 

Cupertino. O processo como isso se dá está 

completamente errado. Porque no caso dessa escola 

de São Gabriel da Palha, a escola Ilda Ferreira 

Fonseca, era preciso ter passada por uma reforma 

geral, porque o prédio em si é bom, tem quadra de 

esporte, as salas tem tamanho padrão, tem 

laboratórios, espaço para isso, mas a manutenção é 
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horrorosa. Então, tinha que ter feito a reforma 

primeiramente. 

Eu não fui somente visitar a escola. 

Conversei com os alunos, com professores e há um 

problema sério de ventilação nas salas, de 

climatização. A escola teve problema de curto-

circuito, está sem vigia durante o dia, o que prejudica 

a entrada e saída dos alunos. Então, é uma indicação 

que o Governo precisa ver com urgência, porque o 

processo está errado e não é a primeira vez. Em Iúna, 

em Afonso Cláudio, em todos os municípios foi a 

mesma coisa.  

Muito obrigado, Senhor Presidente! 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Erick Musso, José 

Esmeraldo e Sandro Locutor)  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Com a palavra, agora, a 

Senhora Deputada Raquel Lessa e, em seguida o 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos e o Senhor 

Deputado Freitas. 

 

A SR.ª RAQUEL LESSA – (SD) – Senhor 

Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, falarei um pouquinho dessa escola, Ilda 

Ferreira, de São Gabriel da Palha, escola-espelho da 

Escola Viva.  

É uma escola que eu construí e tenho até 

muito orgulho de tê-la construído. Na época, investi 

dois milhões e pouco naquela escola, Senhor 

Deputado Sergio Majeski, V. Ex.ª que teve o prazer 

de conhecê-la. É uma escola muito bonita, muito bem 

feita, com recurso próprio, com muito sacrifício. 

Numa administração pública de um município como 

São Gabriel da Palha, construirmos uma escola de 

dois milhões e tantos, com recursos tão escassos, tão 

difícil para nós. Mas fiz uma escola bonita, com uma 

quadra poliesportiva bonita, com as cadeiras de fibra, 

toda colorida. Usei tudo. Há acessibilidade, tem um 

auditório com cadeiras tipo as de cinema. Foi uma 

escola de primeira geração.  

Agora, não temos culpa, também, se essa 

escola ficou quatro anos para a outra gestão e sequer 

foi passada uma tinta na escola. Entreguei uma escola 

bonita, feita com todos os sacrifícios para juntar o 

recurso, mas o ex-prefeito sequer passou uma tinta 

nas escolas. Então, essa escola ficou um pouco 

acabada, sem muito cuidado. Como o Senhor 

Deputado Sergio Majeski falou, sei que até tem, às 

vezes, uma parede descascada, suja, algumas coisas 

assim, porque não cuidaram da escola e precisamos 

cuidar. Quem é gestor público sabe do que estou 

falando. Tem que construir, mas tem que cuidar. E lá 

não aconteceu isso.  

Acontece o seguinte, também. A escola-

espelho começou a funcionar dia 05 de fevereiro, tem 

poucos dias que começaram as aulas. Logicamente 

que o Estado já começou a mandar as mobílias, está 

mandando direitinho, só que tem que ter um prazo. 

Hoje está fazendo um mês e dois dias que começaram 

as aulas e acho que temos que ter um pouquinho de 

paciência. Está faltando mesmo, Senhor Deputado 

Sergio Majeski, o senhor está certo. Como eu disse a 

escola não está limpinha, bem arrumadinha, porque o 

outro prefeito não passou nenhuma tinta. Era disso 

que falava. Nenhuma tinta não só naquela escola, 

mas em outras escolas em São Gabriel da Palha. 

Faltava merenda. Levou educação? Não levou a 

educação com a seriedade que tem que ser dada. 

Temos vinte e cinco por cento para investir em 

educação! E sempre tratei a educação com muita 

prioridade, porque acredito na educação e acho que 

ela é a base de tudo. 

Na minha época, foram construídas creches 

maravilhosas, escolas maravilhosas e investi muito 

em educação. Investi também nos recursos humanos, 

nas professoras, dando capacitação. Assim fiz quando 

fui prefeita. Tenho um carinho muito grande por essa 

escola.  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) – 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, nesta discussão darei razão à Senhora 

Deputada Raquel Lessa, porque meu grande Senhor 

Deputado Sergio Majeski só visita os municípios para 

achar defeitos. 

São Gabriel da Palha é um dos municípios 

mais fortes da economia do Espírito Santo, é um dos 

mais bonitos e tem sido bem administrado, inclusive 

porque como prefeita ela teve dois mandatos e fez um 

mandato exemplar e bem reconhecido pela 

população. 

Essa questão, se formos levar em conta, 

aproveito a deixa de crítica às administrações, para 

dizer que temos uma administração, em São Mateus, 

que é do PSDB, partido do Senhor Deputado Sergio 

Majeski, onde se está praticando os maiores 

absurdos, as maiores irresponsabilidades com o 

recurso público e o PSDB não toma nenhuma 

providência, não faz nenhuma crítica. Aliás, quem 

defende a administração do PSDB, nesta Assembleia, 

é o Senhor Deputado Marcelo Santos, que defende o 

prefeito Daniel do Açaí, que já devia estar preso. 
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Passei os dias de hoje e de ontem recebendo 

reclamação, que gostaria que fosse exibida em vídeo, 

de um dos absurdos que ele fez. Ele mandou fazer 

marca de estacionamento na subida de rampa de 

cadeirante. Passa outra foto em que verão o carro na 

rampa de cadeirante. 

O cara é tão doido, tão descontrolado, tão 

sem noção, que está impedindo até os pequenos 

acessos para cadeirantes no município de São 

Mateus. E não vejo o PSDB defender isso, nesta 

Casa; não vejo os Senhores Deputados Pastor Marcos 

Mansur e Sergio Majeski falarem sobre esse desastre. 

Não vejo S. Ex.
as 

falarem de uma festa que o prefeito 

fez, no final do ano, que contratou os próprios trios e 

ninguém consegue a informação de quanto custou, só 

se sabe o total do extrato publicado, de quatrocentos 

e oitenta e dois mil reais. 

Temos, sim, que fazer fiscalização, mas 

quando se faz uma crítica desmerecendo uma cidade, 

desmerecendo um município, não é totalmente justo 

porque sabemos que a implantação de alguns projetos 

é gradativa. É lógico que a escola terá todas essas 

situações colocadas pelo Senhor Deputado Sergio 

Majeski, recuperadas e recompostas. Mas não dá 

tempo, às vezes, para fazer, primeiro, todo o arranjo 

que precisa para a instalação, até porque os 

municípios estão implorando e pedindo esse tipo de 

escola. Em Barra de São Francisco, também, a escola 

foi implantada e estamos executando as obras para 

adaptação necessária para a demanda da escola. 

O PSDB precisa se manifestar com relação 

ao que está acontecendo em São Mateus. 

 
(Registram presença os Senhores 

Deputados Padre Honório e Janete de 

Sá)  

 
O SR. NUNES - (PT) – Senhor Presidente, 

pela ordem! 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) – Antes de o Senhor Deputado 

Freitas se manifestar, concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Nunes. 

 
O SR. NUNES - (PT) – Senhor Presidente, 

na primeira parte do Expediente, foi lido o item 5, 

Projeto de Lei n.º 049/2018, de minha autoria. 

Recorro à Comissão de Justiça, por gentileza. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) – Defiro o pedido de V. Ex.ª. 

À Comissão de Justiça. 

 

O SR. NUNES - (PT) – Obrigado, Senhor 

Presidente! 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Freitas. 

 
O SR. FREITAS - (PSB) – Senhor 

Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, quero que o senhor segure o meu tempo 

até terminar esse debate, por favor!  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) – Cometi um erro. V. Ex.ª terá 

diminuído o seu tempo: o tempo para justificar é três, 

e eu tinha lhe dado cinco. (Pausa) 

Ah, V. Ex.ª quer cinco, não é?  

O SR. FREITAS - (PSB) – O tempo que foi 

concedido aos colegas.  

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 

Senhores Deputados, gostaria de justificar o voto 

nessa Indicação da Senhora Deputada Raquel Lessa, 

parabenizando a deputada. A deputada, de fato, foi 

exemplar do ponto de vista de gestão no município de 

São Gabriel da Palha. O município de São Gabriel da 

Palha é um município bonito, de gente bonita, de 

gente trabalhadora; um município diferente em nosso 

estado e que teve a satisfação de ter uma prefeita que 

teve capacidade de fazer gestão, capacidade de 

articulação, que levou muitos investimentos para 

aquele município. E um desses investimentos foi 

construir uma bela escola - que o Senhor Deputado 

Sergio Majeski visitou recentemente, e é raro ver o 

Senhor Deputado Sergio Majeski fazer elogio à 

estrutura física de uma escola -, com recursos do 

município; gestão Raquel Lessa. Só também não 

concordo em fazer alguns investimentos de 

afogadilho. E, aí, fica muito claro que faltou 

planejamento.  

Concordo, também, com a Escola Viva, a 

escola em turno único, de tempo integral, apesar de, 

lá no debate sobre a implantação desse programa, eu 

dizer que preferiria escola de tempo integral para o 

Ensino Fundamental II, de alunos de onze a quatorze 

anos, pois penso que eles estão em um risco maior. 

Mas foi implantado para o Ensino Médio, fazer o 

quê? Mas debati e defendi a minha ideia. Todavia, é 

preciso ter planejamento. Ah, nós queremos instalar 

trinta, cinquenta Escolas Viva. Ok, podem instalar 

duzentas, quinhentas. Aliás, era preciso que todos os 

alunos do Ensino Médio tivessem oportunidade de 

estudar nesse modelo de escola. Porém, não pode, o 

que não está no planejamento, é chegar lá, fazer um 

comodato - e deve ser um comodato - para pegar uma 

escola do município, porque a escola é do município, 
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e colocar os alunos do estado lá sem, sequer, dar uma 

reforma.  

Penso que a Senhora Deputada Raquel Lessa, 

quando olha para trás e diz que não houve uma 

manutenção, está sendo coerente, pois precisava de 

manutenção. Agora, o Estado, quando vai pegar uma 

escola em comodato - a escola do município, que é 

uma escola-espelho, porque não há outra - e colocá-la 

de tempo integral... É óbvio que quando vou mudar 

para uma casa, tenho que olhar como está, se há 

condição de mudar para ela. E se não é feita a 

reforma necessária para eu mudar para ela, depois 

terei muitos problemas na infraestrutura dessa Casa. 

Então, o que falta? Falta aquilo que o governo 

costuma encher a boca e dizer que ele é muito bom: 

planejamento!  

É importante a escola de tempo integral, e em 

turno único. Mas era importante que tivesse 

democracia, que se criasse oportunidade para todos 

os alunos do Ensino Médio estudassem nesse 

modelo. E, se não tem, é preciso, ao menos, uma 

infraestrutura decente, para que leve os alunos que 

não estão com oportunidade de estudar nessa escola a 

terem estrutura, transporte, uma escola digna. E a 

escola tem uma estrutura boa, só faltou planejamento 

de dar uma reforma. Não poderia mudar sem 

reformar a escola.  

E, aí, tem prefeito – como o Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos falou –, que não tinha 

razão de ser prefeito. E, aí, chamo a atenção dos 

eleitores da sociedade como um todo: Quem escolhe 

são os eleitores; quem colocou esse rapaz na 

prefeitura, o rapaz que o Senhor Deputado Enivaldo 

dos Anjos citou, foram os eleitores de São Mateus. E 

muita gente não me vê falando porque sou o perdedor 

e não cabe ficar chorando o leite derramado. O eleitor 

faz a escolha, o eleitor tem que pagar o preço das 

escolhas. Penso que ele deveria ficar os quatro anos 

porque mais de trinta mil pessoas, em São Mateus, 

escolheram esse rapaz, sem qualquer capacidade, sem 

competência alguma, para administrar a cidade. E 

quem filiou esse rapaz ao PSDB não foi o Senhor 

Deputado Sergio Majeski. Aliás, o Senhor Deputado 

Sergio Majeski é do partido, mas percebeu que ele 

não tinha competência ou capacidade alguma, e não 

ousou nem gravar, e nem colocar os pés em São 

Mateus. Portanto, parabéns, Senhor Deputado Sergio 

Majeski, pela postura. Todavia, tem muita gente 

neste plenário que sequer é do PSDB e endossou essa 

candidatura, esteve na campanha, pediu votos, 

endossou a pessoa desse rapaz que não tem 

competência, que não tem preparo, e que está aí. Pelo 

contrário, quem deu a filiação a esse rapaz tirou um 

empresário competente, bem sucedido, do PSDB, e 

colocou esse rapaz - foi o Governo do Estado. E o 

staff do Governo do Estado, o vice-governador, o 

secretário de governo, da Casa Civil, estavam em São 

Mateus fazendo campanha para esse rapaz. Então a 

culpa não é do Senhor Deputado Sergio Majeski, é do 

Governo que faz política com o fígado e foi endossar 

esse rapaz em São Mateus. E até hoje fica passeando 

com ele naquele município. O prefeito citou que o 

Governo interviu para que ele ficasse. O errado é 

isso. Tenho dito. Obrigado. 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Bruno Lamas)  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado José Esmeraldo. Antes, porém, ouço o líder 

da oposição, Senhor Deputado Sergio Majeski. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Respondendo ao 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, que distorceu 

completamente a minha fala... Aliás, desculpe-me 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, mas V. Ex.ª é 

hábil nisso, em distorcer aquilo que falamos. Não 

ataquei a administração de prefeito nenhum, nem da 

Senhora Deputada Raquel Lessa, nem do Henrique. 

Se fizesse isso seria leviano porque não acompanhei 

a administração de nenhum dos dois.  

A minha função é de deputado estadual. 

Tenho que fiscalizar, e isso essa é uma prerrogativa 

constitucional, aquilo que é da alçada do Estado, do 

governo. Não vou à tribuna, nunca fui Senhor 

Deputado Marcelo Santos, para falar mal nem falar 

bem de prefeito nenhum, porque não sou vereador. 

Essa não é a minha função. Agora, é curioso que 

criticar o Governo do Estado, o Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos não critica, mas critica o prefeito 

de São Mateus, o prefeito de não sei onde. Mas não 

tem coragem de fazer isso em relação ao Estado. 

Em relação ao prefeito de São Mateus, nem 

estou me envolvendo nessa história. Nunca me 

envolvi porque isso também não é da minha alçada. 

Agora, o Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos 

deveria justificar aquele vídeo que aconteceu em São 

Mateus quando o prefeito fala que foi o governador 

que o segurou lá. Esse vídeo viralizou pelas redes 

sociais, não estou inventando nada. O Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos deveria fazer uma 

cobrança ao governador para saber por que S. Ex.ª 

segurou o prefeito em São Mateus, essa é a verdade. 

Por favor, Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos, não distorça aquilo que falei. 
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O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos, para réplica. Assim, 

terminamos esse embate. 

 

O SR ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Queria colocar ordem 

na questão de representação parlamentar. Deputado 

que quer ser oposição não pode ter medo e nem pode 

ficar ofendido por qualquer pronunciamento feito. Se 

quer ser oposição, tem que sustentar a oposição, tem 

que ser forte, não pode se considerar ofendido com 

qualquer coisinha que se fala. 

O Senhor Deputado Sergio Majeski, quando 

usa a tribuna, a quem interessa ofender, ofende da 

maneira que quer. S. Ex.ª se vangloria de ser o 

deputado que ataca, que ofende, que é a única 

oposição ao Governo do Estado, e nas suas críticas 

comete injustiça. 

O que disse aqui é que ficar pegando o carro 

da Assembleia Legislativa para ir aos municípios, 

visitar as escolas para fazer crítica, desconhecendo o 

que tem que se levar para o município, o que tem que 

fazer pelo município... Nunca vi uma reivindicação 

de S. Ex.ª a favor de uma comunidade. Só vejo S. 

Ex.ª fazer relatório. (Pausa) 

Se V. Ex.ª deseja usar o microfone, pode 

fazê-lo, porque gosto de debate. 

Não sei o que V. Ex.ª está falando quando 

apresenta esse papelzinho. Mas pode vir. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) – 
Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, indicação é o 

quê, se não é requisição de melhorias? Significa o 

quê? A indicação significa o quê?  

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Mas V. Ex.ª faz indicação ao governador e ao mesmo 

tempo esculhamba-o. Então não entendo. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) – 

Então tem que puxar o... do governador para que S. 

Ex.ª faça aquilo que é o direito da sociedade? Não 

estou aqui para puxar... de ninguém, não. O 

governador faz a parte dele e eu faço a minha. 

Simples assim. A minha relação é institucional. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Queria pedir para tirar isso da ata, porque é uma 

palavra que realmente não cabe muito bem na boca 

de um professor. Essa expressão usada porque é de 

baixo calão. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) – Qual foi? 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) – 

Nem falarei, porque é mais apropriada para boteco de 

cachaça, a expressão dita. Não combina nem com o 

perfil, com a elegância e com a postura de um mestre 

que S. Ex.ª tem. 

Então, peço ao Senhor Presidente para retirar 

da ata essa expressão chula e de baixo calão. 

Senhor Presidente, o que reclamo aqui é que 

fazer oposição não querendo que ninguém faça o 

contraponto, é ser ditador. Querer fazer oposição e 

não aceitar ser criticado da sua oposição é ser ditador. 

Essa é a postura do Senhor Deputado Sergio Majeski 

a quem considero e gosto muito, mas ele é 

ditadorzinho. Você não pode falar nada que o 

aborreça, que ele se transforma. Ele sobe para três 

metros de altura, fica branco, pálido, sem sangue no 

rosto, querendo voar nas pessoas.  

V. Ex.ª não conhece parlamento. V. Ex.ª não 

conhece. Aqui no parlamento, temos, por exemplo, 

um deputado como o Senhor Deputado Theodorico 

Ferraço, que enfrentou o governo da Revolução, fez 

no Congresso oposição a um general. V. Ex.ª está 

muito sensível. Vamos para o confronto. O confronto 

que é produtivo e bom. Mas fundamento que 

interessa, V. Ex.ª... 

Estão vendo? Ele não tem comportamento 

democrático. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – 

Desculpe, Enivaldo! Você precisa se fundamentar. 

Você fica o tempo inteiro tentando ofender as 

pessoas e dizendo que as pessoas que estão te 

ofendendo. Use fundamento.  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – A Mesa quer encerrar esse 

debate.  

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – 

Essa coisa ilógica que você fala, você distorce, vai 

para um lugar e vai para outro. Isso não tem nada a 

ver.  

  
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 

O fundamento que te interessa não é o que me 

interessa. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – 

Desculpe, mas você, que é uma pessoa experiente, 

tenta desmoralizar as pessoas sem fundamento 

nenhum.  

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 

Você, não! Vossa Excelência! 
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O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – 

Vossa Excelência! Vossa Excelência, o senhor. O 

senhor tenta desmoralizar todo mundo com 

fundamentos que o senhor tira da sua cabeça. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 

Mas não se transforme. Não precisa ficar tão 

transformado assim! 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Peço que encerre o debate. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – 

Então! Fiscalizar é uma função dos deputados. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Senhores Deputados Sergio 

Majeski e Enivaldo dos Santos! 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 

Como V. Ex.ª vai para o Senado desse jeito? 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – E o 

senhor fiscalizou o que do Governo até...? 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 

Sou governo. Quem tem que fiscalizar é Vossa...  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS  –  PMDB) – Estamos cancelando, agora, 

interrompendo a fala dos dois colegas deputados. 

Estamos tirando da manifestação feita pelo Senhor 

Deputado Sergio Majeski o termo saco. Puxa, 

reticências. A interpretação é de quem quiser.  

Findo o tempo destinado ao Pequeno 

Expediente, passa-se à fase das Comunicações.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Pastor Marcos Mansur. 

 
O SR. GILDEVAN FERNANDES – 

(PMDB) – Senhor Presidente, pela ordem! Sugiro 

colocar na ata apenas a abreviatura PS, em 

homenagem ao partido que o deputado está cotado a 

ir.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS  –  PMDB) – A Mesa analisará o pedido 

de V. Ex.ª.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Pastor Marcos Mansur, líder da região Sul do Espírito 

Santo.  

 
O SR. PASTOR MARCOS MANSUR – 

(PSDB) – Senhor Presidente, cumprimento V. Ex.ª. 

Cumprimento meus pares, colegas deputados e 

deputadas; cumprimento nossa audiência; nossos 

colaboradores da Casa; nossos telespectadores e 

nossos internautas. 

É gratificante estar na Casa e participar de 

um debate, numa quarta-feira, pela manhã, tão 

acalorado e, ao mesmo tempo, tão democrático.  

Quero falar de alguns temas, desde a semana 

passada não conseguimos falar. Particularmente, sou 

daqueles que procuro não desviar o assunto, procuro 

não desviar o foco do momento. Respeito o 

Regimento Interno. Procuro respeitar o Regimento e 

tantas vezes as pessoas sobem a esta tribuna a 

pretexto de falar uma coisa, mas falam outras. 

Tenho acumulado, neste momento pertinente, 

um momento meu, de poder falar algumas coisas. 

Quero começar a falar sobre a ida do 190 para 

Cachoeiro de Itapemirim. Um anseio nosso, da 

cidade, da população, desde 2010. Isto é, há oito 

anos, viemos lutando, pedindo aos governos que têm 

passado pelo Estado para que retornassem com o 190 

para Cachoeiro de Itapemirim, porque ficamos à 

mercê de um call center, de pessoas que não 

conhecem a cidade, de pessoas que não sabem dos 

lugares e não entendem das informações, enfim, o 

atendimento da polícia fica muito, terrivelmente 

prejudicado por conta da falta de informação, quando 

precisamos utilizar o 190.  
Quero acreditar e já começar a agradecer, 

antecipadamente, porque, recentemente, o nosso 

secretário de Segurança, André Garcia, esteve em 

Cachoeiro de Itapemirim e prometeu, aliás, essa não 

é a primeira vez que tocamos neste assunto, mas ele, 

novamente, prometeu e afiançou que até o meio deste 

ano o 190 retornará para Cachoeiro. Então, fazemos 

um apelo, primeiro agradeço, desta tribuna, e faço um 

apelo ao secretário e um apelo ao governador, 

parabenizando o governador por ele entender a 

importância, não só para Cachoeiro de Itapemirim, 

mas serão beneficiados os municípios do entorno de 

Cachoeiro. Como Atílio Vivácqua, Castelo, Mimoso, 

Muqui, Vargem Alta, Itapemirim, Marataízes, 

Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, Anchieta, 

Piúma, Iconha, Alfredo Chaves e outros municípios 

que estão perto de nós. Então, fica a nossa lembrança 

em tom de cobrança e também em tom de 

agradecimento antecipado porque estamos 

acompanhando com muita ansiedade e com muita 

expectativa o cumprimento dessa palavra.  

Outra coisa que quero falar, que está dando 

uma excelente repercussão, como disse, queria ter 

falado disso na semana passada, mas não tivemos 

oportunidade, que é uma lei que votamos nesta Casa. 

O governador Paulo Hartung sancionou, o Senhor 

Deputado Freitas, ontem, retirou o projeto, 
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praticamente, votamos o veto e ele concordando em 

relação à energia solar, energia fotovoltaica. Uma 

repercussão muito positiva no meio empresarial, 

pessoas nos procurando e já temos ciência de vários 

investimentos que já estão acontecendo nessa área, 

aliás, já estavam acontecendo e agora ampliou, de 

pessoas que querem investir na produção de energia 

limpa, de energia alternativa e esse tem que ser o 

foco do Século XXI. Acredito que esta Casa, ao votar 

a lei da energia limpa, demos um passo aqui e o 

governador Paulo Hartung, de maneira assertiva, 

atendendo aos anseios do mercado, atendendo à 

realidade do nosso mercado, o Espírito Santo entrou, 

de fato, no Século XXI na produção da energia. 

Tenho certeza de que muitas frentes de trabalho, 

muitas frentes de emprego serão criadas para o estado 

do Espírito Santo. Já estão sendo criadas. Foi algo 

muito positivo que esta Casa participou também.  

Quero também dizer que fizemos também 

outro gol de placa aqui, que foi a votação da Lei n.º 

10.806 no mês que passou, fevereiro, que também 

está trazendo um resultado tremendo, um comentário 

positivíssimo. Estivemos conversando com 

investidores que estão vindo para o estado do Espírito 

Santo por conta do que votamos aqui, que é o 

Programa Estadual Simplifica. Esta Casa participou, 

é um programa que promove a melhoria do ambiente 

de negócios por meio de ações de simplificação, de 

desburocratização de atos de registro, de inscrição, de 

alteração, de legalização, baixa de pessoas jurídicas, 

envolvendo órgãos específicos e entidades da 

administração pública estadual. Então, hoje estamos 

num ambiente, criamos, esta Casa participou, está 

participando, juntamente, com o governador Paulo 

Hartung, da criação de um ambiente extremamente 

favorável, extremamente positivo e extremamente 

competitivo em âmbito nacional em relação a estados 

concorrentes como, por exemplo, Santa Catarina, 

Paraná e outros do Nordeste. Demos um passo 

importante para a atração de investimentos, criação 

de serviços, de empregos e geração de renda para o 

povo capixaba. 

Quero também fazer uma menção positiva 

sobre o governador Paulo Hartung. O Governo do 

Estado alcançou recentemente duzentos e vinte e 

cinco milhões de reais, assinado com o BNDES, para 

pavimentação de trechos importantes no estado do 

Espírito Santo, com a criação de quase mil empregos 

nesses próximos meses: Pavimentação da ES-010, 

trecho de Conceição da Barra a Itaúnas; recursos para 

pavimentação da ES-165, trecho do distrito de 

Sobreiro, de Laranja da Terra, na nossa região 

serrana; implantação do Contorno de Apiacá, na ES-

297, que é um anseio muito antigo do Sul do estado 

do Espírito Santo; pavimentação da ES-388, trecho 

de Xuri e Amarelos, onde temos várias indústrias e 

agora, se Deus quiser, esse trecho será pavimentado; 

e pavimentação da ES-315, trecho de São Mateus ao 

Patrimônio de Dilô. Ficamos muito feliz com essa 

notícia e com essas implementações. Essas ações 

estão causando uma agenda extremamente positiva 

para o estado do Espírito Santo. 

Termino trazendo uma notícia alvissareira, 

uma repercussão positiva de que, graças a Deus, os 

municípios de Presidente Kennedy, Marataízes e 

Itapemirim, durante essa semana, assinaram, 

pactuaram a reabertura do pronto-socorro do Hospital 

Evangélico Litoral, antigo Santa Helena. Graças a 

Deus nossa população litorânea poderá ser atendida 

ali novamente. O município de Itapemirim está 

entrando com um aporte de cinco milhões e meio 

para a reabertura desse pronto-socorro, e mais dois 

milhões de participação de Marataízes e de 

Presidente Kennedy. 

 
(Registram presença os Senhores 

Deputados Almir Vieira, Amaro 

Neto, Doutor Rafael Favatto e 

Gilsinho Lopes)  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Concedo a palavra à Senhora 

Deputada Raquel Lessa. 

 
A SR.ª RAQUEL LESSA – (SD) – Senhor 

Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, servidores e todos que nos assistem pela 

TV Assembleia, bom dia. 

Amanhã é o Dia Internacional da Mulher. 

Temos muito que comemorar, mas também temos 

que refletir. Amanhã é uma data para fazermos uma 

reflexão de tudo o que acontece na vida das 

mulheres. Nesta Casa somos quatro deputadas, eu e 

as Senhoras Deputadas Eliana Dadalto, Janete de Sá e 

Luzia Toledo. As quatro mulheres têm lutado muito 

pela bandeira da mulher. É importante no Parlamento 

termos mulheres. 
Falo sempre que nós mulheres precisamos 

refletir e melhorar em alguns aspectos. Falarei da 

parte profissional. Hoje, já evoluímos muito. Por 

quê? Porque já conseguimos, em algumas empresas, 

ser chefe, ser presidente. Estamos indo para o 

mercado de trabalho com mais igualdade, 

profissionalizando-nos mais e vendo que somos 

capazes como os homens. Isso já nos dá mais crédito 

no mercado de trabalho, mas vemos que ainda nosso 

salário não é igual ao dos homens. Há diferenças nos 

nossos salários. Hoje, quarenta por cento das 

mulheres sustentam as famílias. Esse é um número 
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que nos deixa já de igualdade. Estamos quase na 

metade das mulheres sustentando as famílias. Isso 

mostra que estamos acreditando mais em nós 

mesmas, estamos acreditando na nossa capacidade. 

Quando vimos para a área da política é muito 

diferente. Apesar das mulheres serem a metade da 

população, na política somos a minoria. É só 

fazermos uma reflexão aqui: temos trinta cadeiras na 

Assembleia Legislativa e quatro mulheres apenas. Se 

formos para o Congresso federal, temos quinhentas e 

treze cadeiras e somente cinquenta e uma mulheres. 

Se formos para o Senado, temos oitenta e uma 

cadeira e somente treze senadoras. Nas câmaras 

municipais, em São Gabriel da Palha tem uma 

vereadora; em Vitória, a nossa capital, tem uma 

vereadora. Vamos para as prefeituras, temos setenta e 

oito municípios e quatro prefeitas.  

Na política, precisamos chamar a atenção das 

mulheres. Elas têm que se unir mais, elas precisam 

acreditar que fazem a diferença, que nós fazemos a 

diferença na política. Nós olhamos para as mulheres. 

Na hora de fazermos algumas leis que beneficiam 

essas mulheres, estamos prontas para fazer. Na hora 

que olhamos as dificuldades das mulheres, nós 

sabemos das dificuldades. Quando colocamos mais 

creches é por que sabemos que para irmos para o 

mercado de trabalho precisamos de creche, porque 

temos que cuidar dos nossos filhos. 

Sempre falo que as mulheres precisam deixar 

de ser trinta por cento, aqueles trinta por cento que 

preenchemos de qualquer maneira colocando a nossa 

irmã, a nossa amiga para disputar, tipo assim: Vamos 

preencher a vaga, vamos ser laranjas! 

Vamos parar com isso! Precisamos ter a 

consciência de que nós mudamos a política, que 

temos capacidade. Falo isso por mim. Quando fui 

candidata a prefeita de São Gabriel da Palha, disputei 

contra quatro homens. Resolvi enfrentar quatro 

homens por quê? Porque acreditei em mim, porque 

tive a capacidade de falar: Eu posso mudar São 

Gabriel da Palha, eu posso transformar essa cidade 

com a ferramenta importante que temos nas mãos, 

que é a política. Eu não fiquei olhando o cavalo 

passar arreado; eu montei no cavalo, como se diz no 

interior, e consegui vencer. Consegui vencer quatro 

homens, ex-prefeitos, sindicalista, vereadores que 

foram presidentes de Câmara. Consegui vencer e 

consegui fazer uma gestão. Consegui mostrar que a 

mulher na política faz e faz muito bem! 

E aqui estou na Assembleia, fazendo leis, 

fiscalizando, fazendo nosso trabalho, e o fazemos 

com muita responsabilidade. 

Na política temos essa diferença. Mas 

acredito que as mulheres, cada dia mais, estão 

tomando consciência de que precisamos ir para a 

política. Teremos eleição agora e precisamos 

acreditar que temos capacidade de disputar em 

igualdade com os homens.  

Temos também algo que nos entristece 

muito, muito mesmo, que é a violência contra a 

mulher. Sou mãe, sou avó. Tem hora que olho para a 

minha netinha, Mariah, um doce de menina, que 

criamos com o maior carinho, com o maior amor, e 

começamos a pensar lá no futuro. O que será dessas 

crianças, dessas meninas, dessas adolescentes que 

estão indo para esse mundo, um mundo tão violento? 

A violência não está somente na periferia, não está só 

na classe mais carente, não; está nos palacetes, está 

nesses bairros ricos, nessas mansões, está geral. A 

violência contra a mulher está geral. 

Não dá para admitir que no Século XXI os 

homens estejam matando as mulheres por posse, 

porque querem ter posse da gente, do nosso corpo, da 

nossa vontade. Não dá para acreditar que eles matam 

por ciúme, matam porque você fala não a esse 

relacionamento. Não quero mais esse 

relacionamento! Nós somos mortas! Tivemos agora 

esse assassinato. As estatísticas falam que cinquenta 

e cinco por cento das mortes violentas de mulheres 

são cometidas dentro do ambiente doméstico, dentro 

das nossas casas; e trinta e três por cento são por 

parceiros ou ex-parceiros. Então, quando vemos uma 

jovem de vinte anos sendo morta cruelmente com fio 

de celular... Imaginem o que essa mulher sofreu?  

Não dá para aceitarmos essa violência mais. 

Precisamos todos, homens e mulheres, nos unir, 

gritar e falar que não dá mais para aguentar no Século 

XXI tanta violência contra a mulher. Peço a todas as 

autoridades, a nós, que estamos aqui, que corramos 

atrás, que busquemos, que mostremos na parte da 

educação, porque volto a dizer que acredito que tudo 

começa pela educação. Começar lá na educação que 

temos que dizer não à violência. Não à violência de 

qualquer espécie, não à violência contra a mulher. 

Não podemos aceitar isto: em pleno Século XXI 

mulheres morrendo meramente por caprichos de 

homens, por acharem que somos suas posses. Não 

podemos aceitar, não podemos aceitar os homens nos 

enxergando como propriedade deles. Isso não 

podemos admitir! 

Neste 8 de março, que possamos comemorar 

quantas vitórias já tivemos. Nem votar, votávamos; 

ficávamos dentro de casa. Nosso papel só era de 

cuidar de filhos, só de procriar. Hoje, vemos que até 

na coisa mais sagrada que temos, que é a 

maternidade, quando damos à luz a uma criança, até 

ali temos preconceito. Quantas mulheres são 

entrevistadas para um emprego e perguntam: 

Quantos filhos você tem? Você vai engravidar? Até 

isso. A coisa mais sagrada que temos é ser mãe e, 
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mesmo assim, sofremos preconceito quando vamos 

ao mercado de trabalho. Neste dia 8 de março, desejo 

a todas as mulheres que tenhamos um dia feliz e que 

Deus possa nos livrar de todos os males. Parabéns, 

mulheres! 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Marcos Bruno) 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Rodrigo Coelho. (Pausa)  

Tendo justificado, concedo a palavra ao 

Senhor Deputado Sandro Locutor. 

 

O SR. SANDRO LOCUTOR - (PROS) – 

Senhor Presidente, Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos, que ora preside a sessão, Senhoras Deputadas 

e Senhores Deputados, lideranças que nos 

acompanham nas galerias da Assembleia Legislativa, 

amigo telespectador que nos acompanha pela TV 

Assembleia, pela TV Educativa e demais veículos de 

comunicação que nos levam aos mais variados 

rincões do Espírito Santo, com muita satisfação 

ocupamos a tribuna num momento em que refletimos 

sobre as palavras da Senhora Deputada Raquel Lessa.  

Amanhã se comemora o Dia Internacional da 

Mulher. As mulheres precisam ser lembradas, 

acarinhadas e defendidas todos os dias por nós, 

homens. As mulheres representam no Brasil 

cinquenta e três por cento da população. São mães, 

esposas, namoradas, companheiras dos outros 

quarenta e sete. Merecem todo o nosso carinho e todo 

o nosso respeito.  

Infelizmente, no Espírito Santo, estamos 

vivenciando uma quadra de violência contra a mulher 

que nos assusta todos os dias, Senhora Deputada 

Raquel Lessa. É importante a questão cultural, a 

questão de conscientização de nós homens; a questão 

de conscientização do enfrentamento até mesmo 

familiar. Temos que trazer um pouco mais as nossas 

crianças para perto do convívio familiar de fato, 

porque muitas vezes, Senhora Deputada Raquel 

Lessa, os pais mandam seus filhos para as escolas 

achando que lá será dada a educação a eles. Lá é 

entregue de forma brilhante, pelos nossos 

professores, o conhecimento, mas a educação tem de 

começar dentro da nossa casa. E, talvez, por essa 

questão cultural, por esse distanciamento hoje, essa 

violência ainda está incutida na mentalidade do 

homem. Não se pode matar ninguém por ciúme. 

Ninguém é dono de ninguém.  

Temos acompanhado tragédias cotidianas 

que demonstram que a nossa sociedade precisa sim, 

de uma maior aproximação com Deus, de uma maior 

aproximação da família. Portanto, comemoramos no 

dia de amanhã o Dia Internacional da Mulher, mas o 

chamamento é para que todos nós estejamos atentos, 

desde a criança até a sua formação para que as 

próximas gerações tenham uma visão cultural 

diferente do relacionamento homem e mulher. 

Cumprimento todas as mulheres do Espírito 

Santo, do nosso Brasil em nome das minhas filhas 

Bruna e Thalia, e da minha esposa Taís. Que Deus 

possa abençoar todas as famílias nesta data 

importante. 

Senhor Presidente, reporto-me hoje às duas 

escolas, em Cariacica, as quais tenho acompanhado 

muito de perto. Primeiro a reforma da Escola Jesus 

Cristo Rei, no bairro São Francisco, onde cerca de 

quase quatro milhões de reais estão sendo investidos. 

Muitas pessoas dizem que foi fulano, foi beltrano, foi 

ciclano, mas na realidade está sendo o governo por 

intermédio nosso, numa reivindicação de desde 2016, 

que está fazendo com que essa obra se concretize. 

Um sonho da comunidade, não só da comunidade 

escolar, mas de toda comunidade do bairro São 

Francisco e do entorno que faz uso dessa escola que 

tem índices bastante interessantes. Com uma 

estrutura antiga, ainda desenvolvia um trabalho 

excepcional e continua desenvolvendo de forma 

provisória em outras instalações. Em breve teremos 

uma instalação grandiosa e totalmente reformada 

pelo Governo do Estado.  Isso demonstra o carinho e 

atenção que o governo tem com a educação, não 

conseguindo atingir todos os municípios e nem todas 

as escolas. 

Também quero falar da Escola Gladiston 

Regis Barbosa, em Jardim Botânico, no coração da 

região onde moro. A escola que era considerada a 

pior escola em infraestrutura da rede estadual, está 

ganhando um prédio novo, deverá ser inaugurado 

agora ainda em abril. Em tempo recorde sendo 

construída para cerca de quinhentos alunos. Está lá, 

linda para quem quiser verdadeiramente visitar a 

obra. Estamos na parte final, já com a cobertura da 

quadra, os acabamentos sendo preparados para que 

possamos receber, naquela comunidade de Jardim 

Botânico, que merece todo o nosso carinho e todo o 

nosso respeito. Uma escola nova, cerca de sete 

milhões de investimento num padrão de qualidade 

excepcional e que atenderá condignamente as 

crianças de Jardim Botânico. 

Não poderia deixar de falar sobre um 

problema em Cariacica, um problema na área de 

saúde. Temos uma deficiência de médico de cerca de 

cento e cinquenta médicos para atender toda a 

população de Cariacica. É importante salientar para a 

população que o problema de saúde é grave a nível 

de Brasil, a nível de Estado.  
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O SUS deveria ser o principal plano de saúde 

do Brasil, realmente é, foi criado para essa forma, 

mas os desvios, os desmandos, as mazelas fazem com 

que de forma sucateada a população encontre a rede 

de saúde em todo o país. 

Em Cariacica, temos uma defasagem de 

cento e cinquenta médicos, e ali ainda tivemos mais 

um problema. Há médicos, e aí com todo respeito à 

classe, pois temos colegas médicos aqui como 

deputados também, tenho vários amigos, mas há 

médicos com dois ou três vínculos profissionais e, 

muitas vezes, além disso, vários têm consultórios 

particulares.  

Em Cariacica, por uma exigência do 

Ministério Público, que é legal, o prefeito Juninho 

instalou o ponto eletrônico, o que fez afugentar vários 

médicos de atender naquele município. Muitos deles, 

Senhor Deputado Doutor Rafael Favatto, que não é o 

caso de V. Ex.ª, que é um médico de sapiência 

excepcional, prestativo e conhecedor das regras, mas 

muitos trabalham de forma célere, atendem o 

paciente correndo para ir para o seu outro vínculo ou 

para o seu consultório particular. Alguns vínculos em 

municípios parecem ser bicos. Por exigência do 

Ministério Público em Cariacica, o prefeito Juninho 

instalou o ponto eletrônico, o que está gerando 

dificuldade de os médicos cumprirem seus horários.  

Pergunto ao meu amigo trabalhador, a você 

que sai de manhã de Cariacica, que pega o buzão do 

Transcol para trabalhar: Você não tem que bater 

ponto no seu trabalho? Você não tem que assinar o 

livro de ponto ou bater o relógio de ponto ou o ponto 

digital para cumprir suas horas de trabalho? Então, o 

prefeito Juninho nada mais está fazendo do que 

cumprir a legislação. Colocou o ponto eletrônico para 

os médicos cumprirem seus horários, deu prazo para 

adequação, mas, infelizmente, por outros vínculos de 

vários médicos, alguns estão deixando de trabalhar 

no município de Cariacica, o que deve vir a ser regra 

em todos os demais municípios.  

Isso faz parte, Senhor Presidente Enivaldo 

dos Anjos, por exemplo, daquele projeto de 

transparência dos gastos, que V. Ex.ª apresentou 

brilhantemente e foi aprovado, à unanimidade, nesta 

Casa outro dia.  

É importante a população saber quanto ganha 

um médico e qual o seu horário de trabalho. É muito 

fácil jogar o problema, Senhora Deputada Janete de 

Sá, apenas para o gestor, para o prefeito, para o 

secretário de Saúde. Temos que cumprir a nossa 

obrigação, o nosso papel.  

Não se trata de uma crítica direcionada aos 

médicos não, é porque muitos têm vários vínculos, 

atendem em consultórios particulares e a vários 

convênios. A população tem que entender, por 

exemplo, e o Senhor Deputado Doutor Rafael 

Favatto, que é médico ginecologista e obstetra, sabe 

no atendimento que faz às gestantes, que hoje quase 

não existe mais médico pediatra. Temos dificuldade 

muito grande de formação, por exemplo, de 

pediatras, que é o anseio de toda população. Quando 

dá uma dor de ouvido na criança, corre-se para o 

pediatra, qualquer sintoma que a criança tenha, corre-

se para o pediatra, e não temos esse profissional, 

praticamente, no mercado mais. E o Poder Executivo, 

que é quem contrata, que é quem tem que gerir o 

problema na saúde, tem dificuldade de contratar 

profissionais como esse.  

Aqui vai uma explicação à população de 

Cariacica que temos uma defasagem em virtude de 

muitos vínculos de alguns médicos com planos de 

saúde, com consultórios particulares ou até vínculos 

em outros municípios e tudo mais, e estão com 

dificuldade de trabalhar em Cariacica por causa do 

ponto eletrônico.  

Muito obrigado, Senhor Presidente. 

 
O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 

(PEN) – Senhor Presidente, pela ordem! Recorro do 

despacho dado ao Projeto de Lei n.º 44/2018, de 

minha autoria, para a Comissão de Justiça.  

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – É regimental.  

Defiro o requerimento de V. Ex.ª. 

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 

(PEN) – Obrigado, Senhor Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Sergio Majeski. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, meus cumprimentos à Mesa e aos colegas 

presentes em plenário, aos funcionários da Casa, aos 

que nos assistem pela TV Assembleia e aos que nos 

visitam e estão nas galerias hoje.  

Estamos no advento de mais uma eleição no 

Brasil e em anos eleitorais, normalmente a 

politicagem que ocorre no país, e por tabela nos 

estados e municípios, aumenta substancialmente. E a 

população brasileira, dado, talvez, o baixo nível 

cultural de grande parte dela e também por um 

comodismo, que é bem típico da população brasileira, 

a cada ano aumentam as reclamações, os descréditos 

a respeito de políticos e de partidos, mas uma parte 

significativa da população, e isso, em grande parte, a 
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culpa também é dos políticos, sequer sabe 

exatamente qual é a função de cada um dos políticos.  

Por exemplo, quantos por cento da população 

capixaba sabem exatamente o que é o dever de um 

deputado estadual, do governador ou do vereador? A 

maioria não sabe e confunde tudo isso. Em parte, a 

culpa é dos próprios políticos, por exemplo, muitas 

vezes a pessoa é candidata a deputado estadual e 

promete coisas para a sociedade que um deputado 

não pode fazer, que é da alçada do Executivo, mas a 

população não sabe disso e acredita que o deputado 

ou o senador fará, e depois se decepciona. 

Frisando bem as funções constitucionais de 

um parlamentar, seja ele um deputado federal, um 

senador ou um deputado estadual, é legislar, ou seja, 

fazer leis, mudar leis, extinguir leis, emendar leis, e 

fiscalizar, sobretudo, o Executivo, além de, 

obviamente, representar a sociedade e não representar 

o governo. Representar a sociedade, para isso os 

parlamentares são pagos. 

Se grande parte dos parlamentares, tanto em 

nível federal quanto estadual, gastassem boa parte de 

seu tempo fiscalizando o que o Executivo faz, como 

se dá a execução do orçamento, como é que as 

políticas na área da educação, da saúde e da 

segurança estão sendo colocadas em prática, além de 

na do meio ambiente e da infraestrutura, teríamos 

avanços consideráveis. Mas boa parte negocia com o 

governo e não fiscaliza absolutamente nada porque 

depende de carguinhos nas secretarias, depende das 

emendinhas, e acaba não executando a sua função. 

Fiscalizar um hospital, um presídio, uma 

escola, é função do parlamentar, e isso não tem nada 

a ver com ir lá para falar mal de governo. Ora, 

ninguém vai lá visitar ou não teria necessidade de sair 

daqui e ir a Ecoporanga visitar uma escola que está 

funcionando bem para falar bem do governo. 

Obviamente que as pessoas requisitam a presença de 

um parlamentar, que é seu representando pago e 

muito bem pago, quando existem problemas. E os 

problemas precisam ser externados, conhecidos pela 

população e cobrados do governo. Essa é a função de 

um parlamentar. E é isso que tenho feito desde o 

primeiro dia que pus o pé nesta Casa, porque sou 

representante da sociedade, não sou representante do 

Governo.  

Hoje, um grande problema dos partidos e dos 

políticos no Brasil é que, ao invés de cada um 

cumprir a sua função institucional, sem rixas 

pequenas e mesquinhas, os partidos e os políticos se 

dividem entre aqueles que estão no governo e os que 

estão fora do governo. Os partidos que não estão no 

governo lutam para estar no governo, e se esquecem 

de representar a sociedade; e os partidos que estão no 

governo esquecem que são representantes da 

sociedade. Eles não são governo, deveriam estar 

representando a sociedade e não o governo, mas, para 

se beneficiar das benesses concedidas pelo governo, 

eles se tornam parte do governo. 

A crise partidária, a crise política no Brasil 

vai muito além apenas - apenas não, porque já é 

muito, não é? - do fisiologismo, do corporativismo, 

da corrupção. Vai para a questão de que as pessoas e 

os partidos esqueceram quais são as suas funções 

institucionais e constitucionais. Simples assim!  

Criticar um governo não deveria ser função 

apenas da oposição. As críticas deveriam ser dos 

representantes da sociedade. Cobrar do governo é 

uma função do parlamentar, afinal de contas, então, 

eu viria aqui para quê? Ah, eu venho aqui só para 

elogiar aquilo de bom que o governo está fazendo. 

Ora, os problemas são gravíssimos em todas as áreas.  

Ontem falei aqui, e todos os deputados têm 

falado, do problema da segurança pública no Espírito 

Santo. Não há delegacias da Polícia Civil na maior 

parte dos municípios e, quando há, estão sucateadas e 

sem funcionários. Falta policial militar no estado 

inteiro. O estado do Espírito Santo é o segundo em 

que mais se matam jovens e adolescentes de doze a 

dezenove anos. 

Falou-se hoje aqui da mulher. O Espírito 

Santo está entre os quatro estados em que mais se 

mata mulheres no país. E precisamos falar disso, sim, 

e cobrar providências. E quem tem que tomar 

providência é o Executivo.  

Não posso, como parlamentar, propor 

concurso para Polícia Civil, concurso para a Polícia 

Militar, ou fazer projeto para construir novas 

delegacias, ou novas infraestruturas. Quem tem que 

fazer isso é o Executivo! 

Visitei duzentas e quarenta escolas no estado, 

das quais pelo menos setenta por cento têm 

problemas graves de infraestrutura, e estão 

abandonadas. Tenho que denunciar e cobrar isso do 

governo. E quem tem que fazer é o Executivo, não 

posso fazer. E não é questão de: Ah! Por que você 

não propõe? Estou propondo que o governo faça sua 

parte, dê a infraestrutura mínima a essas escolas. 

A saúde no Espírito Santo é uma vergonha. 

Essa terceirização que está acontecendo nos 

hospitais... O número de crianças mortas no hospital 

terceirizado de Vila Velha aumentou. A saúde 

pública no estado é tão vergonhosa!  

E estamos falando hoje em homenagem ao 

Dia da Mulher, que será amanhã. O estado do 

Espírito Santo só perde para o estado de Roraima 

entre os estados em que mais se demora para uma 

mulher conseguir um exame de mamografia. Não 

estou inventando isso, são estatísticas das próprias 

instituições que cuidam da saúde pública.  
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Se alguém aqui conhece alguém que precisou 

de radioterapia no estado, no Espírito Santo só há um 

ou dois aparelhos de radioterapia. E as pessoas 

precisam esperar, às vezes, dois ou três meses, 

porque não há aparelho. Não estou inventando isso! 

A pessoa morre antes de começar um tratamento de 

radioterapia no estado. 

Aquilo que tenho feito, venho aqui e me 

fundamento. E tenho feito meu papel, que é o de 

fiscalizador, o de cobrar do governo que faça sua 

parte; que cumpra, minimamente, aquilo que prevê a 

Constituição como sua obrigação. A minha, como 

parlamentar, estou cumprindo e, modéstia à parte, 

muito bem cumprido. E não admito que as pessoas 

venham querer desqualificar meu trabalho dessa 

forma. 

 Aqueles que me acompanham desde o 

primeiro dia do meu mandato sabem, perfeitamente, 

que estou cumprindo aquilo que prometi no dia em 

que tomei posse nesta Casa. Estou cumprindo, 

rigorosamente, aquilo que a Constituição diz que é a 

minha função, goste ou não quem quer que seja. Não 

estou aqui para agradar a, b ou c, mas para fazer 

aquilo que é a minha função.  

E cada um cumpra com a sua. Não venham a 

esta tribuna para desqualificar o trabalho dos 

Senhores Deputados Gildevan Fernandes, Janete de 

Sá e Doutor Rafael Favatto. Cada um sabe o que tem 

que ser feito e como acha melhor que se faça. Não é 

minha função tomar conta do que um deputado faz ou 

deixa de fazer, ou ficar criticando esse ou aquele 

deputado pela forma de fazer. Tenho que prestar 

conta do que eu faço, só isso! É o que tenho feito.  

E tenho prestado contas constantemente. Meu 

mandato tem sido altamente transparente. Damos 

ampla acessibilidade para quem quer que seja que 

venha ao nosso gabinete, que se comunique com 

minha assessoria, que acesse nossas redes sociais e 

que esclareça qualquer dúvida que tenha sobre aquilo 

que faço, o que uso, como uso o carro da Assembleia, 

como uso os recursos. Tudo muito bem explicado, 

sempre! 

Estamos sempre à disposição! 

Parabenizo todas as mulheres do estado do 

Espírito Santo pelo seu dia de amanhã. Um abraço a 

todas! 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Theodorico Ferraço. 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - 

(PMDB) – Senhor Presidente, pela ordem! Enquanto 

o Senhor Deputado Theodorico Ferraço se dirige à 

tribuna, se me permitir, quero fazer o registro da 

presença, nesta Casa, do cidadão mateense, nosso 

amigo Deocles Barcelos Fundão, que muito nos 

honra com sua presença. Ele tem uma liderança 

atuante naquele município e que muito engrandece 

estando aqui representando o povo de São Mateus em 

visita a esta Casa.  

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Também cumprimentamos porque 

realmente S. Ex.ª é uma grande pessoa do município. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Theodorico Ferraço. 

 

O SR. THEODORICO FERRAÇO – 

(DEM) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 

Senhores Deputados, todo mundo sabe que resido em 

Itapemirim e em Cachoeiro do Itapemirim. E tem 

havido, por parte da política de Itapemirim, alguns 

comentários, boatos, de que este deputado ou a 

deputada federal Norma está torcendo por um lado ou 

para outro.  

Houve desentendimentos entre o prefeito 

eleito e o vice-prefeito, com o afastamento do 

prefeito e assunção do vice-prefeito. Quero dizer que 

ambos têm representação em partidos que não são os 

nossos e todos os partidos, tanto do prefeito quanto 

do vice, têm, nesta Casa, uma representação de um 

deputado do seu partido, tanto o prefeito quanto o 

vice, de forma que qualquer conversa ou qualquer 

discussão que relacione este deputado ou a deputada 

Norma de apoio ou de desaprovação ao que está 

acontecendo em Itapemirim é boato.  

Não temos nenhuma responsabilidade com a 

administração de Itapemirim, com indicações nem 

com atos que estão sendo praticados quer seja pelo 

ex-prefeito afastado ou pelo vice-prefeito em 

exercício. Com isso, quero dar um basta.  

Já recebi os dois que nos procuraram. 

Coloquei-me à disposição do município de 

Itapemirim, mas problemas judiciais, problemas 

locais e problemas de desentendimentos não contem 

comigo porque essa não é a minha praia.  

Com esse esclarecimento, deixo de vez 

liquidado esse assunto entre prefeito e vice-prefeito 

de Itapemirim. Deixem-me em paz. Não quero saber 

de nenhum problema de um nem de outro.  

Senhor Presidente e nobres Senhores 

Deputados, quando estávamos dividindo a 

administração desta Casa com dois ilustres 

deputados, 1.º e 2.º Secretários, nasceu de uma CPI 

que estava sendo comandada pelo Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos uma cobrança a empresas, 

especialmente a Vivo sobre dívidas de ICMS.  

O Governo do Estado entendia que a Vivo 

devia uma quantia, e a Vivo defendia que não era 
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aquilo. Houve algumas reuniões de deputados, dos 

trinta deputados, com direito a fazer uma indicação 

de pelo menos de duas a quatro torres em distritos 

indicados pelos deputados. Isso foi sacramentado em 

reunião, não só na Assembleia como também em 

Palácio, assistida por quase todos os Senhores 

Deputados e, finalmente, houve um chamamento 

através de edital n.º 03/2017, Processo n.º 78305918.  

Chamo a atenção dos Senhores Parlamentares 

de fato que aconteceu. Foram divididos em quatro 

lotes. Em apenas dois lotes, a Vivo compareceu e 

disse que se interessava. E pelos demais lotes não se 

interessava. O que pode estar ocorrendo por trás de 

tudo isso? Alguma preferência por indicação de 

deputados? Alguma preferência de instalações por 

parte das companhias que querem ganhar dinheiro e 

não querem colocar o serviço à disposição da 

população?  

É necessário que os deputados tomem 
conhecimento. Estamos de posse, por exemplo, do 
Lote n.º 1. Não teve interesse, ninguém teve 
interesse. Cito: na localidade de Governador Lacerda 
de Aguiar, em Água Doce do Norte; na Comunidade 
de São Pedro e Águas Claras, em Águia Branca; e 

Santo Antônio e Cachoeirinha de Itaúnas, em Barra 
de São Francisco. Coincidentemente, locais que, se 
não me engano, o Senhor Deputado Enivaldo dos 
Anjos e até o nosso padre fizeram indicações ao 
Governo. Portanto, nesses locais, não houve interesse 
da Vivo. 

Acrescenta-se mais: Conceição da Barra; 

Ecoporanga; Linhares – em vários locais de Linhares; 

Mantenópolis; Montanha; Mucurici; Cristalina e 

Água Limpa, em Nova Venécia; Taquara, em Pedro 

Canário; Lagoa Seca, em Pinheiros; Comunidade 

Dalmasio, em Ponto Belo; Nova Lima, em São 

Mateus; e distrito de Todos os Santos, em Vila 

Pavão. Orçado em sete milhões e meio, ou seja, 

houve o chamamento do Governo e não houve 

nenhum comparecimento. E ficará por isso? Está 

valendo a pena os deputados brigarem por seus 

distritos e brigarem por sua população, fazer 

indicação ou discutir com o Governo? Foi tudo para 

as mãos do secretário da Agricultura. Nenhum 

comentário desejo fazer neste momento. 

Prosseguindo. No Lote n.º 2, por exemplo, a 

Vivo se interessou. Monte Carmelo, em Alto Rio 

Novo; em dois lugares, na Comunidade Francês e 

Comunidade do Córrego do Alegre, em Aracruz; 

Bananal, em Baixo Guandu; Graça Aranha, em 

Colatina; Córrego Moacir, em Governador 

Lindenberg; Ibiraçu; Itarana; João Neiva; Laranja da 

Terra; Marilândia; Rio Babanal; Santa Teresa; São 

Gabriel da Palha; São Roque; Sooretama e Vila 

Velha. 

Não tenho nenhuma condição de fazer apelo 

ao Governo, embora seja minha obrigação, e 

ninguém me impedirá de fazer as indicações em 

favor do povo. As que serão aceitas, o Governo 

aceitou porque quis, e se ele não quiser aceitar, é 

problema do Governo.  

Sou opositor declarado. Coisa líquida e certa. 

Quando eu era Governo, durante três anos, nunca 

consegui uma obra, nunca consegui realizar nada em 

favor do meu povo. Era só conversa fiada, só 

promessas e ilusões.  

Chamo a atenção dos deputados para o Lote 

n.º 3, que não houve interesse também. Os deputados 

que indicaram devem tomar as suas providências, 

lutar e brigar pelos seus direitos, pelos direitos que 

vocês representam nesta Casa. Por exemplo, Afonso 

Cláudio, Brejetuba, Cariacica, Castelo - em Castelo, 

houve um fato interessante, o vereador Piassi reclama 

que em Córrego da Prata e Patrimônio do Ouro, 

colocaram que tinha quatrocentos e sessenta e nove 

habitantes, mas a região toda tem mais de quatro mil 

habitantes, é muito esquisito isso -, Domingos 

Martins, Guarapari, Iconha, Marechal Floriano, 

Muniz Freire, Santa Leopoldina e Santa Maria de 

Jetibá.  

É de se perguntar aos Senhores Deputados, 

especialmente aos governistas ou aqueles que 

defendem o Governo: terminaremos o ano, terá novo 

chamamento, só existe interesse de instalação onde 

tem lucro, onde tem facilidade para as companhias de 

telefone? É um alerta para os Senhores Deputados, 

pois tem muita gente indo aos locais anunciar que 

terá telefone e é conversa fiada.  

Está aqui o documento que fiz a entrega 

oficialmente a esta Casa, reclamando o problema de 

Castelo para que os Senhores Deputados não se 

iludam, porque o lote um foi preterido, o lote dois foi 

atendido e o lote três também foi preterido, e não 

houve interesse. 

O Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, que 

na CPI está cobrando o ICMS, e cobrou com dureza, 

fique atento, Deputado, abra os olhos. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Senhor 

Presidente. 

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – 

(DEM) – Abra os olhos, ouviu, Deputado. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Senhor 

Deputado Theodorico Ferraço, só para concluir, 

dentro da sua fala. 
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O SR. THEODORICO FERRAÇO – 

(DEM) – Se o Deputado permitir. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – V. Ex.ª tem a palavra para falar 

mais dois minutos, não para conceder aparte. 

 

O SR. THEODORICO FERRAÇO – 

(DEM) – Ok. 

 

O SR. FREITAS – (PSB) – Eu gostaria de 

parabenizar V. Ex.ª. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – O aparte não está autorizado. Eu 

autorizei apenas dois minutos para fechar o discurso. 

 

O SR. THEODORICO FERRAÇO – 

(DEM) – Está autorizado. Concedo os dois minutos 

para V. Ex.ª. 

 

O Sr. Freitas – (PSB) – Muito obrigado. 

Parabenizo V. Ex.ª, porque quando no 

exercício da presidência, V. Ex.ª foi extremamente 

zeloso, deu total suporte para que essa CPI pudesse 

caminhar e tantas outras CPIs, quantas pudessem 

instalar. E o resultado dessa CPI, consideramos 

favorável. 

Identificou-se na CPI mais de cem milhões 

de débito da Vivo para com o estado, de ICMS, 

identificamos que poderíamos dar um resultado 

extraordinário para a sociedade, que recebe frutos dos 

nossos impostos, em instalação de telefonia móvel. E 

aí seriam instaladas mais de cem telefonias para 

abater do crédito que a Vivo devia para o estado. 

E os parlamentares reunidos nesta Casa, na 

presidência, e posteriormente com o governo, 

estabeleceram cem locais para que pudessem ser 

instaladas as antenas. 

 

O SR. THEODORICO FERRAÇO – 

(DEM) – Muito obrigado, Excelência. 

 

O Sr. Freitas – (PSB) – E aí, o senhor traz a 

surpresa de que a Vivo não aceitou alguns lotes. Não 

aceitou para não pagar o imposto que foi acordado 

nesta Casa.  

 

O SR. THEODORICO FERRAÇO – 

(DEM) – Existem quatro lotes, aceitou dois apenas, a 

sete milhões e meio de reais cada um. 

 

O Sr. Freitas – (PSB) – E eu penso que a 

CPI precisava apurar o porquê que não aceitou e 

aceita o tempo topo para ganhar crédito de ICMS. 

Para não pagar outros encargos, ela aceita, mas para 

abater no que ela já deve, ela não está aceitando. 

 

O SR. THEODORICO FERRAÇO – 

(DEM) – E registre-se o bom trabalho que fez a CPI.  

 

O Sr. Freitas – (PSB) – Parabéns. 

O SR. THEODORICO FERRAÇO – 

(DEM) – É preciso agora que o governo não se curve 

e os Deputados não aceitem essa omissão. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Almir Vieira. (Pausa) 

Havendo declinado, concedo a palavra ao 

Senhor Deputado Amaro Neto. (Pausa) 

Também declina, concedo a palavra ao 

Senhor Deputado Bruno Lamas. 

 

O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Senhor 

Presidente, Deputado Enivaldo dos Anjos, demais 

colegas Deputados e Deputadas, especialmente aos 

capixabas que nos assistem através da TV 

Assembleia, repercuto, também, Senhor Presidente, o 

Dia Internacional das Mulheres. Amanhã não temos 

sessão, temos trabalho na Assembleia Legislativa, 

mas não temos sessão. 

Cumprimento o meu amigo Fabão, da 

Habitação, liderança de Serra, de Serra Dourada, 

suplente de vereador da Câmara Municipal. 

Desta tribuna, priorizamos a educação, sou 

filho de professora, colaboro com as ações do 

Governo do Estado que são boas para os capixabas, 

dou o meu apoio em muitas e muitas matérias de 

ajuste do Governo do Estado. 

Cobro a execução de obras estruturantes para 

o estado, especialmente para Serra e faço um 

parêntese da prestação de contas do Governador 

Paulo Hartung, quando S. Ex.ª nos alegrou dizendo 

que está na iminência de repassar dez milhões de 

reais para um convênio com a prefeitura de Serra, 

para que o município possa municipalizar e 

reestruturar a avenida Abido Saad, um trecho da 

rodovia ES-010.  

Preocupo-me com a fala do governador, em 

relação ao Contorno do Mestre Álvaro, em que S. 

Ex.ª diz que o estado é o responsável pelas 

desapropriações e que o restante ficará por conta do 

DNIT. 

Faço esse parêntese, mas também afirmo que 

desta tribuna tenho me reportado, lutado e falado 

sobre a necessidade do combate à violência praticada 
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contra as mulheres no nosso estado e no nosso Brasil 

– no estado do Espírito Santo, infelizmente, numa 

proporção maior do que a média nacional. Tivemos 

mais um caso há pouco mais de quinze dias em 

Guarapari. Tivemos um caso ao longo desta semana.  

De forma alguma critico as autoridades 

policiais ou a cúpula da segurança que não apuram. 

Temos visto a Secretaria de Segurança, o doutor 

André Garcia e sua equipe, efetuar prisões. Está 

preso o assassino da médica Milena, num exemplo 

claro dessa atuação.  

Mas temos leis frouxas, temos problemas 

culturais. Comemoraremos o que no dia de amanhã, 

se centenas de milhares de mulheres são assassinadas 

pelo Brasil afora, pela maior à menor e mais fútil 

ignorância partindo do sexo masculino? A cultura é 

um problema, o machismo é outro problema, mas as 

leis são frouxas.  

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, esta 

semana ouvi uma matéria da CBN relatando as 

distorções da legislação brasileira, dos nossos 

códigos. Um assassino da Paraíba, de um assassinato 

que ficou conhecido no Brasil inteiro, jogou quatro 

jovens mulheres do penhasco. Uma faleceu e três 

sobreviveram. Ele tomou cem anos de cadeia e 

cumprirá, em média, trinta anos. Em compensação, 

no Paraná, um deputado louco, alcoolizado, com 

vinte e três infrações por excesso de velocidade, 

matou duas pessoas – uma foi decapitada no acidente 

–, pegou nove anos de cadeia e cumprirá um ano e 

três meses de pena. Aqui bem próximo de nós, em 

Guarapari, um adulto aliciou três adolescentes, 

esfaqueou uma mulher. Inclusive praticaram ato 

sexual de estupro após desferir as facadas. Estão 

respondendo o processo em liberdade.  

Então, o que pedimos desta tribuna é justiça. 

O que pedimos desta tribuna é uma união da 

sociedade, dos poderes constituídos, para que 

mudemos essa cultura. O que pedimos nesses tempos 

duros são leis duras para os crimes praticados contra 

as mulheres.  

Fica minha manifestação de solidariedade, de 

apoio, e a certeza de que estaremos desta tribuna 

defendendo as mulheres diante dessas atrocidades 

que são cometidas. Tenho dito, Senhor Presidente.  

Devolvo a palavra a V. Ex.ª.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – De certa forma até agradeço ao 

Senhor Deputado Bruno Lamas, que segurou a sessão 

para beneficiar a Senhora Deputada Luzia Toledo, 

porque se não fosse o Senhor Deputado Bruno Lamas 

a sessão não poderia continuar, em face de que às 

10h30min não se encontravam presentes as pessoas 

convidadas.  

Finda a Ordem do Dia, passa-se à fase do 

Grande Expediente.  

Aviso aos Senhores Deputados e às Senhoras 

Deputadas que, conforme previsto no art. 112 do 

Regimento Interno e no Requerimento n.º 5/2018 da 

Senhora Deputada Luzia Toledo, aprovado em 

plenário, o Grande Expediente da presente sessão 

será destinado à vice-reitora da Ufes, que fará uma 

explanação sobre os direitos e as conquistas da 

mulher.  

Convido a vice-reitora para adentrar ao 

plenário e convido a Senhora Deputada Luzia Toledo 

para presidir a sessão.  

Suspendo a sessão por cinco minutos, para a 

entrada da convidada e dos demais convidados e para 

a Senhora Deputada Luzia Toledo assumir a 

Presidência.  

Está suspensa a sessão. (Pausa)  

 

(A sessão é suspensa às 10h34min e 

reaberta às10h36min)  
 

A SR.ª PRESIDENTE – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) – Está reaberta a sessão.  

A Senhora Deputada Janete de Sá, 

Procuradora Especial da Mulher nesta Casa, já está à 

Mesa.  

Convidamos para fazer parte da Mesa a vice-

reitora Ethel Noia Maciel, palestrante oficial desta 

manhã, em homenagem ao Dia Internacional da 

Mulher, que ocorrerá amanhã.  

 

(Toma assento à Mesa a referida 

convidada) 

 

A SR.ª PRESIDENTE – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) – O mundo inteiro está 

discutindo as políticas públicas da mulher. Queria 

falar para os nossos telespectadores e telespectadoras 

de uma maneira bem enfática que hoje estamos 

mostrando o trabalho do último Fórum. Em cada 

Fórum, fazemos uma proposta, não é, professora 

Ethel? No Fórum passado, a nossa proposta, 

estabelecida entre todos e todas que estavam 

presentes, foi exatamente criar, na Universidade 

Federal do Espírito Santo, um mecanismo de 

pesquisa isenta no estado do Espírito Santo. 

Conhecemos as pesquisas da nossa 

secretaria, que está fazendo um trabalho excepcional, 

mas estamos, também, paralelamente contando com a 

Universidade Federal, que nos dará seus dados. 
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Senhor Deputado Sergio Majeski, está 

presente, também, a Fernanda Braumer, 

representando o secretário de Segurança, que também 

tem dados, a quem convido para se sentar à Mesa, 

com as deputadas. 

 

(Toma assento à Mesa a referida 

convidada) 
 

A SR.ª PRESIDENTE – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) – Agradeço muito a presença 

dos Senhores Deputados.  

Senhora Deputada Janete de Sá, falei com a 

professora Ethel que hoje quatro deputados falaram 

muito sobre o Dia Internacional da Mulher, muito 

sobre as políticas públicas da mulher. Gostaria de 

nominar os Senhores Deputados presentes: professor 

Sergio Majeski; Freitas, que não é professor, mas 

anda em todas as áreas; Bruno Lamas, que é filho de 

professora e quase virou professor, a quem já estou 

até chamando de professor; o Senhor Deputado 

Doutor Hércules, que está sempre aqui conosco, 

nunca está ausente, e o Senhor Deputado Doutor 

Rafael Favatto.  

Disse para Elizabeth Haddad ainda há pouco 

que os deputados estão se apropriando desse tema, 

que é um tema deles. É um tema da mãe, da avó, da 

tia, da filha, da sobrinha. Então, evoluímos muito.  

Convido a vereadora Dona Arlete para 

participar conosco da Mesa, homenageando as 

vereadoras do estado inteiro. (Palmas)  

 

(Toma assento à Mesa a referida 

convidada) 

 

A SR.ª PRESIDENTE - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) – Dona Arlete é vereadora por Vila Velha. 

Brilhante! Ela tem trinta e dois filhos, sendo 

dezessete biológicos e quinze adotados. Como não 

fui nem adotada, fui criada e sou feliz em minha vida, 

imagino os filhos de Dona Arlete, que maravilha 

terem sido criados por ela! 

Agradeço ao doutor Joel, nosso diretor-geral, 

que está aqui conosco, representando a Casa, e à 

nossa subdiretora-geral, Tatiana.  

Gostaria de convidar a compor a Mesa a 

senhora Bete, que é mãe de todo esse trabalho, e a ex-

prefeita de Mimoso do Sul, Flávia Cysne.  

 

(Tomam assento à Mesa as 

referidas convidadas) 

 

A SR.ª PRESIDENTE - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) – A professora Ethel e eu estivemos juntas 

no primeiro evento para comemorar o Dia 

Internacional da Mulher, que foi a Justiça pela Paz 

em Casa, do nosso Tribunal de Justiça, com a doutora 

Hermínia Azoury. A professora Ethel representando a 

Universidade Federal do Espírito Santo e eu 

representando esta Casa, a Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo.  

Ontem, tivemos aqui uma mesa redonda com 

as quatro deputadas, falando sobre o trabalho da 

nossa Procuradoria Especial da Mulher, que hoje tem 

como procuradora a Senhora Deputada Janete de Sá, 

mas que foi um trabalho nosso. Temos um orgulho 

imenso de ter conseguido aprovar a Procuradoria 

Especial da Mulher no mandato de 2017. Foi muito 

importante e não canso de agradecer ao Senhor 

Deputado Erick Musso, presidente da Casa, que 

entendeu que seria importante.  

Concedo a palavra a professora Ethel, que 

fará uma palestra sobre os avanços do nosso 

laboratório, criado nesta Casa com a parceria de 

todos os órgãos governamentais.  

 

A SR.ª ETHEL NOIA MACIEL – Bom dia 

a todos e a todas. Cumprimento especialmente as 

Senhoras Deputadas Luzia Toledo e Janete de Sá, que 

representam todos os deputados e deputadas desta 

Casa.  

É com muita alegria que estamos nesta Casa, 

depois de um ano que fundamos o laboratório de 

Pesquisas e Estudos sobre Violência contra a Mulher 

no Estado do Espírito Santo. Não temos ainda muitos 

dados, temos pesquisas em andamento.  

A Deputada Luzia Toledo me pediu para 

dizer um pouco, neste dia, sobre as conquistas da 

mulher e discutiremos um pouco sobre essa questão 

tão importante do nosso estado, que é a violência 

contra a mulher.  

Estamos na pauta da igualdade entre homens 

e mulheres. E quando falamos em igualdade, quero já 

dizer para vocês que estou falando como vice-reitora 

da universidade e componente do nosso laboratório, 

no entendimento de que a pauta feminista é 

importantíssima no nosso Brasil atual, principalmente 

no nosso estado, onde as estatísticas não são nada 

animadoras. E esta Casa tem um papel importante 

nos próximos desafios. 

Falarei um pouco sobre por que chegamos 

onde estamos, por que os números são tão 

devastadores e por que toda vez que abrimos os 

jornais, diariamente, encontramos algum relato de 

uma mulher que foi assassinada primariamente pelo 

seu companheiro. 

Não é possível falar em conquista sem falar 

nas resistências e nas ondas do feminismo, que 

passarei muito rapidamente. Falarei um pouco 
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também sobre as considerações finais: liberdade e 

educação como condições necessárias para a 

igualdade. 

A sociedade patriarcal, na nossa sociedade 

ocidental, passou e ultrapassou ou transpassou todas 

as culturas. Na Grécia antiga, podemos ver nas 

representações como as mulheres e os homens eram 

representados. A nossa diferença já é marcada desde 

a Grécia antiga, onde a mulher, as crianças e os 

escravos não tinham direito e não eram considerados 

cidadãos. A democracia grega excluía as mulheres, 

como foi no Brasil por um longo tempo e sobre o que 

também falaremos um pouco. 

Não é possível falar de uma sociedade 

patriarcal sem tocar no nosso maior exemplo, que foi 

é ainda é usado por várias religiões, principalmente 

as neopentecostais, que ainda fazem uma tradução 

literal do Gênesis, já reconhecida até por vários papas 

como Pio XIII, João Paulo II e Francisco, de que não 

é possível pensar no Gênesis a não ser como uma 

metáfora ou um mito, porque a Teoria da Evolução já 

está comprovada. 

Trouxe a representação de Michelangelo, no 

teto da Capela Sistina, onde a serpente também é 

representada como uma mulher. Apesar de os dois 

terem mordido a maçã, a punição da mulher foi muito 

mais severa. 

 
A SR.ª PRESIDENTE - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) – Convido para compor a Mesa a senhora 

Tatiana Soares de Almeida, subdiretora-geral da 

Assembleia Legislativa, representando todos os 

servidores desta Casa. 

 
(Toma assento à Mesa a referida 

convidada) 

A SR.ª PRESIDENTE - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) – Continua com a palavra a professora 

Ethel Noia Maciel. 

 

A SR.ª ETHEL NOIA MACIEL – Falarei 

um pouco sobre as primeiras conquistas, que foram 

marcadas pela Revolução Francesa, onde as mulheres 

deram suas vidas, mas não tiveram seus direitos 

reconhecidos, e sobre as primeiras ondas do 

feminismo. 

Aqui, destaco a importância de Olympe de 

Gouges, que foi a primeira mulher que na nossa 

sociedade ocidental escreveu sobre a Declaração dos 

Direitos da Mulher e da Cidadã, em 1791, e por isso 

foi considerada uma conspiradora e foi decretada a 

sua morte na guilhotina. Morreu aos quarenta e cinco 

anos. Até hoje vocês podem achar pela internet a 

Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. É 

interessantíssimo como de 1791 até hoje nossa pauta 

está incompleta. Só destaquei o primeiro artigo, que 

diz: 

 

Art. 1.º A mulher nasce livre e tem os 

mesmos direitos do homem. As 

distinções sociais só podem ser 

baseadas no interesse comum. 

 

Ainda não conseguimos chegar nessa pauta 

de 1791. 

A primeira onda, a maioria aqui já conhece, 

são as sufragistas, que lutaram pelo direito do voto. 

Millicent Fawcett, que foi uma educadora britânica 

importante, líder do movimento, virou até selo 

depois, no Reino Unido. Mas, no movimento das 

sufragistas, muitas mulheres foram presas, algumas 

deram sua vida pelo direito ao voto, conquistado no 

Reino Unido em 1918. 

A segunda onda é marcada pelo livro A 

Mística Feminina, de Betty Friedan, inspirado em 

Simone de Beauvoir, que dizia que a nossa 

sexualidade é diferente, os nossos conceitos de 

família... E aí, a Betty dizia algo muito importante, 

que durante a Segunda Guerra Mundial as mulheres 

foram convocadas ao trabalho nas fábricas, nas 

empresas, ganhando, obviamente, um terço do salário 

que os homens ganhavam quando foram para a 

guerra, e que quando os homens voltaram, as 

mulheres foram convocadas a retornar aos seus lares 

e cumprir suas tarefas do lar. O Estado se beneficiou 

da força de trabalho, mas não igualou os direitos da 

mulher.  

Na década de 60 temos - talvez, até hoje 

considerada - a maior revolução em relação ao 

movimento feminista, liderada pela enfermeira 

americana Margaret Sanger. Fixem bem esse rosto 

que vocês estão vendo nesta imagem porque devemos 

a ela o que somos hoje, o que conquistamos. Afinal, 

sem os métodos contraceptivos e a pílula, 

principalmente, não teríamos conseguido sair de casa, 

dedicar-nos ao trabalho e ter a possibilidade de 

conquistar os mesmos direitos. Ainda não os 

conquistamos, mas ela foi uma figura 

importantíssima porque lutou, por quarenta anos, 

para encontrar um método. Conseguiu unir dois 

pesquisadores da Universidade de Harvard, que 

trabalhavam de forma independente, para fazer o 

estudo, e encontrou, numa bilionária americana, a 

possibilidade de financiar esse estudo. Ela acreditou 

nisso e lutou por quarenta anos para que isso fosse 

conseguido. E graças a uma mulher! Porque não foi 

nenhuma agência de fomento, foi uma mulher que 

financiou os estudos da pílula anticoncepcional. 
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É importante dizer que as conquistas 

femininas, até hoje, vieram de muita luta. E essa luta 

continua. 

Os grandes pontos da segunda onda do 

feminismo era a luta pelo acesso a métodos 

contraceptivos, pela liberdade de escolha e contra a 

tutela do Estado sobre o corpo da mulher, incluindo o 

direito ao aborto e à liberdade sexual. Lembrando que 

o corpo da mulher pertenceu a ela até a Idade Média; 

foi retirado dela a liberdade de seu corpo, pela 

Inquisição, e foi passado para o Estado. Da 

Inquisição até hoje a mulher não tem a autonomia 

sobre o seu próprio corpo, foi tutelada pela Igreja e, 

depois, pelo Estado. Essa é uma luta que, até hoje, no 

Brasil, ainda não conseguimos vencer.  

É importante pontuarmos sempre que o 

Brasil faz parte de menos de treze por cento de todos 

os países que ainda tutelam o corpo da mulher. 

Mesmo com parecer científico – isso foi um ganho 

gigantesco – do Conselho Federal de Medicina, que 

embasou, mandou para o Senado Federal, todos os 

estudos científicos que temos até hoje, que dizem que 

a legalização do aborto é necessária. Ela pode ser 

feita até a décima segunda semana por toda a 

formação do tubo neural e todas as coisas que a 

ciência já nos deu hoje.  

A pauta dos direitos reprodutivos está 

atrasada no Brasil em mais de cinquenta anos. Isso é 

gravíssimo. Está fortemente relacionada a correntes 

religiosas que ainda imperam no Estado laico. Temos 

que toda hora dizer isso. Quando, vocês, deputados, 

quando os nossos deputados federais, senadores, 

assumem um mandato, não respondem às suas bases 

que os elegeram, eles respondem ao povo brasileiro 

e, aqui, no caso de vocês, ao povo capixaba. Vocês 

legislam para todos, não somente para a base de 

vocês. Temos pessoas agnósticas, pessoas luteranas, 

pessoas católicas, mas o Estado é laico. Temos que 

brigar por isso. A nossa Constituição garante isso.  

Nos países europeus de tradição luterana... É 

muito interessante quando estudamos e entendemos o 

poder da religião nas nossas legislações. Em todos os 

países de tradição luterana, a legalização do aborto 

existe desde a década de 40. Então, estamos muito 

atrasados nessa pauta. 

Fechando as ondas do feminismo, a terceira 

onda, direi alguém que está bem na nossa mente, que 

é a Judith Butler, que esteve no Brasil e vocês viram 

o que aconteceu. Ela diz o seguinte: Até agora, as 

ondas do feminismo representaram as mulheres 

brancas, e é necessário que a gente inclua todas, as 

mulheres trans, as mulheres negras. Então, a pauta 

tem que ser inclusiva, tem que ser uma pauta 

diferenciada. E a Judith Butler, peguei um trecho só 

do livro dela para vocês entenderem como é uma 

pessoa subversiva, diz:  

 

Algumas pessoas vivem em paz com 

o gênero que lhes foi atribuído, mas 

outras sofrem quando são obrigadas 

a se conformar com normas sociais 

que anulam o senso mais profundo 

de quem elas são e de quem elas 

desejam ser. Para essas pessoas é 

uma necessidade urgente criar 

condições para uma vida possível de 

viver.  

 

Se pegarmos vários filósofos – ela é uma 

filósofa americana –, veremos que ao longo da 

história disseram isso de várias formas diferentes, 

inclusive religiosos. É preciso haver tolerância, é 

preciso acreditar que a diversidade está entre nós. E 

não adianta não discutirmos isso, como se o fato de 

não falarmos fizesse com que as coisas deixassem de 

existir. Elas existem. 

Citando alguns marcos no Brasil, quero 

destacar que a nossa luta pelo voto no Brasil se deve 

a uma capixaba. Isso é muito interessante destacar. A 

capixaba Emiliana Viana Emery conquista, na 

Justiça, o direito ao registro eleitoral e o direito ao 

voto. À época foi um escândalo total. A partir de 

1929, quando ela ganhou na Justiça, a luta pelo voto 

feminino no Brasil conseguiu ficar mais empoderada. 

Infelizmente, demoramos muito ainda porque foi 

conquistada em 32 a incorporação na Constituição de 

34, mas ainda facultativo. Só conseguimos a 

igualdade do voto entre homens e mulheres no 

Código Eleitoral de 65.  

Outra coisa importantíssima para 

entendermos por que somos mortas todos os dias. Foi 

ontem, em 62, que tivemos direito a ter CPF. Não 

tínhamos direito a ir ao banco e abrir uma conta 

bancária. Mesmo que recebêssemos pelo fruto do 

nosso trabalho, o nosso dinheiro era tutelado pelo 

marido. Isso foi ontem, gente! Isso foi ontem, em 62. 

Precisamos entender a história para que possamos 

criar políticas e melhorar o que está acontecendo 

hoje. 

Em 62, também, com o Estatuto da Mulher 

Casada, tivemos a garantia de que não precisávamos 

mais da autorização do marido para trabalhar. Até 

ontem precisávamos dessa autorização. É preciso 

entender essa sociedade patriarcal para entender 

como chegamos aqui. A nossa chamada bancada do 

batom, como foram intituladas as mulheres que 

participaram da Constituição de 88, conseguiu 

colocar, de forma inédita, numa constituição do país, 

garantias de direitos das mulheres. Não conseguimos 
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tudo, é óbvio, mas quase 80% da pauta foi 

conseguida. Então, isso é muito importante e 

devemos a elas muitas coisas. 

No entanto, ainda no Brasil, a religião 

continua sendo a principal força domesticadora do 

corpo feminino. Há algumas religiões que dizem que 

as mulheres não podem cortar o cabelo, não podem 

usar calça, dizem como as mulheres devem se 

comportar; mas não dizem como os homens devem 

se comportar. Há uma distinção muito forte na 

religião no Brasil. É importante afirmar e reafirmar: 

apenas à mulher pertence o seu corpo. E essa é a 

nossa luta. Esperamos, as mulheres esperam, que o 

Estado regule apenas a sua saúde e segurança, mas a 

liberdade sobre o seu corpo tem que ser da mulher. 

Todas as conquistas até hoje foram conseguidas com 

luta e muitas vezes com a vida. A ignorância mata! 

Nosso país é o líder da ignorância. Nosso querido 

estado é o campeão do assassinato de mulheres. 

Estamos agora em quinto no ranking, se podemos 

dizer que isso é uma coisa boa. No entanto, em 

relação às mulheres negras ainda estamos em 

primeiro lugar. Há uma distinção importante entre 

mortes de mulheres brancas e mulheres negras neste 

estado, que precisa ser enfrentada.  

Recentemente, o Ministério da Saúde passou 

a registrar os casos de estupro. Isso foi algo que me 

chocou profundamente. Entre 2011 e 2016 nosso 

estado viu crescer em seiscentos e cinquenta e cinco 

por cento os casos de estupro coletivo. Isso não é 

possível! Temos que dizer basta! Essa cultura está 

matando e torturando mulheres. Precisamos entender 

isso. 

As mortes por aborto no Brasil chegam a 

quatro mulheres por dia. Não temos estatísticas boas 

no estado. Nossa estatística ainda é muito 

subestimada. Oitocentos e cinquenta mil mulheres 

realizam aborto no Brasil, das que são notificadas, 

das que chegam ao hospital. É importante dizer isso. 

Apesar de afetar milhares de mulheres, a conta que o 

SUS paga por ano é de cento e quarenta e dois 

milhões de reais, que poderiam ser investidos em 

outras áreas, inclusive na própria saúde. Precisamos 

falar sobre a vida e a morte das mulheres. Quando 

falamos em aborto as pessoas se reviram na cadeira. 

Não é possível porque o fato de você não dizer não 

impedirá que ele aconteça. Ele está acontecendo 

todos os dias. Conhecemos pessoas entre nós que 

praticaram aborto. 

Quero dizer uma coisa muito importante 

sobre isso. É urgente a discussão de gênero na escola. 

Esta Casa tem responsabilidade nas mortes de 

mulheres deste estado. Vocês, deputados e deputadas, 

são responsáveis pelas mulheres que morrem todo 

dia, à medida que votam aqui e impedem que seja 

feita a discussão de gênero nas escolas, que seja feita 

a discussão da educação política, social e econômica 

da mulher, e a discussão é urgente sobre a 

desregulação do Estado sobre o corpo da mulher. 

Sem um plano de educação que privilegie a 

educação sexual e reprodutiva estamos fadados a 

reproduzir as mesmas estatísticas, e elas são muito 

ruins. Hoje vocês devem ter visto num jornal de 

circulação do nosso estado que a matéria da capa são 

as meninas, as crianças e adolescentes, de dez a 

quatorze anos que engravidam no nosso estado. 

Temos uma grávida de dez a quatorze anos por dia 

neste estado! Este é um estado violento para as 

mulheres. As conquistas foram importantes, mas os 

desafios continuam gigantescos. A vida das mulheres 

capixabas pede socorro a esta Casa, à classe política 

deste país, e em especial estou aqui falando para 

vocês. 

Quero finalizar falando da agenda Cidade 50-

50. A ONU, em especial a ONU Mulheres, lançou o 

desafio Planeta 50-50, dizendo que até 2030 é 

importante que a representatividade feminina esteja 

em todos os locais, conforme a representatividade 

populacional. Queremos um Planeta 50-50, cinquenta 

por cento de homens e cinquenta por cento de 

mulheres em todas as representações. 

A ONU Mulheres lançou um aplicativo, está 

no slide o site, Cidade50-50, que é um desafio para 

todos os políticos, para aderirem à plataforma e se 

inscreverem para entender quais os compromissos 

dos quais o Brasil é signatário. O Brasil foi o 

primeiro país, em 2015, a assinar o compromisso de 

um planeta 50-50. O quinto objetivo do 

desenvolvimento sustentável é a igualdade de gênero, 

e nós, então, lutamos para que isso aconteça. Queria 

convidá-los para entrarem nesse site, entenderem 

quais são os desafios, entenderem quais foram as 

prioridades internacionais que foram colocadas. 

Agradeço a oportunidade, deputada, de estar 

aqui hoje falando, representando as mulheres neste 

dia; dizer que precisamos juntos, nós da Ufes, do 

laboratório, temos aí pessoas do Ministério Público, 

da Defensoria Pública, de outras instituições de 

ensino também conosco nesse laboratório. Quero 

dizer que estamos abertos a vir discutir com vocês 

todas as pautas que se referem aos direitos das 

mulheres. Queremos pautar aqui o aborto, nós 

queremos discutir, não temos medo de opiniões 

divergentes; as opiniões divergentes são importantes 

para que possamos impulsionar a nossa pauta, e 

discutir os argumentos; isso é importante, o debate é 

importante, e trazer o povo para dentro desta Casa é 

muito importante. 

Agradeço, deputada, e dizer que sou 

orgulhosa de você. Toda vez que entro nesta Casa, 
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que vejo aquele quadro repleto de figuras masculinas, 

e vejo apenas um rosto feminino, o seu, quero dizer 

que você nos enche de orgulho, dizer que Janete nos 

enche de orgulho, que precisamos de mais mulheres e 

que precisamos de homens que defendam essa pauta. 

Muito obrigada, estou à disposição. 
 

A SR.ª PRESIDENTE – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) – Professora, prefiro que a 

senhora fique na tribuna, porque faremos 

rapidamente, vamos até o meio-dia. 

Passaria a palavra à Senhora Deputada Janete 

de Sá, mas passarei primeiro ao Senhor Deputado 

Sergio Majeski e à Mesa. 

Antes, registro com prazer imenso a presença 

dos vereadores de Mimoso do Sul, peço que se 

levantem: Sandro Prucoli, Glorinha Torres e Deila 

Marques, que está acompanhando. Muito bom que 

vocês estão vindo lá de Conceição de Muqui e 

também de São Pedro de Itabapoana. Portanto, é 

muito importante. Peço uma salva de palmas para 

vocês que vieram de tão longe. 

Antes de passar a palavra ao nosso professor, 

quero dizer que esse convite foi feito, as mulheres 

estão interessadas, porque a maioria que está aqui 

veio pela nossa rede, isso é de uma importância 

fenomenal.  

Quero dizer aos Senhores Deputados que 

estão aqui, Senhor Deputado Doutor Hércules, que 

ainda continua aqui, o Senhor Deputado Sergio 

Majeski, a Senhora Deputada Janete de Sá, que por 

ofício está aqui também, porque ela representa muito 

esta Casa, e também ao Senhor Deputado Doutor 

Rafael Favatto, da importância, mas quero, 

rapidamente, registrar a presença, peço que se 

levantem, da jornalista Elan Costa; Neide Motta, que 

representa aqui o CPV e representa também a escola 

de samba Piedade; Marlene Weber, representando o 

Rotary Internacional, é uma pessoa muito presente, 

temos orgulho de você; Teresa Mota, nossa liderança; 

Ana Telma, ABMCJ.  

Nossa companheira da ABMCJ, também sou 

da ABMCJ. Quem não conhece a ABMCJ, é maior 

instituição que temos, Associação Brasileira das 

Mulheres de Carreira Jurídica, já fui presidente 

algumas vezes, e a Ana Telma, desde que formamos 

a ABMCJ no Espírito Santo, é nossa companheira. 

Haydée Belchior, coordenadora estadual de 

Mulheres Evangélicas da Assembleia de Deus, muito 

obrigada; Denise Silva Gonçalves, ela representa aqui 

a Pnud-ONU Brasil, Movimento Nacional dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do 

Espírito Santo.  

Alcione, queria que se levantasse. Quero te 

agradecer, Alcione, porque você representa junto 

com a Neuzely o PMDB Mulher do estado do 

Espírito Santo e do Brasil. É muito importante a sua 

presença, Alcione. Muito obrigada. E Thereza 

Marinho, secretária de Comunicação da Ufes. Muito 

obrigada pela sua presença. Veio acompanhando a 

professora Ethel.  

Se não falei alguns nomes, por gentileza, 

falem com minha assessoria. 

Passo a palavra ao professor, Senhor 

Deputado Sergio Majeski, para que faça sua 

intervenção. Vamos dar a intervenção de no máximo 

três minutos para que ela possa responder, porque 

vamos ficar somente até meio-dia. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) – 

Primeiramente, Senhora Deputada Luzia Toledo, 

parabenizo a senhora pelo convite feito à vice-reitora, 

professora Ethel, que deu um show aqui. 

Professora, parabéns pela forma dinâmica 

com que a senhora narrou a história da evolução dos 

direitos da mulher e o quanto ainda precisa ser feito 

em relação a esse assunto. 

É uma pena, professora, que este plenário 

não esteja lotado com os trinta deputados para que 

ouvissem o que a senhora disse aqui. Não que eles 

não saibam, mas é sempre muito importante que as 

pessoas levem uma sacudida a respeito daquilo que é 

a sua função e o que é o debate.  

A senhora foi muito feliz em tudo que disse 

e, no final, ao dizer que as ideias contrárias são 

importantes, o debate é fundamental. Como a senhora 

disse, não falar sobre um assunto, por mais polêmico 

que seja, não elimina o problema. Eu sempre dizia 

isso em sala de aula. Muitas vezes alguns alunos 

reclamavam das polêmicas que eu levantava em sala 

de aula sobre a questão, por exemplo, do aborto, da 

gravidez precoce, sobre o uso de métodos 

anticoncepcionais. É necessário que essas coisas 

todas sejam debatidas.  

E a senhora muitas vezes mencionou a 

questão do Espírito Santo, porque é por esfera; temos 

o problema do município, mas essas coisas vão se 

avolumando até que sejam o problema, que é global, 

na verdade.  

Esta Casa muitas vezes tem se recusado a 

fazer debate sim. Não só em relação à mulher, mas 

debater o problema da educação, que é gravíssimo 

aqui no estado, o problema da saúde. No caso, sobre 

o problema da saúde no Espírito Santo hoje, 

mencionei no discurso que fiz aqui, o Espírito Santo 

só perde para Roraima em tempo de espera das 

mulheres para fazer uma reles mamografia por 
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exemplo. Os problemas são gravíssimos, e esta Casa 

não pode se furtar a isso. 

Queria parabenizar, não é questionamento, 

porque a senhora foi extremamente clara e foi muito, 

mas muito feliz mesmo pela forma com que conduziu 

a sua fala, tanto historicamente, quanto dos dados 

atuais. Esta sessão é transmitida ao vivo e espero que 

muita gente no estado inteiro tenha assistido a sua 

fala. Seja sempre muito bem-vinda e coloco o meu 

mandato à disposição, à disposição dos movimentos 

das mulheres, porque quanto mais discutirmos, 

quanto mais falarmos, tanto mais conseguiremos 

evoluir. Parabéns! E parabéns à Senhora Deputada 

Luzia Toledo por ter feito o convite à nossa querida 

vice-reitora. Meus parabéns! 

 

A SR.ª PRESIDENTE – (LUZIA 

TOLEDO - PMDB) – Obrigada, Senhor Deputado 

Sergio Majeski.  

Passo a palavra igualmente à Senhora 

Deputada Janete de Sá, que tem um trabalho nessa 

área nos mandatos todos e, agora, é a procuradora 

especial desta Casa, que foi uma conquista nossa em 

2017.   

Gostaria de dizer que daremos o tempo final 

para que a professora Ethel faça as considerações 

finais, que seria uma forma melhor dessa interação. 

Como o tempo é pouco, faremos dessa forma, que 

acho que dará certo. 

Com a palavra a Senhora Deputada Janete de 

Sá. Muito obrigada, Senhor Deputado Sergio 

Majeski. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) – 

Obrigada, Senhora Deputada Luzia Toledo. Quero 

parabenizá-la pela iniciativa. Todas nós estamos 

buscando trazer a esta Casa, neste mês que se 

discutem as questões das mulheres, esse debate, que é 

muito caro a todas nós.  

Quero agradecer à Ethel. Orgulho-me muito 

de você por ser uma enfermeira, por ser sub-reitora, 

por ter o conhecimento que possui e procurar se 

aprofundar cada vez mais nesta temática da mulher. 

Você, que é uma mulher vigilante, uma mulher 

também estudiosa nesta área junto conosco e outras 

mulheres também que militam a causa das mulheres, 

tem se destacado. Muito obrigada. Você também é 

motivo de orgulho, principalmente para as mulheres, 

mas também para a enfermagem. 

Agradeço às mulheres que compõem à Mesa 

na pessoa de dona Arlete, que é uma mulher humilde, 

do bairro 1.º de Maio, uma mulher guerreira, mãe de 

dezessete filhos que teve na barriga e mais quinze 

que teve de coração; uma mulher que se tornou 

vereadora. Foi uma festa no bairro 1.º de Maio 

quando a dona Arlete, mulher que veio da periferia, 

daquele bairro que era alagado, de palafita, e tornou-

se vereadora para defender a sua cidade como mulher 

e a sua região. Parabéns dona Arlete! Em nome da 

senhora cumprimento todas as mulheres que fazem 

parte da Mesa e as demais que estão aqui conosco. 

Estamos na semana internacional da mulher, 

no mês em que se discutem as questões das mulheres, 

mas os jornais continuam noticiando crimes contra as 

mulheres. A violência familiar e doméstica no nosso 

estado ainda é muito grande. A desta semana, fora a 

de hoje, que foi uma mulher e dois homens que 

assassinaram, em Domingos Martins, uma idosa, para 

roubo, latrocínio; mas no caso de vítimas da violência 

familiar e doméstica temos uma mais nova, a mais 

recente, que é o caso da jovem Andrielly Mendonça 

Pereira dos Santos, de vinte anos assassinada pelo seu 

namorado, que está foragido.  

Peço à polícia que seja mais célere na busca 

deste assassino para que ele seja preso, porque eles 

saem do flagrante e conseguem se livrar das grades, 

de ser preso logo no início porque saíram do 

flagrante. O que acontece? Os homens começam 

achar que podem continuar matando mulher, porque 

as penas são brandas, porque conseguem se safar; 

têm homens por trás que estão julgando, prendendo e 

acabam acobertando, acredito que até de forma 

velada, esse tipo de crime. A Andrielly foi o caso 

mais recente. 

Segunda-feira fez aniversário a doutora 

Milena Gottardi, que dá nome à nossa Procuradoria 

Especial da Mulher, que tenho honra de estar na 

presidência, mas que foi construída – quero fazer 

referência à Senhora Deputada Luzia Toledo, que 

trabalhou muito junto ao Senhor Deputado Erick 

Musso, para construir essa procuradoria – e vínhamos 

trabalhando muito, batalhando. É motivo de orgulho 

para nós, porque a Assembleia Legislativa 

institucionalmente entra nessa temática, entra nesse 

debate trazendo luz, trazendo voz às mulheres, 

debatendo este tema e buscando construir soluções. 

Uma Procuradoria que visa enfrentar as temáticas das 

diversas violências que acontecem com a mulher, 

como a violência familiar e doméstica; violência no 

parto, violência nas empresas; o assédio no transporte 

coletivo; e tantas outras violências físicas, moral, 

sexual, psíquica que a mulher sofre.  

Estamos construindo também o 

empoderamento da mulher, porque não adianta 

falarmos isso tudo se não traçamos políticas públicas 

no sentido de fortalecer as mulheres. A mulher vítima 

de violência e economicamente não tem como 

sobreviver terá que voltar para casa do agressor. Vi 

muito isso na minha infância, gente. Eu morava num 

bairro de periferia, Itaquari, um bairro muito pobre e 
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isso era uma constante: o espancamento de mulheres. 

As mulheres voltavam para casa porque eram 

domésticas, não tinham emprego nenhum, tinham 

seus filhos e o amor aos filhos fazia com que 

voltassem e continuassem apanhando. E podia dar 

parte dos maridos que nada se resolvia.  

Evoluímos um pouco nessa questão, mas 

falta muito. É por isso que precisamos de todas 

vocês, da sociedade, da Igreja, dessa união, Senhora 

Deputada Luzia Toledo, para que possamos enfrentar 

este problema que é de Governo, que é do Ministério 

Público, que é do Poder Judiciário, que é das 

Assembleias Legislativas, que é dos prefeitos, que é 

dos vereadores, mas especialmente é da sociedade 

capixaba e da sociedade brasileira.  

É isso que registro no dia de hoje, e neste 

mês em que trabalharemos intensamente esta causa 

das mulheres, não apenas no mês de março, mas em 

todos os dias de nossa existência neste estado e neste 

país. 
 

A SR.ª PRESIDENTE – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) – Agradecemos a contribuição 

valiosa da Senhora Deputada Janete de Sá.  

Já estão registrados para falar a doutora 

Fernanda Braumer, representante da Sesp, pessoa que 

tem um trabalho conosco desde o primeiro momento 

do fórum, e o Senhor Deputado Doutor Hércules.  

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 

(PEN) – Senhora Presidente, pela ordem! Só para 

contribuir. Não quebrarei a ordem não. Tenho que 

sair, tenho um compromisso agora. 

Deixo registrado, professora Ethel, nossa 

vice-reitora, a quem agradeço, que precisamos no Dia 

Internacional da Mulher, que comemoraremos 

amanhã, de mais exemplos como esta Mesa. Nosso 

intuito enquanto homens, mulheres, Estado, nosso 

papel principal é trazer mais mulheres e homens 

também dispostos a trabalhar pela causa tão nobre da 

inclusão das mulheres no cenário político, 

econômico. O Espírito Santo exportou, talvez, a 

futura ministra da Fazenda, digamos assim.  

Precisamos estar presentes no dia a dia 

formando essa nova conquista da mulher, trazê-la 

para nossa luz.  

Muito me entristece ao conversar com 

homens do nosso estado - andamos bastante - saber 

que se sentem donos das mulheres. A grande 

criminalidade no estado do Espírito Santo, crimes 

contra a mulher, a grande maioria é feita por 

parceiros que se acham donos, proprietários das 

mulheres.  

Não somos proprietários de ninguém, somos 

irmãos e irmãs com quem temos que aprender a 

conviver.  A vida em casal é muito mais do que uma 

simples propriedade de posse, digamos assim, e sim 

uma vida em comunhão. Quando todos descobrirmos 

que é muito mais saudável, melhor, muito mais 

prazerosa essa comunhão de corpos e alma, nosso 

estado será abençoado mesmo e melhor, como é o 

Espírito Santo.  

O Senhor Deputado Sergio Majeski fez um 

comentário sobre a saúde no estado. Precisamos 

melhorar muito, realmente, mas, de todos da 

federação, o estado do Espírito Santo é o que mais 

investe em saúde. É só entrar no site também, 

deputado, e olhar que o estado do Espírito Santo, 

mesmo com toda dificuldade, é o mais investe em 

saúde pública em nosso país.  

Muito obrigado.  

Parabéns a todo esse exemplo na pessoa da 

Ethel, que é minha amiga há muito tempo, e que já 

ajudou muito no trabalho desta Casa, a todas vocês e 

as Senhoras Deputada Janete de Sá, Luzia Toledo, 

Eliana Dadalto e Raquel Lessa, que são deputadas 

que estão conosco nesta Casa.  

Um abraço e um beijo no coração de todas.  

 

A SR.ª PRESIDENTE – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) – Obrigada, Senhor Deputado 

Doutor Rafael Favatto, por sua contribuição neste 

debate.  

Registro a presença da professora Laurani 

Matielo, escritora, companheira. Muito obrigada. Sua 

presença sempre é muito importante em nossos 

debates.  

Concedo a palavra à doutora Fernanda 

Braumer, pelo tempo de três minutos, para que assim 

tenhamos mais contribuição. S. S.ª também é uma 

liderança inconteste no estado na discussão de 

políticas públicas para as mulheres. Desde o primeiro 

momento ela tem estado conosco, ora numa 

secretaria ou em outra, mas sempre conosco.   

 

A SR.ª FERNANDA BRAUMER – Bom 

dia a todas! Bom dia a todos! 

Agradeço o convite, deputada. É um prazer 

estar novamente nesta Casa.  

Como bem dito pela professora Ethel - que 

fez uma viagem no tempo e trouxe para hoje questões 

que afligem nossa sociedade - conquistas foram 

alcançadas, mas os desafios ainda continuam e foi 

muito bem lembrado e colocado pela deputada que 

essa discussão não pode se dar apenas no mês da 

mulher, no mês de março. Essa agenda é política e 

precisamos de todos desta Casa. Esta Casa é muito 

importante para isso.  

Se temos no estado do Espírito Santo um 

número significativo das nossas cidadãs passando por 
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todas essas dificuldades, é necessário que todos 

estejam juntos como bem falou aqui... Infelizmente o 

Senhor Deputado Doutor Rafael Favatto teve que sair 

e também o Senhor Deputado Sergio Majeski quando 

falam dessa participação dos homens. Não podemos 

mais continuar achando que essa luta é só das 

mulheres. Essa luta é da sociedade capixaba. 

Não é só de um grupo. Não é só da metade 

da população capixaba. É de todos nós. Se queremos 

um espaço, se queremos viver em uma sociedade 

livre e justa, precisamos de equidade de gênero, 

precisamos que as mulheres ocupem os espaços de 

decisões sim. Precisamos que essas mulheres estejam 

preparadas e tenham acesso à educação. Essa foi uma 

luta de muitas décadas, de muitos anos. As mulheres 

terem acesso à educação, terem acesso ao 

conhecimento que sempre foi negado.  

Estamos aqui em véspera do Dia das 

Mulheres. E por que digo que essa agenda é política? 

Porque é um dia de reflexão sobre os direitos, um dia 

de reflexão sobre os papeis que foram atribuídos aos 

homens e mulheres. 

O problema não está na diferença. Não está 

na discussão fisiológica do ser humano homem ou 

mulher, mas sim a que valores são atribuídos a essas 

diferenças. A diferença não pode ser a mesma coisa 

que discriminação ou desigualdade. É isso que todos 

nós temos que combater: as desigualdades.  

Quando as diferenças forem vistas como 

singularidade, vamos alcançar, sim, a equidade de 

gênero e vamos conseguir alcançar uma sociedade 

mais justa. E esse debate tem que passar por esta 

Casa, sim. Não podemos continuar fingindo que não 

estamos vendo, como a professora mesmo colocou, 

que as nossas mulheres cometem aborto.  

Não adianta continuarmos dizendo que não 

será discutida nas escolas a ideologia de gênero. E 

demonizam isso como se fosse algo como na 

inquisição, colocam esse valor pejorativo em cima do 

que é isso que as pessoas não discutem, não sabem o 

que é, mas colocam como algo sendo demonizado. 

É essa a minha contribuição que trago aqui, 

deputada, neste dia, para que possamos, sim, discutir 

todos os dias essa pauta que está nesta Casa. 

Obrigada. 

 

A SR.ª PRESIDENTE – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) - Agradecemos muito a doutora 

Fernanda Braumer, que é uma parceira de todos os 

momentos, da universidade onde construímos com 

toda a sociedade e todos os representantes que 

estiveram na nossa reunião preparatória do fórum. A 

doutora Fernanda Braumer está sempre lá na 

universidade junto conosco, então, a sua contribuição 

é muito importante. 

É com muito prazer que passo a palavra ao 

doutor que chamamos de doutor saúde. Chamamos o 

Senhor Deputado Doutor Hércules de doutor saúde. 

Passo a palavra com muito prazer. Os dois 

permanecem aqui. Já é uma representação. Temos 

duas deputadas e dois deputados, Senhor Deputado 

Sergio Majeski e Senhor Deputado Doutor Hércules. 

É muito importante a sua fala agora. 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Muito obrigado e parabéns, Senhora Deputada Luzia 

Toledo. Sempre traz para esta Casa temas tão 

importantes como o das mulheres.  

Queria dizer à nossa professora Ethel que 

falei com o Senhor Deputado Sergio Majeski, na hora 

que foi projetado o primeiro quadro, que se tivessem 

algumas pessoas aqui, iriam querer censurar aquilo 

ali que realmente é uma arte. 

É uma arte. Então, lamentavelmente devia 

estar aqui para ver a realidade. Arte é arte. 

Pornografia é diferente. Aqui não há nenhum 

deputado maluco para defender pornografia, 

defendemos a arte. Aquilo que você apresentou é 

realmente uma arte milenar. 

Quero lembrar também, professora Ethel, que 

o Decreto n.º 21.076, do Código Eleitoral, de 24 de 

fevereiro de 1932, Getúlio Vargas era ditador nessa 

época, ele deu direito - isso é um absurdo - à mulher 

de votar. Falei isso semana passada, semana seguinte 

a do aniversário, dia 24, que caiu no final de semana. 

Não podemos continuar aceitando o que você 

já falou. Não podemos conviver com o que está 

estampado no jornal. A professora Ethel já falou 

aqui: garotas de dez a quatorze anos. 

Estou fazendo o pré-natal de uma menina de 

quatorze anos que está na segunda gravidez. 

Mandamos procurar as políticas públicas, e não se 

acha. É um absurdo, uma violência, uma menina de 

quatorze anos já no segundo filho. Infelizmente, isso 

acontece no nosso estado. 

Por exemplo, o Espírito Santo é o quinto do 

país em que mais se matam mulheres. A cada trinta 

minutos, um processo de violência doméstica contra 

a mulher é aberto. Isso o que é aberto, e aqueles que 

não são abertos? É muito mais do que isso. 

Sou parteiro e a coisa que mais gosto de fazer 

é parto.  

Fiz um projeto de lei - desculpe-me por falar 

em primeira pessoa, mas fui eu que apresentei - que 

institui o Dia Estadual pelo Combate à Violência 

contra a Mulher no dia 15 de setembro, data em que a 

médica Milena Gottardi faleceu vítima de um 

covarde assassinato. Está em tramitação na Comissão 

de Justiça e, com certeza, teremos a ajuda de todos os 

meus pares. 
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Parabéns, Senhora Deputada Luzia Toledo, 

professora e todas! 

Com respeito a todos que estão aqui, mas 

uma mulher que representa quase todas as mulheres 

do Espírito Santo é a vereadora de Vila Velha, Dona 

Arlete, que está sentada à Mesa. 

 

A SR.ª PRESIDENTE – (LUZIA 

TOLEDO - PMDB) – Obrigada, Senhor Deputado 

Doutor Hércules. A contribuição de S. Ex.ª é sempre 

muito importante nesta Casa. É um deputado que tem 

uma experiência e, como diz S. Ex.ª, é o primeiro que 

chega e o último que sai. 

Concedo a palavra à nossa querida amiga 

Beth Haddad, que tem uma história fantástica. Esteve 

presente no dia 22 de fevereiro de 2017, na reunião 

preparatória para o décimo primeiro - na época, pois 

agora estamos trabalhando o décimo segundo -, 

quando aprovamos a criação desse laboratório, que 

hoje presta conta de uma forma tão importante para 

esta Casa, mas para a sociedade que está assistindo à 

TV Assembleia. 

Como a Beth gosta muito de falar, parece até 

uma deputada, uma senadora, quero dizer a ela que 

são três minutos mesmo, mas a voz dela não pode se 

calar. É defensora pública e tem um trabalho em 

Guarapari invejável. Estive lá agora, fazendo uma 

festa para os idosos, comemorando os cem anos, 

professora Ethel, do senhor João. Ela fez uma festa, 

foi uma coisa extraordinária, no Recanto dos Idosos.  

Concedo a palavra, por três minutos, a ela, 

com muito carinho e muito agradecida por ter vindo 

de Guarapari. 

 

A SR.ª ELIZABETH HADDAD – Bom dia 

deputada Luzia Toledo, proponente desta bela aula e 

desta viagem maravilhosa, a que a professora Ethel 

nos convidou nesta manhã. Bom dia também à 

deputada Janete de Sá, nossa querida procuradora 

Especial da Mulher; à vereadora Arlete e às demais 

membros da Mesa. Saúdo, carinhosamente, nossa 

subdiretora da Assembleia, que é uma mulher – o que 

nos deixa ainda mais orgulhosa -, e toda a equipe da 

deputada Luzia Toledo. 

Estamos aqui hoje e viemos novamente, 

doutora Fernanda e professora Ethel, somar 

realmente aquilo que temos em abundância e em 

disposição, que é a luta. 

O deputado Majeski disse uma coisa 

maravilhosa. Disse que quando não se fala do tema 

não quer dizer que não se envolve.  

O problema da violência da mulher existe. 

Quando bate à sua porta ou quando é capaz de fazer 

aquela leitura, vem a reflexão. Toda luta é válida, só 

precisa valer a pena. E para que realmente possa ter 

um direcionamento, temos que unificar nessa luta o 

sistema de segurança com o sistema de Justiça, 

sabendo muito mais que o oposto da dor não é a cor, 

não é a riqueza, é a justiça, porque a paz é 

exatamente a certeza da justiça cumprida. O que mais 

queremos é o direito à terceira geração, o direito à 

paz, à família, ao bem maior. 

Deputado Hércules é ícone no estado nesse 

aprendizado porque leva vida e ajuda a construir a 

vida. Quero parabenizá-lo também. 

Deputada Luzia, nossa luta não é invisível. Já 

estou há trinta e cinco anos na instituição e há vinte e 

dois nesta caminhada, e desde lá de trás, deputada, 

sentíamos firmemente que chegaríamos a um lugar, 

mas já chegamos a diversos lugares, a lugares que as 

pessoas não imaginam o tamanho do nosso trabalho.  

Hoje, professora Ethel, quando a senhora 

retrata toda essa história, diagramando datas e 

figuras, coisas que construíram a história, convido, 

deputada Luzia, primeiramente todas nós, mulheres, 

não só deste movimento, mas de todos, e quem está 

nos ouvindo, para que também amanhã viremos 

realmente uma história, marcada pela nossa luta e 

pela integridade da causa. 

O estado do Espírito Santo é o quinto, 

segundo o Ipea, mas é o primeiro em violência contra 

as mulheres negras. Nosso estado é rosa e azul. Não 

pode ser negro. Estamos aqui, deputada Luzia, de 

mãos dadas para fazermos esse escuro, essa 

negritude, essa treva virar cada vez mais uma rosa, 

como está, hoje, a senhora vestida e representa para o 

estado. 

Muito obrigada pela oportunidade. 

 
A SR.ª PRESIDENTE – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) – Obrigada, doutora Beth 

Haddad, nossa amiga. 

Convido Glorinha para participar da Mesa. 

Você, Glorinha, que é mulher e é guerreira. O 

vereador já está batendo palmas para você. Isso é que 

é bonito! E eu bato palmas para o vereador que bateu 

palmas para você. É isso o que queremos. Não é 

difícil, é só querer. É gesto. É isso o que queremos. A 

palavra de 2018 é respeito. Isso é respeito, 

solidariedade, carinho!  

Vereador Sandro Prucoli, muito obrigada 

pelo gesto.  

Convido a vereadora Glorinha para participar 

da Mesa.  

 
(Toma assento à Mesa a referida 

autoridade) 
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A SR.ª PRESIDENTE – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) – Concedo a palavra à 

vereadora Dona Arlete, de Vila Velha. Essa 

guerreira, de quem gosto muito, que vem a todos os 

eventos, professor Majeski, vai a todos os fóruns e 

reuniões há tempos, e isso representa 

verdadeiramente o município de Vila Velha. 

Passo a palavra à nossa vereadora por Vila 

Velha, nossa querida Dona Arlete, como gosta de ser 

chamada. 

 

A SR.ª DONA ARLETE – Bom dia a todos 

e a todas! Em primeiro lugar, quero agradecer o 

convite e parabenizá-la por esta brilhante iniciativa, e 

também abraçar a professora por suas palavras a 

favor de nossas mulheres. 

Muito obrigada, Doutor Hércules! Tenho por 

você muito respeito e muito carinho. 

Abraço todas vocês, todas as mulheres com 

muito carinho porque sei que mulher é tudo, é 

exemplo de vida. 

Nosso tempo é pouco, mas quero dizer que o 

machismo, hoje, não acabou. Ainda existe machismo. 

Hoje, ainda há mulher que não tem o direito de ir e 

vir. Hoje, ainda há mulher que não tem o direito de 

vestir uma roupa, porque o marido não quer, ou não a 

deixa trabalhar e tem que ficar em casa tomando 

conta dos filhos. Então, o machismo, hoje, ainda não 

acabou. 

É muito triste porque o mês de março é um 

mês brilhante, pois é o nosso mês das mulheres, mas 

é um mês que está muito doloroso. Só estamos 

perdendo mulheres no mês de março. No ano 

passado, no mês de março, uma jovem de Aribiri foi 

esfaqueada e veio a óbito. Nesta semana, foi uma 

jovem de vinte anos, no bairro Planalto, em Vila 

Velha. Vinte anos, uma criança, e deixou uma neném 

de três anos. Não acabou ainda. 

Que atitude que tomaremos para que isso 

acabe? O que faremos juntos aos órgãos públicos 

para que possam tomar uma atitude para acabar com 

essa violência? Não podemos perder nossas 

mulheres. E mais, o racismo também, porque são 

mais mulheres negras que estão morrendo 

estranguladas, assassinadas e a pauladas; além de 

esfaqueadas, tomam pauladas. Então, não podemos 

permitir essa violência. 

Quero pedir ao deputado Doutor Hércules, 

com todo carinho. Deputado Doutor Hércules, o que 

nós podemos fazer para que nossas mulheres não 

continuem morrendo com câncer de mama? Porque 

são várias mulheres. No mês de novembro, perdi uma 

sobrinha com trinta e seis anos com câncer nos seios. 

Qual atitude que nós, junto ao senhor, que é uma 

pessoa muito competente e é um profissional 

brilhante que está sempre ao lado da mulher, temos 

que fazer para acabar com essas filas em unidades de 

saúde? Colocamos uma receita, um laudo para fazer 

um exame, para fazer a mamografia, mas demora um 

ano, dois ou três e, quando chega para fazer, a 

paciente já morreu. Dê essa resposta para nós. 

Muito obrigada. Que Deus esteja abençoando 

a todos. Juntas, nós, mulheres, formaremos uma 

corrente e lutaremos a favor das nossas mulheres. 

Vamos trazer uma lei rigorosa para que acabe com a 

violência contra as nossas mulheres. Bom dia a todos. 

 

A SR.ª PRESIDENTE – (LUZIA 

TOLEDO - PMDB) – Obrigada, vereadora Dona 

Arlete, que deu uma bela contribuição.  

Vamos nesse caminho do seu pedido ao 

Senhor Deputado Doutor Hércules, que é médico, 

mas temos um trabalho muito grande em referência 

ao câncer de mama. Colocamo-nos à disposição do 

Senhor Deputado Doutor Hércules para fazermos um 

atendimento especial à referência que foi feita pela 

vereadora Dona Arlete. Depois, se der tempo, não 

dará, mas daremos a resposta a ela. 

Concedo a palavra à Flávia, ex-prefeita, por 

três minutos, para que toda a Mesa contribua dessa 

forma democrática, pois foi da mesma forma para 

todos. Como ela também gosta de falar, já a aviso. 

Portanto, concedo a palavra à Flávia Cysne, ex-

prefeita de Mimoso do Sul. 

 

A SR.ª FLÁVIA CYSNE – Bom dia a todos. 

Bom dia, deputada e Mesa constituída. A minha fala 

é uma contribuição para parabenizar esse trabalho de 

longa data que a deputada vem fazendo e que 

acompanhamos em favor da mulher.  

Quero falar da importância desse laboratório, 

porque são dados concretos que constroem um 

histórico em que partimos de um ponto inicial e 

planejamos onde queremos chegar com ações 

pontuais. O propósito do laboratório foi muito bem 

vindo. 

Nós, que tivemos contato em uma secretaria 

de bem menor importância em se colocar o propósito 

do cuidado com a mulher, trabalhamos juntas na 

Secretaria de Turismo, que trabalha também o 

desenvolvimento econômico, e lá já tinha, deputada, 

há oito anos, o laboratório para ter dados concretos. 

Então, quer dizer, é um despropósito. Veio tarde, mas 

veio dentro da necessidade. 

Como contribuição, quero falar, professora, 

que nesse estudo que fazíamos das rotas turísticas, 

fazíamos também muitos levantamentos culturais. 

Como já sabemos que o estado do Espírito Santo tem 

um percentual muito alto da cultura italiana, já ouvi 

até uma estatística, que não sei também de onde veio, 
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e é bom comprovar com dados, de que a população 

nossa tem noventa e cinco por cento de sangue 

italiano, ou oitenta e cinco. 

Então, por que eu digo isso? Porque no 

estudo que fizemos de alguns municípios, alguns que 

têm um traço muito marcante da cultura italiana e 

colocavam que o machismo era muito grande, 

principalmente, em comunidades isoladas. 

Tem a questão dos pomeranos, dos 

casamentos pomeranos, em que as mulheres 

casavam-se de negro, e a senhora deve ter esse 

conhecimento. Não sei se a sociedade sabe disso, os 

Senhores Deputados Doutor Hércules e Sergio 

Majeski, esse propósito de se casar de negro, pelo 

menos assim foi a história local. As mulheres se 

casavam em repúdio ao fato de a primeira noite das 

mulheres virgens serem dada aos donos das fazendas. 

Então, quer dizer, elas se casavam, mas elas 

não tinham nem o direito de ter uma primeira noite 

com o seu marido, que muitas vezes era escolhido 

pela sua família; na maioria das vezes. Com isso a 

gente chega a arrepiar. 

Mas é um dado que nos mostra o porquê de o 

Espírito Santo, estando na região sudeste, estando 

com tantos índices positivos em várias áreas... E 

quero ressaltar o trabalho da saúde. Reconhecemos 

que o SUS no Espírito Santo tem um trabalho notável 

se comparado com o restante do país. Temos muito 

que alcançar, mas, realmente, aqui funciona. 

Precisamos, dona Arlete, melhorar o acesso 

às mamografias, aquilo que vai evitar que as 

mulheres fiquem doentes, mas vemos que tem 

funcionado em diversas áreas. 

Então, queria dar essa contribuição e dizer 

que como mulher estou à disposição junto ao 

gabinete da Deputada e junto à Ufes, para mergulhar 

fundo nessa luta. Muito obrigada e parabéns a todos. 

 

A SR.ª PRESIDENTE – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) – Obrigada pela contribuição 

da nossa amiga, que tem estado também conosco em 

todos os momentos das nossas lutas. A Flávia tem 

estado conosco. Então, é uma contribuição muito 

importante. Muito obrigada. 

Registramos a presença do Marcelinho neste 

plenário. Quero que o senhor se levante, Marcelinho. 

Todos se levantaram. É o nosso líder comunitário, de 

Vila Velha, que tem um trabalho muito eficaz e 

muito conhecido. Ficamos muito felizes por você 

estar aqui.  

Vou abrir a fala para o plenário. Depois 

quero fazer minhas considerações finais, e a 

professora Ethel Maciel tem que fazer as 

considerações, inclusive, pela primeira fala do 

Deputado Sergio Majeski, e as demais. 

Passo a palavra para essa companheira 

representando o Rotary Internacional. 

 

A SR.ª MARLENE WEBBER – O meu 

nome é Marlene Webber, do Rotary Internacional. 

Aliás, eu fui eleita, agora, na fundação internacional 

no Espírito Santo. O Rotary Internacional é uma 

ONG que apoiou a vacina contra a poliomielite. Mas 

para proteger a mulher, o Rotary tem uma linha 

maravilhosa. 

No Canadá, cinquenta por cento das mulheres 

têm que ser ministras e das secretarias estaduais e 

municipais. E na Inglaterra, também, os partidos 

políticos lançam os homens a metade do que lançam 

as mulheres. Por exemplo, na Inglaterra, tem rainha e 

primeira-ministra. 

No Canadá, quando perguntaram ao 

primeiro-ministro, e lá não tem presidente, é 

primeiro-ministro, por que nomeou mulheres como 

ministras em cinquenta por cento, ele disse que ele 

nasceu de uma mulher e não de um robô e que ele se 

casou com uma mulher também e não com um robô. 

E que as mulheres sabem arrumar a casa e ele não 

pode dirigir um país sem a presença de cinquenta por 

cento de mulheres. Gente! Não precisamos criar 

nada; é só copiar o que deu certo. Fala uma 

professora que tem curso de direito.  

 

A SR.ª PRESIDENTE – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) – Obrigada, Marlene Webber, 

nossa amiga que tem estado conosco esses anos 

todos. Não é novidade ela estar presente nesta sessão, 

ela é presença.  

Faltam dez minutos para terminar a sessão e 

pergunto a plenária se podemos concluir passando 

cinco minutos para a nossa professora Ethel, 

considerando que a nossa vereadora e a nossa 

diretora abriram mão de falar para concluirmos no 

tempo aprazado.  

O Plenário concorda? (Pausa) 

Com a concordância da plenária, passo a 

palavra à professora Ethel para que faça suas 

considerações em quatro a cinco minutos e concluirei 

com mais cinco.  

 

A SR.ª ETHEL LEONOR NOIA MACIEL 

– Primeiramente, agradeço a todas vocês que ficaram 

até agora e nos possibilitaram este encontro, uma 

discussão sobre esse tema. Finalizo deixando a 

possibilidade de virmos a esta Casa novamente para 

discutir esse assunto, sobre a pauta das mulheres, 

com mais tempo.  

Faço uma diferenciação, pois quando eu 

estava apresentando não deu para falar porque são 

muitas coisas, a diferença importante da nossa lei que 
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criminaliza o aborto. Acho que esse tema precisa ser 

pautado porque, até que se prove o contrário, é 

preciso duas pessoas para se fazer um filho, é preciso 

um homem e uma mulher – até que criemos outras 

formas, mas hoje é assim. A minha discussão é que a 

lei de criminalização do aborto talvez seja uma das 

leis que mais incorporam o sistema patriarcal, porque 

diz para a sociedade que o homem não é responsável 

por aquela criança, porque apenas a mulher é 

criminalizada. Então, o homem não precisa se 

preocupar em saber sobre proteção, não precisa fazer 

nada porque toda a responsabilidade é da mulher; se 

ela engravidar e fizer um aborto ela é que será 

punida.  

Nós, como sociedade, a partir do momento 

em que criamos essa lei e que defendemos essa lei, 

estamos dizendo para os nossos homens: não 

precisam se responsabilizar, vocês não terão punição 

nenhuma. O primeiro aborto é feito pelo homem, 

quando ele fica sabendo que a mulher está grávida, 

abandona essa mulher e diz: eu não tenho nada com 

isso. O problema é seu.  

Estamos educando os nossos homens para 

que eles se desresponsabilizem com a paternidade, e 

isso é algo gravíssimo. Então, essa lei precisa ser 

discutida. Essa lei é uma edição perversa do Gênesis, 

porque lá, quando os dois comeram a maçã, pelo 

menos os dois foram punidos; a nossa lei é muito 

mais perversa, porque os dois comem a maçã, mas 

somente a mulher é punida. Isso é um crime, uma 

violência contra a mulher e precisamos discutir isso, 

colocar esse assunto em pauta.  

Em todos os países que descriminalizaram o 

aborto não houve aumento do aborto. Nos primeiros 

dois anos há um aumento das estatísticas, porque 

antes é tudo subestimado. Depois de dois anos temos 

a regularização. Quando legalizamos, sabemos quem 

faz, onde é feito e oportunizamos à mulher ter ajuda 

psicológica, para que ela possa fazer escolhas 

conscientes, e hoje não fazemos nada disso. Nós 

matamos as mulheres pobres, as mulheres ricas 

pegam um avião, vão para o Uruguai, para os Estados 

Unidos ou para a Europa e fazem seus abortos 

confortavelmente. 

Nós, o Estado brasileiro, está punindo as 

mulheres pobres deste país, porque são elas que 

morrem. Deixo isso claro, digo que é minha crença 

pessoal – uma coisa interessante – todas as vezes que 

falo isso, as pessoas falam: Então, você é a favor do 

aborto, é a favor que as pessoas matem as crianças? 

Eu falo: Não! Na minha vida pessoal, nunca faria 

isso, mas defendo o direito de quem quer fazer. E 

temos que defender, este Estado é laico. Este Estado 

é laico, e precisamos defender.  

Não sou a favor do aborto como método 

contraceptivo. Não acredito nisso. O Estado não dá 

educação sexual, como o deputado Doutor Hércules 

falou muito bem. Se não oferecem para nossas 

meninas, nossas adolescentes, nossas crianças 

oportunidade de acesso aos métodos contraceptivos, 

também, quando elas engravidam de uma gravidez 

indesejada, em que o parceiro a abandona, fazem 

com que elas sejam mortas em vários locais 

insalubres.  Esse é o Estado brasileiro, e essa é a 

maior violência contra a mulher; violência 

institucional do Estado brasileiro. Deixo claro isso, 

para distinguir, separar o joio do trigo, que, quando 

falamos, são coisas diferentes. 

Muito obrigada! Estou à disposição, 

deputada. 

 

A SR.ª PRESIDENTE - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) – Nós que agradecemos à professora Ethel 

por ter vindo à esta Casa hoje e ter feito um debate, 

não é, Senhor Deputado Sergio Majeski? Fizemos um 

debate, e fazemos sempre.  

Deixo um convite já formulado. Ela será a 

segunda palestrante, a primeira será a deputada 

Soraya, que virá ao Espírito Santo, no dia 5 de abril, 

quando faremos o décimo segundo fórum para tirar, 

como tiramos em todos, posicionamentos fortes e que 

hoje são realidades, com a presença da deputada 

federal Soraya, que está na ONU. Por isso não 

estamos fazendo em março, porque, no dia 8, ela está 

acompanhando a secretária nacional Fátima Pelaes à 

ONU para discutir a política pública da mulher no 

estado do Espírito Santo, no Brasil e no mundo. Ela 

trará de lá a experiência que temos e a experiência do 

mundo afora. 

Sei que o Brasil é outro depois da 4.ª 

Conferência de Pequim.  

Eu estava lá. Mudou literalmente, é outro mundo. 

Essa reunião na ONU também trará paradigmas para 

continuarmos nessa luta. 

Quero, realmente, agradecer à diretora 

Tatiana, à doutora Beth Haddad, à Fernanda Braumer 

e a nossa palestrante e dizer que fizemos apenas uma 

manhã de trabalho. Isso é trabalho, isso é resultado de 

um trabalho hercúleo de cada uma de nós. Agradeço 

a nossa vereadora, dona Arlete, uma guerreira, à 

Flávia Cysne, ex-prefeita e como prefeita fez um 

trabalho muito importante com as mulheres; à 

Glorinha, uma vereadora para quem tiro o chapéu, 

porque ganha a eleição com sapato largo no pé e 

ponto, e trabalho, e trabalho, trabalho. Estamos com 

esse elenco. 

Agradeço ao professor Senhor Deputado 

Sergio Majeski, que não só esteve aqui, mas tenho 

certeza de que, dessa reunião, terá muito a contribuir. 



 

 

39 

 

 

Agradecemos ao Senhor Deputado Doutor Hércules, 

em nome de quem faço um convite para o 1.º 

Seminário de Nefrologia do Hospital Evangélico de 

Vila Velha, que será no dia 09, amanhã, sexta-feira, 

das 13h às 16h30min, no auditório do hospital. 

Falarão só mulheres. Doença Renal Crônica: O que é 

e como identificar, com a Doutora Luciana de Assis 

Borba, médica nefrologista. Às 14h50min: A 

abordagem ambulatorial da Paciente Renal Crônica: 

Uma visão prática, com a doutora Fernanda Zoboli 

Peterle, médica nefrologista. Às 15h40min: Doença 

Renal Crônica e Saúde da Mulher, com a doutora 

Maria Valéria de Oliveira Magalhães, médica 

nefrologista.  

Faço este convite em nome do Senhor 

Deputado Doutor Hércules.   

Tenho outra contribuição. Quem sabe, vocês 

que estão ouvindo hoje repassarão! Também como 

produto do Fórum, conseguimos com a Secretaria da 

Educação que a Lei Maria da Penha seja discutida 

nas escolas. (Palmas)  

Se não passarmos pela escola, não adianta, 

pois a Lei Maria da Penha não será conhecida.  

Agradeço ao secretário Haroldo Rocha. 

Fizemos uma reunião com ele em seu gabinete e 

levamos a representação da Sesp, porque tinha sido 

objeto da nossa discussão aqui, em nossa reunião 

preparatória. Portanto, desde 2017 temos a inclusão 

da Lei Maria da Penha em nossas escolas estaduais. 

O secretário Haroldo fez uma reunião com todos os 

técnicos das escolas do estado do Espírito Santo 

inteiro. Não pude estar presente, mas ele fez uma 

resolução. Isso é muito importante e pode ser 

cobrado. 

Continuaremos cobrando, porque precisamos 

que o nosso jovem, que a nossa criança saiba que tem 

uma lei que protege a mãe, que protege a irmã, que 

protege a avó, que protege a tia. Precisamos que as 

nossas crianças saibam que o pai não pode bater na 

mãe; que o pai não pode abusar da filha; e assim 

sucessivamente. Se fôssemos continuar aqui, com 

certeza iríamos entrar em um campo vasto, que não é 

fácil. Temos a violência contra a criança, contra o 

adolescente, contra a mulher, contra o negro. 

Acabamos de ver estatísticas.  

Agradecemos muito a vocês que vieram, com 

carinho. É muito importante. Todos vocês 

representam um segmento.   

Agradeço à Alcione, que chamou o nosso 

PMDB. Sou presidente do PMDB Mulher, trabalho 

que faço com muito gosto. Agradeço à Alcione, que, 

além de representar a nossa Fundação Ulysses 

Guimarães, trabalha com os nossos jovens pelo 

estado afora. Então a parabenizo.  

Agradeço à Neuzely, secretária-geral do 

PMDB Mulher, que nos ajuda nessa composição. 

Muito obrigada.  

Agradeço também à Mesa, mais uma vez; a 

vocês, que estão na plateia, no auditório, neste 

cenário. Agradeço a contribuição de casa.  

Estamos às ordens.  

O meu mandato é literalmente devotado a 

essa causa do enfrentamento da violência contra a 

mulher, contra as crianças, contra os adolescentes. 

Não só a violência doméstica, mas a violência de um 

modo geral.  

Agradecemos a Deus pela saúde de todos 

nós, que estamos nesta Mesa. Agradeço a Deus pela 

vinda de vocês com saúde. Que essa graça de Deus 

seja extensiva a todas as nossas famílias que estão em 

casa e a todos os que estão nos vendo nesta hora.  

Amanhã não é um dia de comemoração, mas 

é um dia de reflexão sobre os avanços que tivemos. 

Tivemos a presença da Universidade Federal 

do Espírito Santo com dados concretos do nosso 

laboratório, fruto do nosso Fórum. Tivemos a 

contribuição da sociedade que falou a essa Mesa, 

como a Marlene, representando o nosso plenário. 

Marlene, você falar da sua experiência é 

muito importante para todos nós. 
Encerrando, mais uma vez agradeço a Deus 

mais esta oportunidade e a contribuição valiosa que a 
Universidade Federal do Espírito Santo está dando 
nesse enfrentamento à violência contra a mulher. A 
professora Ethel não se furta a estar na Assembleia 
para discutir esse assunto.  

Portanto, muito obrigada a todos. Que Deus 
nos abençoe. Fiquem em paz. Que o dia 8 seja de 
reflexão sobre a violência contra a mulher no nosso 
estado, principalmente contra a mulher negra – o que 
está em primeiro lugar. 

Uma boa tarde para todos. Muito obrigada ao 
som, aos taquígrafos, aos seguranças, à TV 
Assembleia, ao João que nos deu um café 
maravilhoso, aos jornalistas e a todos que 
contribuíram para esta sessão. Muito obrigada.  

Findo o tempo destinado à presente sessão, 

vou encerrá-la. Antes, porém, convoco os Senhores 

Deputados para a próxima, solene, dia 12 de março 

de 2018, às 10h, conforme requerimento do Senhor 

Deputado Dary Pagung, aprovado em Plenário, em 

comemoração ao Dia do Consultor do Tesouro 

Estadual, para qual designo Expediente o que ocorrer, 

e comunico que haverá sessão ordinária, dia 12 de 

março de 2018, cuja ordem do Dia é a seguinte: 

votação da redação final dos Projetos de Lei n.
os

 

207/2015 e 297/2015; votação adiada, com discussão 

única encerrada, dos Projetos de Lei n.
os

 499/2015, 

290/2016, 43/2017, 59/2017 e 134/2017; votação 
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adiada, com discussão única encerrada, do Projeto de 

Resolução n.º 24/2017; discussão única do Projeto de 

Resolução n.º 13/2017; discussão especial, em 1.ª 

sessão, dos Projetos de Lei n.
os

 06/2018, 08/2018, 

09/2018, 11/2018, 13/2018, 14/2018, 15/2018, 

28/2018 e 30/2018. 

Está encerrada a sessão. 
 

Encerra-se a sessão às doze horas e sete 

minutos. 

 

 


