
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESPÍRITO SANTO
Gabinete da Deputada Janete de Sá

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 25/2009

Concede  o  título  de  cidadã  espírito-santense  à
senhora MARIA JOSÉ MACHADO.

A Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo decreta:

Art.  1º.  Fica  concedido  o  Título  de  Cidadã  Espírito-Santense  à  senhora  MARIA  JOSÉ
MACHADO.

Art. 2o. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 03 de dezembro de 2009.

Janete de Sá
Deputada Estadual - PMN

JUSTIFICATIVA

A concessão do título de cidadão espírito-santense é uma homenagem que o Parlamento do
Espírito Santo faz a todos que contribuem positivamente para o crescimento do estado e/ou
que trabalham pela promoção do bem-estar do povo capixaba.



Evidentemente  essa  homenagem  só  é  concedida  àqueles  que  não  nasceram  em  solo
capixaba. 

Aos  que  são  da  terra,  o  sistema  normativo  estadual  prevê  a  concessão  de  comendas  e
honrarias outras, estabelecendo critérios para concessão de cada uma dessas homenagens.

Para  a  concessão  do  título  ora  em  apreço,  exige  a  lei  que  o  homenageado  resida  neste
estado, além de ter prestado serviços relevantes em favor do povo, do patrimônio ou das
instituições do Espírito Santo.

A homenageada nasceu na cidade de Poramgaba, Estado de São Paulo, em 24 de setembro
de 1941.

Foi operária metalúrgica no ABC Paulista de 1960 a 1963. No ano de 1964 ingressou na
Congregação das Irmãs Oblatas do Espírito Santo, em Contagem-MG, dedicando-se vida
religiosa missionária e à devoção em favor do próximo.

No ano de 1968 foi para Macapá, no atual Estado do Amapá, para integrar a equipe social
da Diocese local, participando de trabalho em favor de grupos indígenas.

No dia 15 de janeiro de 1971 chegou ao Espírito Santo como irmã missionária. 

Entre 1971 e 1974 foi professora no PRAM – Programa de Recreação e Aprendizagem do
Menor, em convênio entre a comunidade e a antiga FESBEM.

Em 1973 sua congregação religiosa  deixou o país,  devido à  perseguição promovida pela
ditadura,  motivo  pelo  qual  a  homenageada  deixou  de  ser  missionária  e  passou  a  exercer
seu múnus na Arquidiocese de Vitória como agente de pastoral (1975 a 1979).

De  1980  a  1989  trabalhou  no  IESP,  permanecendo  cinco  anos  à  disposição  do  Hospital
Adalto  Botelho,  no  setor  de  Terapia  Ocupacional  com  deficientes  mentais  da  ala  dos
indigentes masculinos.
No ano de 1983 ocupou o cargo de Diretora Administrativa do Hospital  Adalto Botelho.
Entre 1984 e 1985 também trabalhou com os hansenianos do Hospital Pedro Fontes.

Em 1982, na primeira eleição direta para Governador após o Golpe de 1964, foi candidata
à vice-governadora pelo PT.

Em  1986  foi  eleita  presidente  do  Sindicado  dos  Trabalhadores  da  Saúde,  mandato
conquistado pelo voto dos sindicalizados, por duas vezes consecutivas.

Foi  Secretária  Municipal  de  Ação  Social  de  Cariacica  (1989-1992)  e  de  Vila  Velha
(1994-1996).

Coordenou  o  Centro  de  Aprendizagem  Profissional  do  ICAES  (Instituto  da  Criança  e
Adolescente  do  Espírito  Santo)  entre  1997  e  2000.  Foi  coordenadora  do  Projeto  Mulher
Igualdade numa Perspectiva de Gênero, da Secretaria de Estado do Trabalho, Assistência e



Desenvolvimento Social (SETADES), de 2003 a maio de 2007.

Em  fevereiro  de  2009  voltou  a  trabalhar  na  SETADES,  ocupando  a  mesma  função  de
coordenadora, agora com atribuições mais abrangentes.

Participou  ativamente  em  diversos  eventos  e  conferências  sobre  direitos  humanos  e
cidadania da mulher, criança e adolescente,  mantendo-se atuante em várias comissões de
atendimento às vítimas de violência e em prol da defesa da mulher até a presente data.

Por  tudo  isso,  entendo  que  deve  a  homenageada  receber  o  título  de  cidadã
espírito-santense,  por  todos  os  serviços  relevantes  que  tem  prestado  à  coletividade
capixaba e por sua atuação exemplar em prol da dignidade da pessoa humana e dos valores
morais e éticos que devem reger todas as ações coletivas.


