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ATAS DAS SESSÕES 
 

CENTÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA DA DÉCIMA SEXTA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 23 DE 
OUTUBRO DE 2007. 

 

(De acordo com a lista de presença 
apresentada pela Diretoria Legislativa da 
Mesa Diretora, á hora regimental, para 
ensejar o início da sessão, comparecem os 
Srs. Deputados Atayde Armani, Aparecida 
Denadai, Cacau Lorenzoni, Doutor Rafael 
Favatto, Doutor Wolmar Campostrini, Elcio 
Alvares,Elion Vargas, Euclério Sampaio, 
Givaldo Vieira, Guerino Zanon, Janete de Sá, 
Jardel dos Idosos, Luciano Pereira, Luiz 
Carlos Moreira, Marcelo Coelho, Marcelo 
Santos, Paulo Foletto, Reginaldo Almeida, 
Sargento Valter, Theodorico Ferraço e 
Vandinho Leite. 
 
(A convite da Presidência ocupam as 
cadeiras da 1ª e 2ª Secretarias, 
respectivamente, os Srs. Deputados Paulo 
Foletto e Doutor Rafael Favatto) 
 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Convido o Sr. Deputado Doutor Rafael 
Favatto a proceder à leitura de um versículo da 
Bíblia. 

(O Sr. Deputado Doutor Rafael 
Favatto lê Salmo 1:4) 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Convido o Sr. 2º Secretário a proceder à 
leitura da nonagésima nona sessão ordinária. 

 
(O Sr. 2º Secretário procede à 
leitura da ata) 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Aprovada a ata como lida.(Pausa) 
Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à 

leitura do Expediente. 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: OFÍCIO N. ° 

534/2007. 
 
Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2007. 
 
Senhor Presidente. 
 

Em atenção ao disposto na Lei n. ° 9452/97, 
de 20.03.97, combinando com o parágrafo 2°, do 
artigo 116, da Lei n. ° 8.666/93, de 21.06.93, bem 
como na Decisão n. ° 958/2000, de 08.11.2000, do 
Plenário do Tribunal de Contas da União (TCU), 
comunico a V. Ex.ª. que o BNDES efetuou, no dia 
10/10/2007, liberação de recursos financeiros para o 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no âmbito do (s) 

Contrato (s) n. os 5242011, no valor total de R$ 7. 
666.870,35.  

 

Responsável pelas informações: 
 
PAULO ROBERTO TEIXEIRA GUERRA 
Gerente da GTES/GEFIN/GF 
 
Telefone: (21) 2277-7714 

 2277-2375 
 
Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPIRITO SANTO 
AV AMERICO BUAIZ 20529050-950 ENSEADA 
DO SUA VITORIA ES 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ofício nº 534/2007. Ciente. À Comissão 
de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: OFÍCIO N. ° 

333/2007. 
 
Vitória, 18 de outubro de 2007. 
 
Senhor Deputado: 
 

Em atenção aos termos da Indicação n. ° 
309/2007, enviada através do OFÍCIO N. ° 639, na 
qual V. Ex. ª solicita Recapeamento do asfalto que 
liga o município de Governador Lindemberg a Novo 
Brasil (Rodovia Dário Salvador), seguindo até 
Rancho Fundo, informamos baseado no parecer 
exarado pela SETOP, que o referido trecho será 
objeto da reabilitação com previsão de início de obra 
até 30/06/08.  
 

Atenciosamente, 
 

SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO 
Secretário Chefe da Casa Civil 

 
Palácio da Fonte Grande – Rua Sete de Setembro, 

362 – 4° Andar – Centro - Vitória/ ES 
CEP 29015-000 – Tels.: (27) 3321-3750 / 3321-3751 

/ 3321-3752 – Fax: (27) 3323-6175 
 
Exm. ° Sr.  
DEPUTADO ATAYDE ARMANI E GUERINO 
ZANON 
Assembléia Legislativa 
 
Proc. n. ° 38883708 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Ofício nº 333/2007. Ciente. Aos Srs. 
Deputados Atayde Armani e Guerino Zanon por 
cópia. 

Continua a leitura do Expediente. 
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O SR. 1º SECRETÁRIO lê: OFÍCIO N. ° 
270/2007. 
 
Brasília, 02 de outubro de 2007. 
 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 
ROSE DE FREITAS 

Deputada Federal 
 
Excelentíssimo Senhor 
Guerino Zanon 
Deputado Estadual 
Vitória – ES 
 
Senhor Deputado, 
 

Apresentando-lhe meus cumprimentos, 
encaminho, anexo, para conhecimento de Vossa 
Excelência, um conjunto de informações sobre :  
 

a) cumprimento da EC - 29, em cada 
Estado; 

b) arrecadação e destinação da 
CPMF, no ano de 2006; 

c) informações comparativas, entre 
Brasil e outros países, sobre 
gastos com saúde; 

d) indicações sobre gastos com 
saúde, no Brasil, por dia e por 
cidadão. 

 
Estou segura de que essas informações serão 

úteis para que se possa ter uma visão do 
direcionamento de recursos para a saúde, em nosso 
País. 

Permanecendo a seu dispor, valho – me da 
oportunidade para renovar a Vossa Excelência meus 
protestos da mais distinta consideração. 

 
Atenciosamente, 
 

ROSE DE FREITAS 
Deputada Federal – PMDB/ES 

 
Câmara dos Deputados – Anexo IV – Gabinete 946 – 

Praça dos Três Poderes – Brasília – DF – CEP 70. 
160 – 900 Tel. (61) 3215-5246 – e-mail: 

dep.rosedefreitas@camara.gov.br 
 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Ofício nº 270/2007. Ciente. Aos Srs. 
Deputados por cópia, a seguir, à Comissão de Saúde. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: OFÍCIO N .° 

279/2007. 
 
Vitória, 19 de outubro de 2007. 
 
Sr. Presidente, 

Comunico a V. Exª, para que seja incluída no 
expediente da próxima sessão e registrada nos anais 
desta Casa, a Lei nº 8643 oriunda do Projeto de Lei 
n° 384/2007, de autoria do senhor Deputado Paulo 
Foletto, que “Denomina Mário Catelan o trecho da 
Estrada ES-360, que vai do Município de Marilândia 
até o Distrito de Sapucaia, no mesmo Município , 
neste Estado”, publicada no Diário Oficial do dia 19 
de outubro de 2007.  
 

Respeitosamente, 
 

NACIENE LUZIA MODENESI VICENTE 
Diretora Legislativa - DLPL 

 
Ao 
Exm.° Sr. 
DEP. GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do ES.  
NESTA 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ofício nº 279/2007. Ciente. Arquive-se. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: OFÍCIO N. ° 

281/2007. 
 
Vitória, 22 de outubro de 2007. 
 
Sr. Presidente, 
 

Comunico a V. Exª, para que seja incluída no 
expediente da próxima sessão e registrada nos anais 
desta Casa, a Lei Complementar nº 413, vetada 
parcialmente, oriunda do Projeto de Lei 
Complementar n° 14/2007, de autoria do senhor 
Deputado Rafael Favatto, que “Acrescenta incisos na 
redação do art. 10 da Lei Complementar n° 152, de 
16.6.1999, que cria o Conselho Estadual do Meio 
Ambiente”, publicada no Diário Oficial do dia 22 de 
outubro de 2007.  
 

Respeitosamente, 
 

NACIENE LUZIA MODENESI VICENTE 
Diretora Legislativa - DLPL 

 
Ao 
Exm.° Sr. 
DEP. GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do ES.  
NESTA 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Ofício nº 281/2007. Ciente. Arquive-se. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: OFÍCIO N. º 

216/2007. 
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Vitória, 22 de outubro de 2007. 
 
Sr. Presidente, 
 

Solicito a Vossa Excelência que seja 
justificada minha ausência na sessão ordinária do dia 
16 de Outubro do corrente ano, nos termos do § 6º do 
artigo 295 do Regimento Interno. 
 

Atenciosamente, 
 

GIULIANNO DOS ANJOS 
Deputado Estadual - DEM 

 
Ao 
Exm.° Sr. 
DEP. GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do ES.  
NESTA 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Ofício nº 216/2007. Justificada a 
ausência. À Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PROJETO DE 

LEI N. ° 440/2007. 
 

Declara de Utilidade Pública a 
Associação Vila Isabel Esportes 
Clube, na Cidade de Domingos 
Martins, neste Estado. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a 
Associação Vila Isabel Esporte Clube, localizada 
no município de Domingos Martins, neste Estado. 
 

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

JUSTIFICATIVA 
 
 Associação Vila Isabel Esporte Clube, 
localizada no município de Domingos Martins, neste 
Estado, é uma entidade que vem prestando relevantes 
serviços sociais a Comunidade. 

Dentre as suas finalidades, consta a de 
difundir a pratica de esportes em geral especialmente 
o futebol de campo e quadra entre os seus associados, 
proporcionar entre seus associados, dentro de suas 
possibilidades, reuniões de caráter esportivo, social e 
recreativo, filiar-se a liga e recreações, dentre outros. 

A mesma apresenta certidão expedida pelo 
Registro Civil de Pessoa Jurídica do 1º Oficio de 

Domingos Martins, Declaração de funcionamento, 
alem do Estatuto Social, Recibo de entrega do DIPJ – 
Receita Federal, e outros. 

A presente propositura tem a finalidade de 
declarar de Utilidade Pública esta Entidade, pois 
como se vê das afirmativas tem se dedicado às causas 
sociais e esportivas com afinco, abnegação e 
independência. 
 

Sala das Sessões, 01 de outubro de 2007. 
 

CACAU LORENZONI 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Ofício nº 440/2007. Publique-se. Às 
Comissões de Justiça e de Assistência Social, na 
forma do artigo 275-B, do Regimento Interno.  

Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PROJETO 

DE LEI N. º 441 / 2007. 
 

Concede Título de Cidadão 
Espírito-Santense a Maximiano 
Feitosa da Mata. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica concedido Título de Cidadão 
Espírito-Santense a Maximiano Feitosa da Mata. 
 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação. 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Nascido em Minas Gerais, mas capixaba há 
mais de 30 anos, e com toda sua família por parte de 
mãe nascidos no Estado, Max da Mata é apaixonado 
por Vitória, e tendo toda a sua vida estudantil e 
empresarial voltada para a capital capixaba, quer 
contribuir para elevá-la à condição de ícone, 
reconhecida não só pela sua beleza, mas também pela 
qualidade de vida de quem tem o privilégio e a sorte 
de aqui viver. 

Empresário com formação em Administração 
de Empresas e finalizando o curso de Direito, Max da 
Mata , hoje com 32 anos, conheceu muito cedo a 
necessidade de trabalhar e estudar para atingir seus 
ideais.  

Presidente do Diretório Municipal do 
Democratas de Vitória e membro da Executiva 
Nacional da Juventude Democrata, Max da Mata 
alcançou posições de comando no partido por seu 
mérito e trabalho. Coerente com seus ideais políticos, 
começou como militante em 1999, chegando ao 
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cargo de presidente do DEM/PFL Jovem capixaba já 
em 2000.  

Em 2004, disputou pela segunda vez uma 
vaga no Câmara de Vereadores e novamente sem 
estrutura, mas dessa vez com uma votação 
expressiva, 2.353 votos, assumindo a partir daí uma 
posição de destaque no cenário político do Estado.  

No ano de 2005, Max da Mata assume na 
Secretaria de Estado de Esporte e Lazer o cargo de 
Subsecretário e permanece por lá cerca de 5 meses, 
tendo a oportunidade de trabalhar na liberação de 
emendas dos Deputados Estaduais para área de 
Esportes e Lazer, além de acompanhar as obras do 
Centro de Treinamento Jaime Navarro e dos novos 
ginásios de Ginástica Rítmica e Olímpica.  

Após novo convite do Governador Paulo 
Hartung, Max da Mata é nomeado em novembro de 
2005, Subsecretário de Estado de Administração na 
Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos 
assumindo uma responsabilidade maior ainda. Nesta 
nova função ele tem colocado em prática tudo o que 
vem estudando ao longo desses anos, em cursos no 
Brasil e no exterior para prestar um serviço público 
com cada vez mais qualidade para o cidadão 
capixaba.  
 

Sala Sessões, 22 de outubro de 2007. 
 

ROBSON VAILLANT 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) – Projeto de Lei nº 441/2007. Publique-se. 
Às Comissões de Justiça e de Cidadania, na forma do 
artigo 275-B do Regimento Interno. 
 Continua a leitura do Expediente. 

 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PROJETO 

DE LEI N. º 442/2007. 
 

Isenta do Imposto sobre a 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços – ICMS as operações 
relativas à produção e/ou 
comercialização de brinquedos 
destinados ao lazer de crianças 
com deficiência física. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica isento do ICMS – Imposto sobre 
a Circulação de Mercadorias e Serviços, as operações 
relativas à produção e/ou comercialização de 
brinquedos especiais destinados ao lazer de criança 
com deficiência física. 
 

Parágrafo Único Entende-se de brinquedo 
especial, aqueles que visem inserir as crianças 

portadoras de alguma deficiência física na vida em 
comum com quem não possua deficiência. 
 

Art. 2º O Poder Executivo regulamentará a 
presente lei no prazo de 120 (cento e vinte) dias.  
 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

JUSTIFICATIVA 
 
Senhor Presidente e  
Senhores Deputados: 
 

O presente Projeto de Lei tem por finalidade 
isentar desde à produção até a comercialização final 
de brinquedos adaptados para crianças portadoras de 
deficiência física de qualquer tipo. 

O objetivo principal desta proposição é 
inserir as crianças com deficiência físicas na vida em 
sociedade, através de brinquedos adaptados, fazendo 
com que vivam de igual com quem não possui 
deficiência, quebrando desta forma o preconceito 
existente com quem possui deficiência. 

Pretende-se com tal iniciativa diminuir os 
custos na aquisição de tais brinquedos, para que 
possam ser instalados em parques, públicos ou 
privados, bem como em residências e clubes 
residenciais ou então em clubes de lazer. 
 

Sala das Sessões, 22 de outubro de 2007. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
Deputado Estadual – PDT 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) – Projeto de Lei nº 442/2007. Publique-se. 
Após o cumprimento do artigo 110 do Regimento 
Interno, às Comissões de Justiça, de Cidadania, de 
Defesa do Consumidor, de Saúde e de Finanças. 
 Continua a leitura do Expediente. 

 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PROJETO 

DE LEI N. º 443/2007. 
 

“Denomina EDSON MACHADO a 
rodovia que liga a localidade 
Ângelo Frechiani a ES 164”. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º – Fica denominado “Deputado 
EDSON MACHADO” a rodovia ES- 341 que liga a 
ES-80, na localidade de Ângelo Frechiani a ES-164, 
em Pancas.  

 
Art. 2º - Fica revogada a lei nº 3105, de 31 

de dezembro de 1976. 
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 Art. 3º- Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.  
 

JUSTIFICATIVA 
 

Deputado estadual por diversos mandatos e 
promotor de Justiça, Edson Machado foi uma das 
personalidades mais importantes para o 
desenvolvimento do Norte do Estado. 

Edson Machado foi defensor implacável do 
desenvolvimento e do parlamento capixaba, 
merecendo essa justa homenagem deste parlamento. 
 

Sala das Sessões, 22 de outubro de 2007. 
 

GIULIANNO DOS ANJOS 
Deputado Estadual - DEM 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) – Projeto de Lei nº 443/2007. Publique-se. 
À Comissão de Justiça, na forma do artigo 275-B do 
Regimento Interno. 
 Continua a leitura do Expediente. 

 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PROJETO 

DE LEI N .° 444/2007. 
 

CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADANIA ESPÍRITO 
SANTENSE AO SENHOR 
CLAUDEMIR MARÇAL 
INTEGRANTE DA DUPLA 
SERTANEJA ATAYDE & 
ALEXANDRE. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESPIRITO 

SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Fica concedido o Título de 
Cidadania Espírito-Santense ao Senhor Claudemir 
Marçal integrante da dupla sertaneja Ataíde & 
Alexandre. 
 

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

JUSTIFICATIVA 
 

Claudemir Marçal (Ataíde) é um dos 
integrantes da Dupla Ataíde & Alexandre, que são 
irmãos e vem de uma família de cinco filhos. São os 
únicos da família que se arriscaram no mundo da 
música, inspirados pelo pai, que na época de solteiro 
era cantor, junto com o irmão, nos bailes, no interior 
de Minas Gerais. Música caipira que passou no 
sangue dos filhos Ataíde e Alexandre, unidos pela 
música sertaneja, pelo amor à cozinha e a pescaria. 

Antes de cantar, Ataíde trabalhou como 
auxiliar de escritório, vendedor e microempresário no 

setor têxtil e, Alexandre, trabalhou na roça, cortando 
cana e colhendo algodão até os 14 anos. 

Ataíde & Alexandre estão sempre realizando 
shows em nosso Estado, sendo presença marcante nas 
principais festas regionais e demais eventos 
promovidos em vários municípios capixabas. 

Por todo e exposto, é que apresentamos o 
anexo projeto de lei e esperamos ao final que o 
mesmo seja coroado com a competente aprovação, 
uma vez que o 
 

Palácio Domingos Martins , 22 de outubro 
de 2007. 
 

MARCELO COELHO 
Deputado Estadual – PSDB 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) – Projeto de Lei nº 444/2007. Publique-se. 
Às Comissões de Justiça e de Cidadania, na forma do 
artigo 275-B do Regimento Interno. 
 Continua a leitura do Expediente. 

 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PROJETO 

DE LEI N .° 445/2007. 
 

CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADANIA ESPÍRITO 
SANTENSE AO SENHOR 
LAUDARCY RICARDO DE 
OLIVEIRA INTEGRANTE DA 
DUPLA SERTANEJA ATAYDE 
& ALEXANDRE. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESPIRITO 

SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Fica concedido o Título de 
Cidadania Espírito-Santense ao Senhor Laudarcy 
Ricardo de Oliveira (Alexandre), integrante da dupla 
sertaneja Ataíde & Alexandre. 
 

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

JUSTIFICATIVA 
 

Laudarcy Ricardo de Oliveira (Alexandre) é 
um dos integrantes da Dupla Ataíde & Alexandre, 
que são irmãos e vem de uma família de cinco filhos. 
São os únicos da família que se arriscaram no mundo 
da música, inspirados pelo pai, que na época de 
solteiro era cantor, junto com o irmão, nos bailes, no 
interior de Minas Gerais. Música caipira que passou 
no sangue dos filhos Ataíde e Alexandre, unidos pela 
música sertaneja, pelo amor à cozinha e a pescaria. 

Alexandre trabalhou na orça, cortando cana e 
colhendo algodão até os 14 anos. Aprendeu a tocar 
violão sozinho, nos poucos momentos de lazer que 
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tinha. Aos 16 anos começou a se apresentar em 
programas de calouros com Raul Gil e Silvio Santos. 
Em São Paulo, Alexandre trabalhou como garçon 
durante três anos. Foi quando surgiu a primeira 
oportunidade no programa da rádio Record “Linha 
Sertaneja Classe A”. 

Ataíde & Alexandre estão sempre realizando 
shows em nosso Estado, sendo presença marcante nas 
principais festas regionais e demais eventos 
promovidos em vários municípios capixabas. 

Por todo e exposto, é que apresentamos o 
anexo projeto de lei e esperamos ao final que o 
mesmo seja coroado com a competente aprovação, 
uma vez que o 
 
Palácio Domingos Martins , 22 de outubro de 2007. 
 

MARCELO COELHO 
Deputado Estadual – PSDB 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) – Projeto de Lei nº 445/2007. Publique-se. 
Às Comissões de Justiça e de Cidadania, na forma do 
artigo 275-B do Regimento Interno. 
 Continua a leitura do Expediente. 

 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: PROJETO 

DE LEI N. º 446/2007. 
 

Dispõe sobre a Limitação em 
quinze minutos no tempo de espera 
dos consumidores em ligações para 
Serviços Telefônicos de 
Atendimento ao Cliente ou 
similares. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º. Fica limitado em quinze minutos o 

tempo máximo de espera dos consumidores em 
ligações telefônicas para os Serviços de Atendimento 
ao Cliente ou similares, no âmbito do Estado do 
Espírito Santo. 
 

Art. 2º. As empresas ficam obrigadas a 
disponibilizar em seus Serviços de Atendimento ao 
Cliente equipamentos que viabilizem a medição do 
tempo de espera do consumidor. 
 

Art. 3º. O descumprimento do disposto nos 
Artigos anteriores acarretará na aplicação de uma 
multa de 1000 UFIR (Um Mil UFIR), renovável a 
cada nova autuação. 
 

Art. 4º. - Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

JUSTIFICATIVA 
 

As ligações para os Serviços de Atendimento 
ao Cliente já se transformaram em verdadeiro 
pesadelo. Quase todos têm uma história sobre o 
tempo de espera para conseguirem se comunicar via 
telefone com alguma empresa. 

Como não há outra alternativa viável de 
comunicação, o consumidor se vê obrigado a se 
sujeitar a um tempo de espera que não raramente 
chega a mais de uma hora. 

É, portanto, imprescindível que haja por parte 
das empresas respeito ao consumidor, criando uma 
estrutura de atendimento adequada ao tamanho de sua 
rede de clientes, para que o tempo de espera pelo 
atendimento não ultrapasse os razoáveis quinze 
minutos. Da mesma forma, essas empresas precisam 
disponibilizar meios para que o tempo de espera 
possa ser mensurado. 
 
 Sala das Sessões, 22 de outubro de 2007. 
 

MARCELO SANTOS 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) – Projeto de Lei nº 446/2007. Publique-se. 
Após o cumprimento do artigo 110 do Regimento 
Interno, às Comissões de Justiça, de Cidadania, de 
Defesa do Consumidor e de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

REQUERIMENTO N.º 314/2007, do Deputado 
Wanildo Sarnáglia, de licença para tratamento de 
saúde por 10 dias, contados a partir do dia 17 de 
outubro de 2007, conforme atestado médico. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Requerimento nº 314/2007. Defiro. À 
Secretaria para providenciar ato de licença. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

REQUERIMENTO N. º 313/2007. 
 

Exm.° Sr. Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
 
 O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer a V. Ex.ª a retirada 
do Projeto de Lei nº 405/2007, de sua autoria, que 
proíbe a utilização de telefones celulares dentro das 
salas de aula da Rede Pública de ensino no Estado. 
 

Sala das Sessões, 22 de outubro de 2007. 
 

MARCELO SANTOS 
Deputado Estadual 
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O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Requerimento nº 313/2007. Defiro. 
Arquive-se o projeto. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

REQUERIMENTO S/N.º-2007, do Deputado 
Luciano Pereira, de voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Sr. José Orestes Bolzan. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Requerimento s/n.º -2007. Transmita-se. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

REQUERIMENTO S/N.º-2007, do Deputado 
Giulianno dos Anjos, de voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Sr. Joalter da Silva Pedra. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) – Requerimento s/n.º -2007. Transmita-se. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

REQUERIMENTO N. º 150/2007. 
 

Exm.° Sr. Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer a V. Exª, após 
ouvido o Plenário, REGIME DE URGÊNCIA, para 
o Projeto de Lei nº 390/2007, de autoria do Sr. 
Deputado Luiz Carlos Moreira que institui o sistema 
de comunicação e cadastro de pessoas desaparecidas. 

 
Plenário “Dirceu Cardoso”, 22 de outubro 

de 2007. 
 
SÉRGIO BORGES 

Líder do PMDB 
 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento de Urgência 
nº 150/2007, que acaba de ser lido. 

Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

REQUERIMENTO N. º 151 /2007. 
 

Exm.° Sr. Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer a V. Exª., após 
ouvido o Plenário, REGIME DE URGÊNCIA para 
o Projeto de Resolução nº 57/2007, de sua autoria, 

que altera a redação do artigo 92 do Regimento 
Interno, que dispõe sobre o horário de realização das 
sessões ordinárias desta Casa.  
 

Sala das Sessões, 22 de outubro de 2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Deputado Estadual 

Líder do DEM 
 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento de Urgência 
nº 151/2007, que acaba de ser lido.  

Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

REQUERIMENTO N.º 2730/2007, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com a 
FBH – Federação Brasileira de Hospitais, pela 
comemoração do 40 anos de fundação. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento nº 
2730/2007, que acaba de ser lido. 

Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

REQUERIMENTO N.º 2731/2007, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
Dep. Reginaldo Almeida, pelo evento “Celebrando a 
Paz” realizado em 12 de outubro. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento nº 
2731/2007, que acaba de ser lido. 

Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

REQUERIMENTO N.º 2732/2007, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com Sr. 
Osias Gonçalves Lima, pela realização da 1ª Festa da 
Tilápia no Município de Atílio Vivacqua. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento nº 
2732/2007, que acaba de ser lido. 

Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 



Vitória-ES, quinta-feira, 01 de novembro de 2007 Diário do Poder Legislativo - 4675 

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.º 2733/2007, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com Sr. 
Jorge Alencar pela realização do Inside. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento nº 
2733/2007, que acaba de ser lido. 

Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

REQUERIMENTO N.º 2734/2007, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com o 
projeto “Montanha da Esperança”, pelo trabalho 
social que presta a 180 crianças carentes do 
município de Cariacica. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento nº 
2734/2007, que acaba de ser lido. 

Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

REQUERIMENTO N.º 2735/2007, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com o 
Sindicato do Comércio de Importação e Exportação 
do Espírito Santo e o Instituto Brasileiro de 
Executivos de Finanças, pela realização do 1º Fórum 
de Finanças Empresariais. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento nº 
2735/2007, que acaba de ser lido. 

Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

REQUERIMENTO N.º 2736/2007, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com a 
Prefeitura e Câmara Municipal de Anchieta, pela 10ª 
edição do Festival Capixaba de Frutos do Mar, no 
balneário de Iriri. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento nº 
2736/2007, que acaba de ser lido. 

Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

REQUERIMENTO N.º 2737/2007, da Deputada 

Luzia Toledo, de voto de congratulações com a 
Farmacêutica Renata Aubin Dias Saliba, pelo 
trabalho voluntário que desenvolve no Bairro de 
Santo Antonio. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento nº 
2737/2007, que acaba de ser lido. 

Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

REQUERIMENTOS N.ºS 2739, 2740, 2741, 2742 
/2007, do Deputado Reginaldo Almeida, de votos de 
congratulações com Srs. Samuel Meira Brasil Junior, 
Ney Batista Coutinho, Josenider Varejão Tavares e 
Fabio Clem de Oliveira, pela ascensão ao cargo de 
Desembargador do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado do Espírito Santo. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação os Requerimentos n.ºs 2739, 
2740, 2741 e 2742/2007, que acabam de ser lidos.  

Os Srs. Deputados que os aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovados. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

REQUERIMENTO N.º 2743/2007, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com a Rota 
Eventos, pela realização da Quarta edição da 
Expoportos. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento nº 
2743/2007, que acaba de ser lido.  

Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

REQUERIMENTO N.º 2744/2007, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com a 
Coopertáxi, por criar um serviço diferenciado para 
empresários e turistas que visitam o Estado. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento nº 
2744/2007, que acaba de ser lido.  

Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

REQUERIMENTO N.º 2745/2007, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com a 
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Prefeitura e Secretaria Municipal de Cultura de 
Vitória, pela 3ª edição do Festival Nacional de Teatro 
“Cidade de Vitória”. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento nº 
2745/2007, que acaba de ser lido.  

Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

REQUERIMENTO N.º 2746/2007, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com a 
Universidade de Vila Velha – UVV, por receber pela 
terceira vez consecutiva, o prêmio Vitória Fashion de 
melhor curso de moda do Estado. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento nº 
2746/2007, que acaba de ser lido.  

Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

REQUERIMENTO N.º 2747/2007, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com o 
Grupo NEFFA, pelos 10 anos do Centro de 
Convenções de Vitória. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento nº 
2747/2007, que acaba de ser lido.  

Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

REQUERIMENTO N.º 2748/2007, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com o jornal 
A Tribuna do Cricaré, pelos relevantes serviços 
prestados à comunidade do Vale do Cricaré. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento nº 
2748/2007, que acaba de ser lido.  

Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

REQUERIMENTO N.º 2749/2007, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com o 
jornalista José Caldas, pelo prêmio de Melhor Livro-
Reportagem do vigésimo nono prêmio Jornalístico 
Vladimir Herzog. 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento nº 
2749/2007, que acaba de ser lido.  

Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

REQUERIMENTO N.º 2750/2007, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com o 
Núcleo de Orquidofilia Vale do Cricaré, pela 
realização da oitava exposição de orquídeas. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento nº 
2750/2007, que acaba de ser lido.  

Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

REQUERIMENTO N.º 2751/2007, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com o 
Atleta Nivaldo Santos, pela conquista do trigésimo 
oitavo campeonato brasileiro de musculação 
 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento nº 
2751/2007, que acaba de ser lido.  

Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 

REQUERIMENTO N.º 2752/2007, do Deputado 
Givaldo Vieira, de voto de congratulações com a 
Pastoral da Criança da Paróquia Nossa Senhora da 
Penha de Jardim Limoeiro – Serra, pela passagem 
festiva em comemoração ao dia das crianças. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento n.° 
2752/2007, que acaba de ser lido. (Pausa) 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente.  
  
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.° 2753/2007, do Deputado 
Givaldo Vieira, de voto de congratulações com a 
Associação de Pequenos Agricultores Agropecuários 
da Região dos Córregos Coqueiro e Calçado – 
Aparcal, pela realização da décima primeira festa. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento n.° 
2753/2007, que acaba de ser lido. (Pausa) 
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 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente.  
  
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.° 2754/2007, do Deputado 
Guerino Zanon, de voto de congratulações com o 
Município de Afonso Cláudio, pela vigésima quarta 
exposição agropecuária do município. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento n.° 
2754/2007, que acaba de ser lido. (Pausa) 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente.  
  
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTOS N.OS 2755 E 2758/2007, dos 
Deputados Guerino Zanon e Cacau Lorenzoni, de 
votos de congratulações com todos médicos atuantes 
no Estado do Espírito Santo, pelo dia do médico 
comemorado em 18 de outubro. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Em votação os Requerimentos n.os 2755 e 
2758/2007, que acabam de ser lidos. (Pausa) 
 Os Srs. Deputados que os aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovados.  
 Continua a leitura do Expediente.  
  
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.° 2756/2007, do Deputado 
Guerino Zanon, de voto de congratulações com o 
Poder Judiciário do Estado, na pessoa do Sr. 
Desembargador Jorge Góes Coutinho, pela posse dos 
novos desembargadores do Tribunal de Justiça. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento n.° 
2756/2007, que acaba de ser lido. (Pausa) 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente.  
  
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.° 2757/2007, do Deputado 
Cacau Lorenzoni, de voto de congratulações com os 
Srs. Ney Batista, Josenider Varejão Tavares, Fábio 
Clem de Oliveira e Samuel Meira Brasil Júnior, pela 
posse no cargo de Desembargador junto ao Tribunal 
de Justiça do Estado do Espírito Santo. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento n.° 
2757/2007, que acaba de ser lido. (Pausa) 

 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente.  
  
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.° 2759/2007, do Deputado 
Luciano Pereira, de voto de congratulações com a 
ADEMI-ES –Associação das Empresas do Mercado 
Imobiliário do Estado do Espírito Santo, pelo 14º 
Salão do Imóvel, com posse da nova diretoria da 
entidade 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento n.° 
2759/2007, que acaba de ser lido. (Pausa) 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente.  
  
 O SR. 1º SECRETÁRIO lê: 
REQUERIMENTO N.° 2760/2007, do Deputado 
Luciano Pereira, de voto de congratulações com a 
Prefeitura Municipal de Ecoporanga/ES, pela 
comemoração de um milhão de reais investidos nesse 
Município, através do Programa Nosso Crédito. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento n.° 
2760/2007, que acaba de ser lido. (Pausa) 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente.  

 
(De acordo com a lista de presença 
apresentada pela Diretoria Legislativa da 
Mesa Diretora, comparecem os Srs. 
Deputados Claudio Vereza, Da Vitória, 
Doutor Hércules, Freitas, Luzia Toledo e 
Robson Vaillant) 

 
O SR. 1º SECRETÁRIO - (PAULO 

FOLETTO) - Sr. Presidente, informo a V. Ex.ª que 
não há expediente a ser lido.  

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Não havendo mais expediente a ser lido, 
passa-se à fase das Lideranças Partidárias. 

Concedo a palavra ao Líder do DEM, Sr. 
Deputado Theodorico Ferraço.  
 

O SR. THEODORICO FERRAÇO - (Sem 
revisão do orador) - Sr. Presidente, Sr.as Deputadas 
e Srs. Deputados, o Estado do Espírito Santo cada 
vez mais avança rumo ao progresso, ao 
desenvolvimento nunca visto em toda sua história. O 
Governo do Estado tem feito a sua parte, inclusive no 
processo industrial, na geração de rendas e empregos. 
Temos muito o quê comemorar: na agricultura sem 
dúvida alguma no que se refere ao campo houve um 
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avanço tecnológico extraordinário por meio da 
Secretaria de Estado da Agricultura, especialmente 
com a liderança do nosso grande técnico, Sr. Ênio 
Bérgoli da Costa; e do ponto de vista pessoal, 
material e administrativo o Governo do Estado tem 
avanços registrados pela Incaper no cenário nacional 
com a sua inovação e tecnologia.  

Hoje falaremos do problema da seca. A seca 
não depende do Governador do Estado, do Secretário 
de Estado da Agricultura, do deputado estadual e nem 
do prefeito; depende de chuva, uma dádiva divina. 
Existem algumas medidas que podem ser tomadas 
preventivamente, especialmente as que poderão 
mudar a nossa cultura; não se deve esperar acontecer. 
É preciso programas preventivos. Por isso 
registramos hoje, nesta tribuna, um decreto baixado 
pela Prefeita do Município de Itapemirim, Sr.ª Norma 
Ayub Alves, que também contou com a nossa 
colaboração e participação.  

Vamos precisar muito do Deputado Atayde 
Armani, Presidente da Comissão de Agricultura desta 
Casa, dos Governos do Estadual e Federal e acima de 
tudo da compreensão e entendimento dos 
proprietários de terra.  
 Esse decreto é uma verdadeira peça histórica 
porque visa advertir o homem do campo. Primeiro, 
da importância que ele representa na economia do 
Estado e do Brasil; segundo, a necessidade de 
fazermos uma política, que se chamou aqui 
Protegendo a vida no campo, a fim de buscar 
soluções para nos prepararmos para vencermos os 
momentos difíceis da falta de água e a seca.  

Há pouco tempo a Prefeitura Municipal de 
Itapemirim decretou estado de emergência e alugava 
retroescavadeiras para fazer poços de água em várias 
propriedades. Não importava se fosse adversário, 
correligionário, a cara do proprietário; o que 
importava era que todos estão unidos com suas mãos 
calosas em busca de novos tempos e para salvar a sua 
agricultura. Depois de feitos tantos poços a água 
começou a secar.  

Esse é um registro muito interessante e 
importante para verificarmos como sofre o homem do 
campo. É impressionante, ele tem a marca do 
sofrimento desde o dia que nasce até a morte. Ele 
será sempre teimoso e ficará na terra; e ai de nós se o 
homem do campo não fosse teimoso, eixo básico 
desta Pátria, em ficar no campo protegendo sua terra, 
plantando, cultivando e melhorando a sorte das 
multidões anônimas.  

 
Diz o Decreto n.º 3.639/2007: 
 

“DECRETO N.º 3.639/2007  
 

DISPÕE SOBRE PROGRAMA 
PARA O DESENVOLVIMENTO 
DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E 
COMBATE À SECA, 
REFLORESTAMENTO, 
PROTEÇÃO ÀS NASCENTES, 

DEFESA DO MEIO AMBIENTE 
E RESPOSTA À SITUAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA DECLARADA 
PELO DECRETO N.º 3.551-
A/2007, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  
 
O Art. 1º, diz: 

 
“Art. 1º - Fica instituído no âmbito 
do Município de Itapemirim o 
Programa “PROTEGENDO A 
VIDA NO CAMPO”, que tem como 
meta prioritária a elaboração de 
projetos pilotos  para o 
desenvolvimento de ações de 
prevenção e combate à seca, bem 
como indicar alternativas  para as 
atividades da agropecuária em todo 
o território municipal.  

 
 Sr. Presidente e Srs. 
Deputados, esse é um decreto que foi 
baixado em Itapemirim, mas serve 
para todo o nosso Estado e até para o 
Brasil. Todos sabemos que na Europa 
se trabalha quatro meses, são 
preparados silos e durante o frio, o 
inverno ninguém pode trabalhar e 
nunca falta alimentação nem água. 
Por quê? Por que existe uma política 
quase que secular de prevenção. No 
Brasil somos acostumados a ter muita 
chuva, então ficamos folgados com 
as benesses do tempo e não nos 
preparamos para a seca que acontece 
de três em três anos quase que 
ininterruptamente.  

  
“Art. 2º - Para a implantação do 
programa de que trata o artigo 
anterior, ficam indicados os seguintes 
objetivos para definição dos projetos 
pilotos: 
I - Conscientizar os proprietários 
rurais vinculados às atividades da 
agropecuária sobre a importância de 
se ter reservas de comida e água.  
II - Desenvolver ações para a 
preservação e conservação de 
mananciais de água, através de 
projeto de reflorestamento;  
III. Criar em todo o território 
municipal as reservas de água, com a 
construção/recuperação de represas e 
barragens, com reflorestamento;  
IV. Implantar em parceria com os 
proprietários rurais projetos que 
tenham por objetivo a reserva de 
alimentação animal, a saber: 
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a) Construção de silos para 
armazenamento de alimentação 
animal para superar os períodos de 
grandes estiagens; 
b) Viabilização, junto aos 
proprietários rurais de reservas de 
áreas de terra para plantio e formação 
de capineiras, lavouras de cana-de-
açúcar, mandioca e milho, visando à 
alimentação animal, em especial nos 
períodos de seca; 
c) Implantação de projeto para 
renovação de pastagens adaptadas às 
regiões do município de Itapemirim, 
em parceria com os proprietários 
rurais.  
V. Implantar projetos pilotos nas 
atividades da agropecuária, a saber:  
 
a) Inseminação artificial 
visando à melhoria da qualidade do 
gado leiteiro e de corte, e o aumento 
da produtividade; 
b) Variação nas culturas 
agrícolas, buscando alternativas que 
possam ser adaptadas às diversas 
regiões do município de Itapemirim, 
de forma que os proprietários rurais 
não fiquem na dependência 
econômica da monocultura da cana-
de-açúcar ou da pecuária; 
c) Abertura de poços artesianos 
para suprir necessidade de água nas 
propriedades rurais.  
 
 Art. 3º - Os proprietários 
rurais que manifestarem interesse de 
participação nos projetos do 
Programa PROTEGENDO A VIDA 
NO CAMPO, com a meta principal 
de preservação e combate à seca, 
deverão apresentar sua adesão por 
escrito à Prefeitura Municipal, 
estipulando a área de terra reservada 
e informando a sua capacidade 
financeira para cooperação nas ações 
a serem implementadas.  
 

Art. 4º - Para maior 
dinamismo das ações municipais de 
combate à seca, a COMISSÃO 
ESPECIAL DE RESPOSTAS AOS 
EFEITOS DA ESTIAGEM , criada 
pelo Decreto n º 3631, de 11 de 
outubro de 2007, passa a ter a 
seguinte composição:  

 
I . ARY ROBERTO MOREIRA, 
Gerente Municipal;  
II. JOSÉ MAURO DA PENHA 
SALES, Secretário Municipal de 
Agricultura; 

III . LUCIANO HENRIQUES, 
representante da Cooperativa dos 
Fornecedores de Cana de Itapemirim; 
IV . FERNANDO CARLOS 
BARBOSA CAMPOS, Chefe do 
Escritório Local do IDAF de 
Itapemirim; 
V. FÁBIO LOPES DALBON, 
Chefe do Escritório Local do 
INCAPER de Itapemirim; 
VI. CLÁUDIO HAUTEQUEST 
MEZHER, representante do 
Sindicato Patronal de Itapemirim; 
VII. CATARINA MARIA 
VASQUEZ LOPES, representante 
da Cooperativa de Laticínios de 
Cachoeiro de Itapemirim - SELITA; 
VIII. VEREADORES membros da 
Câmara Municipal de Itapemirim; 
IX. GENILSO GOMES DA 
SILVA, representante do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de 
Itapemirim; 
X. ADALTO LOPES CORRÊA, 
representante do Comitê da Bacia 
Leiteira do Sul do Estado do Espírito 
Santo. 
 
Parágrafo único – A Comissão de 
que trata o caput deste artigo, 
desenvolverá as suas atividades sob a 
orientação de 02(dois) 
Coordenadores, a saber: 

 
I FÁBIO LOPES DALBON, Chefe 
do Escritório Local do INCAPER, 
que coordenará as atividades 
inerentes às ações de respostas 
imediatas aos problemas da seca no 
território municipal, sendo 
substituído na sua ausência ou por 
quaisquer impedimentos pelo 
Gerente Municipal; 
II JOSÉ MAURO DA PENHA 
SALES, Secretário Municipal de 
Agricultura, que coordenará as ações 
para a implantação dos projetos 
pilotos inerentes ao Programa 
“PROTEGENDO A VIDA NO 
CAMPO”, sendo substituído na sua 
ausência ou por quaisquer 
impedimentos pelo representante da 
Cooperativa dos Fornecedores de 
Cana de Itapemirim.  
 
Art. 5º À Comissão a que se refere o 
artigo anterior, recomenda-se ouvir e 
buscar apoio e instruções junto aos 
técnicos do INCAPER, que estarão 
sob a coordenação direta de seu 
diretor-presidente, Dr. ÊNIO 
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BÉRGOLI DA COSTA, cuja 
extraordinária capacidade e 
experiência serão de fundamental 
importância para o sucesso do 
programa instituído pelo presente 
Decreto.” 
Registramos que antes de inserirmos 
o nome do Dr. Ênio Bérgoli da 
Costa, procuramos S. S.ª 
pessoalmente e pedimos o seu apoio. 
Tivemos a segurança e a garantia de 
que esse é um projeto de governo, 
que tem o apoio do Incaper, razão 
pela qual o seu nome figura nesse 
decreto com uma das pessoas de 
maior realce pela sua capacidade 
tecnológica.Merece menção seus 
companheiros do Incaper e da 
Secretaria de Agricultura. 
Continuando a leitura do decreto:  

 
“Art. 6º Paralelamente aos projetos 
do programa de que trata o presente 
Decreto, a Comissão especialmente 
escolhida para dirigir e orientar seus 
objetivos tem a incumbência de 
desenvolver e apresentar estudos com 
a definição de ações a serem 
aplicadas no reflorestamento das 
margens dos rios Itapemirim, Muqui 
e Rio Novo, Canal do Pinto, dos 
córregos e lagos, barragens e 
nascentes em todo o território 
municipal. 
§ 1º No projeto de reflorestamento de 
que trata o caput deste artigo deverá 
ser previsto o plantio de árvores 
nativas e frutíferas, para a 
recuperação da Mata Atlântica; 
árvores frutíferas, para a defesa do 
equilíbrio da fauna, inclusive nas 
matas existentes de propriedade da 
Usina Paineiras e outros; e árvores 
exóticas, para atender as atividades 
de geração de renda nas 
propriedades rurais. 
§ 2º Deverão, também, estar previstas 
no mesmo projeto, ações relativas à 
viabilização dos criadouros de peixes 
e re-povoamento de lagos e dos rios 
Itapemirim, Muqui e Rio Novo, em 
todo o território municipal. 
 
Art. 7º Por se tratar de um programa 
ambiental de vital importância para a 
economia de Itapemirim, determina-
se às Secretarias Municipais apoio 
total e preferencial aos membros da 
COMISSÃO ESPECIAL DE 
RESPOSTAS AOS EFEITOS DA 

ESTIAGEM , em caráter de urgência 
urgentíssima.  

 
Art. 8º Fica estipulado o prazo 
máximo de 15(quinze) dias para a 
realização de estudos e a elaboração 
de projetos para resposta imediata ao 
presente Decreto, a fim de serem 
apresentados aos proprietários e aos 
Governos do Estado do Espírito 
Santo e Federal. 
 
Art. 9º Este Decreto entrará em vigor  
na data da sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 
 
Itapemirim-ES, 22 de outubro de 
2007. 
 
NORMA AYUB ALVES 
Prefeita Municipal” 

  
Sr. Presidente e Srs. Deputados, trata-se de 

um programa de governo que tem a mesma 
importância, sim, com o do governo do Estado, que 
foi à China e está trazendo um grande projeto de 
geração de emprego e renda para Anchieta, programa 
este que servirá a todo o Sul do Estado. Vale ressaltar 
o programa da Aracruz Celulose, uma das mais 
importantes indústrias do Espír ito Santo, como o do 
Tubarão e o da Companhia Vale do Rio Doce e o de 
tantas outras empresas.  

Se não olharmos para o homem do campo, se 
não estendermos a mão ao homem do campo, 
estaremos fracassando, e o fracasso será total porque 
faltará comida nos grandes centros, nas grandes 
capitais, razão por que apresentamos ao 
conhecimento dos Srs. Deputados esse decreto que 
deve ser adotado em todo o território estadual. Por 
isso nos dirigimos diretamente a um membro da 
Comissão de Agricultura, um deputado que honra 
esta Casa, um parlamentar que vem de Linhares, mas 
que tem seu sangue tanto no Sul como em todo o 
Estado do Espírito Santo. S. Ex.ª nos pede um aparte 
e o concedemos com o maior prazer. 

 
O Sr. Atayde Armani – Sr. Deputado 

Theodorico Ferraço, parabenizamos V. Ex.ª pelo 
primeiro pronunciamento como líder do nosso 
partido, o Democratas. E o parabenizamos mais ainda 
por abordar, em nome do partido, algo tão grato 
como é a agricultura. Não poderíamos deixar de 
apartear V. Ex.ª neste momento e parabenizá-lo pelo 
grandioso pronunciamento.  

Em segundo lugar parabenizamos a prefeita 
de Cachoeiro de Itapemirim, Sr.ª Norma Ayub Alves, 
pelo decreto a que V. Ex.ª se referiu, dispondo sobre 
ações de prevenção e combate à seca e resposta à 
situação de emergência  declarada pelo decreto n.° 
3551-A/2007. 
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Tenho andado pelo Interior, principalmente 
na região Norte e Noroeste do nosso Estado, e nos 
entristece a situação dos nossos proprietários, dos 
nossos trabalhadores rurais com a falta de chuva. 
Comungo com V.Ex.ª: esse decreto não deveria ser 
apenas do município, mas sim do governo do Estado, 
procurando se libertar dessa burocracia que existe em 
nosso Estado, pois dessa forma dará uma assistência 
melhor ao homem do campo, que está em 
dificuldade, desesperado. No Município de Pedro 
Canário, por exemplo, está faltando água até no 
centro da cidade, e não somente para o proprietário 
rural.  

Portanto, comungamos com V. Ex.ª no 
sentido de fazermos uma moção ao governo do 
Estado, ao Secretário de Agricultura do nosso Estado, 
para que passemos a tomar uma atitude mais enérgica 
visando a ajudar nosso homem do campo. 
Parabenizamos V. Ex.ª e esperamos que continue 
assim, preocupando-se com esta pessoa que nos é tão 
grata, o agricultor. 

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – 

Agradecemos o aparte e devido a esse registro 
presentearemos V. Ex.ª com uma cópia do decreto. 
Contaremos com a colaboração do Incaper e temos 
certeza de que contaremos com o apoio do governo 
do Estado, que não tem negado em momento algum o 
seu apoio ao homem do campo.  

O que os municípios precisam fazer é o que o 
Município de Cachoeiro de Itapemirim está fazendo: 
gastar; colocar as máquinas à disposição da 
agricultura; colocar como obra prioritária o 
atendimento ao homem do campo. Não basta vir ao 
governador atrás de obras, de recursos; é preciso 
trazer idéias. E temos certeza de que após a 
conclusão desse trabalho que tem a participação do 
Incaper haveremos de ter um projeto para 
conscientizar o sofrido homem do campo, que está 
perdendo rebanhos, leite, a produção da agricultura e 
o pão de cada dia. Como disse o Sr. Deputado 
Atayde Armani, é um povo sofrido e sem esperanças. 
Mas, temos que nos unir para que isso tenha um lado 
positivo, que é a prevenção e o combate à seca. 
 Registramos que os munícipes de Cachoeiro 
de Itapemirim foram surpreendidos com uma 
declaração do ilustre Secretário José Eugênio Vieira, 
que disse que o presídio federal tinha o apoio do 
Governo do Estado. S.Ex.ª deu uma entrevista na 
Rádio Cultura, em Castelo. Acreditamos que houve 
um equívoco muito grande. Misturou-se presídio 
federal com a penitenciária de Cachoeiro de 
Itapemirim, que será totalmente dinamizada e com 
um gasto astronômico terminará com a sua 
destruição, que é permanente e tem prejuízos 
incalculáveis para o Governo Estadual e Federal.  
 Não precisamos dizer que não é verdade, que 
o Governo Federal não cometerá essa estupidez de 
dizer que é favorável ao presídio em Cachoeiro de 
Itapemirim e nem nós acreditaremos que o Sr. José 

Eugênio Vieira tenha dado uma entrevista sobre 
presídio federal. Na nossa opinião as palavras de 
S.Ex.ª não foram bem interpretadas na entrevista que 
deu à Rádio Cultura.  
 O Município de Cachoeiro de Itapemirim 
ficou alarmado. Venceu a “parada” quando o prefeito 
e o ilustre Deputado Federal de Cachoeiro de 
Itapemirim se preparavam para levar um presídio 
federal para lá, houve uma reação quase que unânime 
dos moradores. Não é agora, que até o prefeito 
compreendeu e se curvou diante da vontade soberana 
da maioria do povo cachoeirense, que renasce uma 
nova caminhada, que traz uma revolta no coração e 
uma manifestação de mal-estar do povo de Cachoeiro 
de Itapemirim. 
 Esperamos que o Governo do Estado, através 
do Secretário José Eugênio Vieira, se incumba de 
fazer esse desmentido. S.Ex.ª é um homem 
competente, honrado, digno, que não foi bem 
interpretado ou não soube interpretar bem as obras de 
recuperação da penitenciária de Monte Líbano que o 
Governo fará. 
 Com esse registro damos uma satisfação ao 
povo de Cachoeiro, que já está querendo fretar um 
ônibus e vir para Vitória, para a porta do Palácio 
Anchieta e do escritório do Sr. José Eugênio Vieira, 
para dizer para S.Ex.ª que se acha que o presídio 
federal é importante, que leve para Castelo, que é a 
sua terra. 
 Somos contra que leve para Castelo, porque 
defendemos esse município, que também é a nossa 
terra. Não queremos que esse presídio venha para o 
Espírito Santo. Que os “Beira-mar” continuem em 
São Paulo, Pernambuco e Mato Grosso. O Espírito 
Santo precisa de paz e de amor. 
 Atrás de um presídio federal vêm famílias e 
mais famílias e acontecerá o que aconteceu em São 
Paulo, onde foi instalado o presídio de segurança 
máxima. São Paulo se converteu em uma constante e 
permanente insegurança de seus moradores. Muito 
obrigado. (Muito bem!) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Findo o tempo destinado à Fase das 
Lideranças, passa-se à Fase dos Oradores Inscritos. 
 Concedo a palavra ao Sr. Deputado Marcelo 
Coelho. 

 
 O SR. MARCELO COELHO – (Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente, Srªs Deputadas, 
Srs. Deputados, servidores desta Casa, 
telespectadores da TV Assembléia, sociedade 
capixaba, uma boa-tarde. 
 Assomamos a esta tribuna na tarde de hoje 
para falar de dois temas importantes, ligados ao 
agronegócio capixaba e brasileiro. Hoje se inicia no 
Município de Guarapari, às19h a abertura do XXV 
Congresso Brasileiro de Agronomia, onde será 
discutido vários temas dentro do Agronegócio, em 
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especial a Agroenergia: o futuro do planeta em 
nossas mãos.  
  Parabenizamos a todos os Engenheiros 
Agrônomos do Estado do Espírito Santo, a 
Associação da Agronomia do Estado do Espírito 
Santo, por ter conquistado e trago para as terras 
capixabas esse tema importante que vive hoje o nosso 
mundo.  
  O Agronegócio brasileiro possui uma 
relevante importância econômica e social, na medida 
em que representa cerca de trinta por cento do PIB e 
gera trinta e sete por cento dos empregos.  É o 
setor da economia que apresenta maior capacidade de 
geração de trabalho por unidade de capital aplicado. 
Demonstram que, dos dez dos maiores segmentos 
geradores de emprego no Brasil, oito são ligados ao 
agronegócio (produção agrícola e pecuária, indústria 
de café, abate de animais, laticínios, beneficiamento 
de vegetais, agroindústria do açúcar e álcool, 
processamento de óleos vegetais e indústria de base 
florestal). 
  Sob o ponto de vista da geração de 
tecnologias o Brasil tem se colocado como principal 
gerador de conhecimento e inovações em 
agronegócios dos trópicos. Outro aspecto que merece 
destaque é a impressionante capacidade histórica do 
setor de enfrentar e vencer desafios.  
  Hoje mesmo, na Comissão de Agricultura, 
estávamos falando que quem paga sempre a conta 
dos planos econômicos deste país a cada ano, com 
maior dificuldade, é o homem do campo. Hoje 
sabemos que o alimento que vai para a mesa do 
brasileiro está abaixo do preço de há quatro anos. 
Mas quem está pagando essa conta é o homem do 
campo.  

Queremos é que o Governo Federal, junto 
com todos os setores, dê subsídios e condições ao 
homem do campo para continuar produzindo, estando 
em sua propriedade, gerando emprego, renda e tendo 
uma melhor qualidade de vida. Neste momento, não é 
essa realidade que estamos vivendo.
 Agradecemos a todos os parlamentares que já 
conversamos e até o momento foram unânimes 
assinando o documento, onde pedimos ao Ministro da 
Justiça, Dr. Tarso Genro, que reveja uma decisão que 
foi tomada há alguns dias, onde definiu uma área no 
Município de Aracruz, em torno de onze mil hectares 
de terras, como áreas de terras indígenas. Dentro 
dessa área está demarcada cinco propriedades de 
pequenos proprietários. Para termos uma idéia, o 
maior proprietário dessa área tem sessenta e cinco 
hectares apenas, quer dizer, realmente são áreas 
ligadas à agricultura familiar.  

Estamos pedindo ao Ministro da Justiça, 
através da Comissão de Agricultura, presidida pelo 
nosso amigo, Sr. Deputado Atayde Armani, 
juntamente com a assinatura dos membros efetivos, 
Srs. Deputados: vice-Presidente - Luciano Pereira, 
Freitas, Cacau Lorenzoni e Marcelo Coelho, 
juntamente com os demais Srs. Deputados desta Casa 
o seguinte:  

“Nós, Deputados Estaduais 
signatários, membros do Poder 
Legislativo do Estado do Espírito 
Santo, solicitamos respeitosamente a 
Vossa Excelência que estude a 
possibilidade de excluir os pequenos 
proprietários rurais que estão 
inseridos na área demarcada como 
propriedade indígena no município 
de Aracruz. 
Tratam-se de pequenas propriedades 
rurais, que são utilizadas para o 
plantio de diversas culturas, em sua 
maioria de subsistência;portanto em 
consonância com o programa de 
reforma agrária do Presidente da 
República, Exmo. Sr. Luiz Inácio 
Lula da Silva. 
Os proprietários, apesar de não terem 
sido notificados, vivem dias e 
apreensão, com a possibilidade de 
perderem tudo o que construíram 
com muito esforço, durante anos de 
trabalho. 
Esperamos uma resposta favorável de 
Vossa Excelência, para que a 
tranqüilidade volte a reinar no seio 
daquelas famílias. 
Seguem anexas, as descrições e os 
documentos comprobatórios das 
referidas propriedades. 
 
Vitória-ES, em 22 de outubro de 
2007.”  
 

Até o momento presente esse documento 
contém assinaturas de vinte Deputados. Precisamos 
dar condições ao homem do campo para continuar na 
sua propriedade com tranqüilidade. Mas para isso ele 
precisa de apoio, de financiamento e de subsídios 
para continuar produzindo alimentos para a nossa 
terra e para a nossa gente. Pedimos o apoio de todos 
os Srs. Deputados no sentido de dar essa 
contribuição, fazermos a nossa parte como 
parlamentares do Estado, principalmente para os 
produtores capixabas que têm evoluído muito com a 
tecnologia apoiado pelos órgãos: Incaper, Secretaria 
de Estado da Agricultura, IDAF, principalmente 
esses dois órgãos ligados ao setor de agronegócios 
que evoluíram muito nos últimos quatro anos, depois 
da posse do Governador Paulo Hartung, já iniciado 
com um novo Secretário da Agricultura que hoje é o 
vice-Governador, Sr. Ricardo Ferraço, deu uma nova 
dinâmica a esse setor que tanto gera emprego e renda 
para a nossa sociedade. Pedimos a todos que se 
fortaleçam cada vez mais para que esses órgãos 
continuem apoiando e dando condições ao homem do 
campo. 
 Sr. Presidente, na semana passada 
parabenizamos ao INCAPER, a todos os funcionários 



Vitória-ES, quinta-feira, 01 de novembro de 2007 Diário do Poder Legislativo - 4683 

daquele Instituto que são quase seiscentos 
profissionais dedicados e comprometidos com essa 
causa, mais uma vez lançando uma variedade com 
uma nova genética, uma tecnologia avançada, um 
milho que vai produzir com maior qualidade e com 
mais quantidade. Foi feito na semana passada no dia 
da alimentação esse novo programa, essa nova 
variedade de milho que foi um estudo de mais de 
vinte e dois anos e hoje já está no mercado, já está 
nas mãos dos produtores para começarem a produzir 
mais. É disso que o homem do campo precisa: 
continuar produzindo com mais qualidade, com apoio 
e com condições para alavancar cada vez mais o setor 
que tanto gera emprego e renda para o nosso Estado e 
para o nosso País. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Sérgio Borges. (Pausa) 
 Ausente, concedo-a ao Sr. Deputado Paulo 
Foletto.  
 
 O SR. PAULO FOLETTO - (Sem revisão 
do orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sr.ªs 
Deputadas, antes de iniciar o meu pronunciamento, 
concedo um aparte ao Sr. Deputado Doutor Hércules. 
 
 O Sr. Doutor Hércules – Sr. Deputado 
Paulo Foletto, muito obrigado pela gentileza de 
V.Exa. Comunicamos que estamos chegando do 
Palácio Anchieta onde nos reunimos com o 
Governador do Estado, Sr. Paulo Hartung, 
juntamente com as Sr.ªs. Deputadas Luzia Toledo e 
Aparecida Denadai. O Governador mandou uma 
mensagem para a ampliação da licença-maternidade 
para cento e oitenta dias para esta augusta Casa de 
Leis, através da vice-Presidente desta Casa, uma vez 
que o Presidente Guerino Zanon está presidindo esta 
sessão. Fizemos esse pedido ao Governador Paulo 
Hartung quando S. Exa. prestou contas nesta Casa. 
Na mensagem S.Exª escreve isso conforme foram 
testemunhas a Sra. Deputada Luzia Toledo e a 
Deputada Federal, Sra. Rita Camata. Agradecemos 
publicamente ao Governador Paulo Hartung pela 
sensibilidade de ampliar a licença-maternidade a fim 
de que a mãe fique mais tempo com o seu bebê. Se 
Deus quiser daqui a alguns anos teremos uma 
sociedade melhor e mais justa. 
 
 O SR. PAULO FOLETTO – Sr. Deputado 
Doutor Hércules, sem dúvida nenhuma, sabemos 
muito bem da importância da presença maior da mãe 
no início da vida de um nenen. Todos os países 
estáveis, do ponto de vista econômico, já trabalham 
com esse tempo chegando a um ano, ou seja, nos 
países desenvolvidos da Europa quase todos 
trabalham com a licença-maternidade ampliada, isto 
é, a presença da mãe junto ao recém-nato em todo o 
primeiro ano de vida do bebê. Nada mais justo de que 
nós - ainda não estamos economicamente estáveis, 

mas caminhamos bastante ultimamente para esse fim 
pois estamos estabilizando o Estado - possamos dar a 
nossa contribuição ampliando essa licença-
maternidade para seis meses que, parece-nos, vai 
virar lei no Congresso Nacional. Porém, o Estado do 
Espírito Santo sai à frente. 
 Sr. Presidente, no nosso discurso de hoje 
destacamos um assunto que movimentou bastante 
recentemente a opinião pública, a imprensa e o meio 
político nacional que foi a questão da fidelidade 
partidária que não veio pela via que deveria ter vindo.  
Temos agora a CPMF sendo negociada. Pelo que 
ouvimos hoje pela manhã, através da CBN, parece-
nos que avançaremos. A CPMF deverá ter uma 
desoneração, quer dizer, uma escala negativa, deverá 
ter uma escala descendente de cobrança. Parece-nos 
também que a proposta para quem movimenta até mil 
e setecentos reais está com grande chance de passar. 
Nada mais justo. A CPMF é um imposto que foi 
criado temporariamente, que virou definitivo. Foi 
criado à época por sugestão do Ministro da Saúde, Sr. 
Adib Jatene, para socorrer a Saúde e ao longo dos 
anos não vem sendo destinado a essa área. Por isso 
mesmo somos favoráveis que o Senado “jogue duro” 
e dificulte a aprovação da CPMF nos moldes que ela 
tem hoje, com 0.38%, sem definição para onde vai o 
dinheiro e sem tempo para acabar. O Brasil vem 
batendo recordes de arrecadação tributária, o 
equilíbrio econômico vem se mantendo há alguns 
anos e por isso mesmo nada mais racional do que um 
imposto que foi criado “a toque de caixa” para 
socorro imediato, volte devagar a desaparecer dos 
nossos cartéis de cobrança de impostos. 
 Sr. Presidente, dizíamos da fidelidade 
partidária. O Congresso Nacional se nega a discutir 
algumas reformas necessárias à estruturação do País. 
Estão lá para serem revistas a reforma trabalhista, a 
reforma tributária, refazer o pacto federativo, ver a 
posição e a responsabilidade de cada ente na 
organização tributária do País para diminuirmos o 
ônus em cima dos municípios que, ao longo dos anos, 
vêm recebendo cada vez mais carga de 
responsabilidade numa conta que no princípio 
satisfaz, mas logo logo já não dá para que o 
município pague a conta. E isso faz o município 
depender cada vez mais da estrutura estadual e da 
estrutura nacional. Então, reforma tributária, reforma 
do trabalho, flexibilizar as leis trabalhistas para 
termos competitividade internacional, reforma penal, 
ou seja, uma reforma que dê condições porque não 
temos vagas nos nossos presídios. O Sr. Deputado 
Theodorico Ferraço há pouco fazia referência para a 
não construção de um presídio em Cachoeiro de 
Itapemirim. Ninguém quer presídio nem em 
Cachoeiro de Itapemirim, nem em Colatina e nem em 
Vitória. O ideal seria se tivéssemos condições de 
fechar alguns que já temos. Mas as estruturas 
educacional e social do País, mesmo que a estrutura 
econômica esteja “andando,” não dão condições 
dessa esperança vir a curto prazo. 
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Precisamos de reforma penal e do judiciário, 
e o Congresso Nacional se nega a fazer essas 
reformas. Por isso, a questão da reforma política veio 
por uma decisão do Superior Tribunal Federal. 
 Somos favoráveis à fidelidade partidária, 
tanto assim que há dezessete anos militamos no PSB. 
Desde que a regional foi organizada no nosso 
município, traba lhamos no mesmo partido. Todos os 
nossos mandatos eletivos foram conquistados pela 
mesma legenda partidária. Pela prática, defendemos 
que os partidos se reforçam através da fidelidade 
partidária. 
 A fidelidade partidária vai também diminuir 
a questão do partido de aluguel. Às vezes um grupo 
de políticos, um grupo de lideranças da sociedade 
civil organizada se apodera de um partido e sai 
negociando esse partido a cada pleito eleitoral de 
acordo com suas conveniências. Isso, também faz 
com que os políticos fiquem mudando de partido. Por 
isso essa legislação - que não veio pela melhor via, 
chegou “goela abaixo” - que veio limitar a mudança 
partidária, precisa ser abraçada pelo Congresso 
Nacional que com muita calma, com muita 
serenidade, com maior discussão, traga obrigações; 
não só para os eleitos, mas também para quem 
conduz os partidos; que não tenhamos assim a dança 
partidária dos eleitos, mas também a mudança que os 
partidos, às vezes, são levados no meio do jogo. O 
que está aliado a um vai para outro e depois quer que 
o eleito siga aquela linha de pensamento. 
 Somos responsáveis por discutir fidelidade 
partidária, reforma política do Brasil e temos um belo 
momento para propormos essa discussão nesta 
Assembléia Legislativa, dando a nossa contribuição 
ao Congresso Federal que em algum momento terá 
que acordar, sair da “cama” e discutir essa questão. 

Ontem, nesta Assembléia Legislativa  
discutimos com o Senador Sr. Renato Casagrande, 
em uma bela audiência pública da Frente Parlamentar 
de Apoio ao Cooperativismo Estadual, sobre a 
questão do cooperativismo. Essa Audiência foi 
abrilhantada por técnicos do Governo Federal; pelos 
Ministérios da Fazenda e do Trabalho; por 
representantes da UNICAFES (União das 
Cooperativas da Agricultura Familiar e da Economia 
Solidária), com a presença do presidente nacional. 
Essa discussão girou em torno de como esta 
Assembléia Legislativa pode se inserir em um debate 
nacional, dando sua contribuição ao Congresso 
Federal. (Muito bem!) 

 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra a Sr.ª Deputada Luzia 
Toledo.  
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO – (Sem revisão 
da oradora) - Sr. Presidente Guerino Zanon, que 
com muita alegria o vemos presidindo os trabalhos 
desta Casa de Leis, Srs. Deputados, imprensa, 
funcionários; nós, o Sr. Deputado Doutor Hércules e 

a Sr.ª Deputada Aparecida Denadai tivemos o 
privilégio de estar presentes em uma solenidade 
singela, rápida, mas de uma simbologia muito 
grande. O Sr. Governador Paulo Hartung, mais uma 
vez, sai à frente no Brasil.  

S.Ex.ª acabou de assinar um Projeto de Lei 
Complementar que dá nova redação ao Artigo 137 da 
Lei Complementar nº 46, de 31/12/1994. 
 Esta lei é de autoria da Sr.ª Deputada Federal 
Rita Camata. E agora, em 2007, o Estado do Espírito 
Santo passa à frente do Brasil, embora a Senadora do 
Estado do Ceará a Srª Patrícia Saboya tenha dado 
entrada no processo em nível nacional. 
 Art. 1º O artigo 137 da Lei Complementar nº 
46, de 31/12/1994 passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
 

“Art. 137 será concedida licença à 
servidora pública efetiva, gestante, 
por cento e oitenta dias consecutivos, 
mediante inspeção médica, sem 
prejuízo da remuneração.”  

 
Art. 2º Esta lei complementar entra em vigor 

na data de sua publicação. 
 Ficamos feliz porque é um avanço para a 
família. Como dissemos no Palácio Anchieta, onde 
estavam presente a sub-Secretária da Secretaria de 
Ação Social, o Presidente do Conselho e demais 
pessoas ligadas às questões sociais do Estado. 
Principalmente a nossa primeira-dama, Sr.ª Cristina 
Hartung que fez questão de participar da assinatura 
desse projeto de lei pelo simbologismo da família. 
Foi grande a sensibilidade do nosso Sr. Governador, 
em relação às famílias dos funcionários públicos.  

Esse projeto de lei traz para esta Casa debates 
importantes como os que debatemos todos os dias, 
não só neste plenário, mas nas comissões e nos 
eventos. Enfim, ele discute o valor da vida e a 
constituição mais importante da sociedade, que é a 
família. 

Hoje, o próprio Governador nos passou um 
projeto de lei que estende a licença maternidade por 
mais dois meses. Isso significa que a nossa gestante 
do poder estadual ficará com seu recém-nascido seis 
meses. Isso significa sensibilidade e compromisso 
com a família; qualidade de vida do recém-nascido; 
contado com a mãe; com o cheiro do leite. Esse 
encontro de mãe e filho nos primeiros seis meses de 
vida, é muito importante.  

A diferença dos dois projetos é que o do Sr. 
Governador Paulo Hartung, entra em vigor a partir da 
data da publicação.  

A Nestlé está instalada no Estado, foi uma 
das primeiras empresas que, em nível nacional, já 
aceitou o projeto da nossa Senadora a Srª Patrícia 
Saboya e já inscreveu seus funcionários. O Espírito 
Santo está ganhando por antecipação, passando à 
frente do Brasil. 

Farei a leitura da Mensagem do Governador 
do Estado:  
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“Senhor Presidente, 
Submeto ao exame dessa ilustre 
Assembléia Legislativa o incluso 
projeto de lei complementar onde 
proponho nova redação ao artigo 137 
da Lei Complementar nº 46, de 
31/12/1994 – Regime Jurídico Único 
dos Servidores Públicos Civis do 
Estado do Espírito Santo, que trata da 
Licença por Gestação, Lactação e 
Adoção, para alterar o tempo de 
duração dessa licença, de 120 para 
180 dias consecutivos. 
Mencionada alteração, motivada por 
sugestão do Deputado Hércules 
Silveira no mês de março deste ano, 
durante a última apresentação do 
relatório de administração do 
governo nessa Assembléia 
Legislativa, vem atender aos anseios 
das servidoras efetivas da 
Administração Pública Estadual no 
período de amamentação. 
O amparo à maternidade possui 
amplo caráter social. Como célula da 
sociedade, a família tem que ser 
preservada e, para isto, é necessário 
que a mãe esteja integralmente 
disponível para os cuidados 
indispensáveis ao filho, nos primeiros 
meses de vida, sobretudo para o 
aleitamento materno. A assistência ao 
filho recém-nascido é prioritária, e 
constitui uma das finalidades da 
ampliação do benefício da licença 
que ora proponho para 180 dias. 
Vale ressaltar que a Licença 
Maternidade de 120 dias foi 
implantada no Brasil através da 
Constituição Federal de 1988, por 
meio de uma emenda da então 
Deputada Constituinte Rita Camata. 
Até essa data, a matéria era regulada 
em lei ordinária. A CLT dispunha a 
respeito, estabelecendo que o prazo 
da Licença era de noventa dias. 
Diante disso, solicito a aprovação do 
projeto de lei em apreço, para o que 
peço a atenção especial de V.Ex.ª e 
Pares. 
 
Atenciosamente 
 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado” 

 
Ficamos muito feliz por trazermos em mãos 

este Projeto de Lei. Logo nós que fomos a primeira a 
apresentar na política do Estado do Espírito Santo a 
mãe adotiva ou pai adotivo. Quem adotasse uma 
criança de zero a seis meses teria todos os direitos 

concernentes aos pais biológicos. Isso é uma 
seqüência da política que fazemos nesse Estado que 
vive hoje esse grande avanço. 

Convidamos toda a Casa, Deputados e 
funcionários; a sociedade e os mimosenses, que nos 
assistem pela TV Assembléia, para o projeto Circuito 
Cultural Rural, o qual consiste na degustação de 
produtos típicos e regionais associadas às 
manifestações artísticas do municípios, que será 
realizado amanhã, às 19h no Hortomercado de 
Vitória, localizado na Avenida Nossa Senhora dos 
Navegantes, Praia do Suá. 

Pedimos ao câmera para focalizar esse lindo 
convite da Prefeitura de Mimoso do Sul em parceria 
com o Governo do Estado, por meio da Secretaria da 
Agricultura, Abastecimento, Aqüicultura e Pesca - 
Seag.  

O evento terá como atração especial a 
apresentação da Orquestra de Sanfona e Viola do 
Sítio Histórico de São Pedro de Itabapoana. 

O Secretário de Estado da Agricultura, Sr. 
César Colnago está realizando um brilhante trabalho 
criando esse Circuito Cultural Rural. Outros 
municípios já fizeram parte deste circuito, como 
Aracruz e Afonso Cláudio. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON)- Estaremos lá.  
 O Sr. Deputado Wanildo Sarnáglia faria uso 
da palavra, porém está licenciado. (Pausa) 
 Concedo a palavra ao Sr. Deputado Claudio 
Vereza. (Pausa) 
 Ausente, concedo-a ao Sr. Deputado 
Sargento Valter. 
 
 O SR. SARGENTO VALTER – (Sem 
revisão do orador)- Sr. Presidente, Sras Deputadas e 
Srs Deputados, parabenizamos novamente o Governo 
do Estado, na pessoa do Sr. Ricardo Ferraço, vice-
governador e Secretário de Obras, por mais uma 
excelente realização que foi a entrega do trecho 
Marilândia – Sapucaia, no último sábado e que 
tivemos a oportunidade de participar. 
 Trata-se de uma obra de asfaltamento 
daquele trecho, que trouxe conforto, alegria e 
prosperidade àquela região. 
 Parabenizamos também o Sr. Deputado Paulo 
Foletto, pois segundo o Sr. Osmar Passamani, 
Prefeito de Marilândia, e o nosso Governador que 
estava presente, S.Exª foi um dos responsáveis 
daquela solicitação. 
 Ficamos felizes com a atuação de S.Exª, o 
que demonstra a sua importância para Colatina e o 
que esta cidade pode esperar de um parlamentar 
como o senhor. Isso é importante para o PSB, pois 
precisamos de homens públicos com essa visão e 
com essa determinação. 
 Observamos a alegria da população que 
estava recebendo aquela obra, temos certeza de que 
nós deputados estamos no caminho certo ao 
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apoiarmos o Governo do Estado com essas 
realizações. 
 Ficamos muito feliz e parabenizamos o Sr. 
Osmar Passamani e o Sr. Deputado Paulo Foletto, 
reconhecido publicamente como um dos grandes 
responsáveis pela obra realizada pelo Governo do 
Estado. 
 
 O Sr. Paulo Foletto – Sr. Deputado Sargento 
Valter, muito obrigado. A Rodovia agora se chama 
Mário Catelan. Lemos no Expediente de hoje a 
comunicação do DLPL a sanção do Governo. 

Mario Catelan foi um cidadão extremamente 
importante para o desenvolvimento de Marilândia, 
como trabalhador e artífice da emancipação daquele 
Município. 
 É importante frisar como que esse Governo 
está comprometido com a diminuição das 
desigualdades regionais e com o trabalho efetivo para 
o que chamamos de interior - as micro-regiões, as 
mesorregiões - possam atingir o equilíbrio de  
desenvolvimento e que façamos a manutenção da 
população na região. 
 Daremos apenas alguns números, foram 10,5 
km de asfalto, de alta qualidade. A população se 
mobilizou e transformou um evento político em uma 
festa. O Sr. Renato Casagrande, Senador da 
República, perguntou-nos se aquele evento tinha se 
transformado em uma festa e respondemos que sim. 
 As obras que levamos para o interior, faz a 
população se sentir em festa a vida inteira.  

Obras importantes estão acontecendo na 
região, como a ligação com Linhares pela via Beira-
Rio, a liberação para o projeto da ligação de Colatina 
com Itaguaçu, via Itaimbé e via Pontal. São obras que 
vão estruturar a região do pólo Colatina para que 
possamos cada vez mais fazer a migração inversa que 
os últimos governos do estado fabricaram, ao invés 
do cidadão sair do interior e vir para região 
metropolitana da Grande Vitória queremos atrai-lo de 
volta. 
 Obrigado pela citação do nosso nome. V. Exª 
também faz parte desse belo momento de 
desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. 
 

O SR. SARGENTO VALTER – 
Agradecemos o aparte, estivemos juntos com o Sr. 
Deputado Da Vitória, com o nosso Senador Renato 
Casagrande e pudemos testemunhar de perto.  

No nosso retorno tivemos a oportunidade de 
vermos uma obra também em construção, que é 
Colatina a Linhares, e ficamos impressionados com 
aquela obra, a importância dela, a beleza que será 
aquela obra que margeia o Rio Doce. Ficamos feliz 
com o governo do estado por essas realizações. 

Parabenizamos o Governo do Estado pelo 
convênio assinado com a Prefeitura de São Mateus 
para drenagem e pavimentação de ruas em Guriri, 
balneário importante naquele município. Gostamos 
daquele balneário e ficamos feliz com o trabalho 
realizado pelo Sr. Deputado Freitas.  

A nossa felicidade é maior porque temos no 
mesmo município o nosso companheiro, Sr. Amadeu 
Boroto, que pleiteia aquela prefeitura. Ficamos feliz 
em vermos Guriri recebendo esses benefícios, o que 
fará com que aquela localidade possa se projetar cada 
vez mais.  

Ontem tivemos a oportunidade, no Município 
de Serra, juntamente com o Senador Renato 
Casagrande, de fazermos uma prestação de contas 
dos nossos seis meses de mandato. Agradecemos as 
quase trezentas pessoas que compareceram ao evento 
demonstrando o carinho com o senador e a 
compreensão com nosso mandato. 

Parabenizamos o prefeito de Domingo 
Martins que tem feito um belo trabalho naquela 
região, prefeito este filiado ao PSB, estamos fazendo 
com que Domingo Martins seja uma cidade cada vez 
mais importante. O Prefeito Wanzete Kruger faz uma 
bela administração. Temos certeza de que a 
população reconhecerá seus feitos.  

O PSB pretende apoiar o nosso prefeito, 
“Manoel Pé de Boi” em Conceição da Barra, prefeito 
este filiado ao PSB, que vem fazendo um grande 
trabalho para aquela comunidade e por isso vamos 
apóia-lo. 

Agradecemos à Prefeita Flávia Cysne, de 
Muqui, filiada recentemente ao PSB. O nosso partido 
quer parabenizar aquele município pela sua 
administração. 

 
A Sr.ª Luzia Toledo – Sr. Deputado, a 

Prefeita Flávia Cysne é de Mimoso do Sul. O prefeito 
de Muqui é o Frei Paulão, que já era do partido de V. 
Ex.ª, que é nosso amigo. Mas a prefeita Flávia Cysne 
é de Mimoso do Sul, nossa terra natal. 

 
O SR. SARGENTO VALTER – Bem 

lembrado. Estamos com a prefeita Flávia Cysne e 
contando com o apoio, com a liderança de V.Ex.ª, 
para que continuemos fazendo de Mimoso do Sul 
esse belo município que é. O PSB vem tratando isto 
com muita tranqüilidade.  

Parabenizamos o vice-prefeito de Vila Velha, 
Sr. Mauricio Gorza, que saiu do PSB e foi para o 
PDT. S.Ex.ª é um belo companheiro, mas nós do PSB 
temos uma aliança partidária com o Governo do 
Estado e não podemos em hipótese alguma 
transformar o embate político em embate pessoal. 
Daí a liberação do nosso vice-prefeito Mauricio 
Gorza, que foi para o PDT. Desejamos sucesso na 
nova gremiação e que possa estar tranqüilo, 
desenvolvendo o seu trabalho. 

 
Parabenizamos o Prefeito Audifax Barcelos, 

do Município de Serra, que faz uma bela 
administração e que tem dado sucessivas ordens de 
serviço. Hoje S. Ex.ª assinará mais uma ordem de 
serviço para a construção de um campo de futebol em 
Central Carapina. Na quinta-feira, assinará a ordem 
de serviço para a construção de trezentas e cinqüenta 
casas em Novo Horizonte. S. Ex.ª é dono de uma 
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tranqüilidade muito grande, de uma prestação de 
serviço imensa e tem uma marca registrada. Há oito 
anos foi secretário na gestão do ex-prefeito Sérgio 
Vidigal e fez uma excelente administração. Portanto, 
temos plena certeza de que o Município de Serra está 
bem servido pela administração do companheiro 
Audifax Barcelos, que sucedeu o ex-prefeito Sérgio 
Vidigal. 

Parabenizamos o Município de Serra por 
estar bem servida de administradores. Não importa 
qual será o nome do candidato das próximas eleições, 
cabe ao PDT essa decisão. Mas seja qual for, temos 
plena certeza de que aquele município continuará no 
caminho certo. (Muito bem!)  

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Reginaldo Almeida. (Pausa) 

Ausente, concedo-a ao Sr. Deputado Euclério 
Sampaio. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (Sem 

revisão do orador) - Sr. Presidente, Sr.ªs Deputadas 
e Srs. Deputados, desejamos uma boa-tarde aos 
servidores da Casa, aos profissionais da imprensa e a 
todos que nos assistem. 

Inicialmente, parabenizamos o Sr. Deputado 
Da Vitória pela autoria do projeto que está em pauta 
na sessão de hoje, proibindo qualquer tipo de 
cobrança para emissão de diploma de conclusão de 
curso por parte das instituições de ensino superior 
sediadas no Estado. Isso é importante para a 
educação.  

S. Ex.ª também será um dos responsáveis 
pela vinda do Secretário de Estado da Educação a 
esta Casa, para participar de uma reunião conjunta 
das Comissões de Educação e de Segurança, para 
tratar da mudança que o mesmo quer fazer na 
malfadada questão da merenda escolar. Entendemos 
que essa mudança será nociva para o Estado. Já nos 
manifestamos nesta Casa, ontem, Sr. Deputado Da 
Vitória. V. Ex.ª está de parabéns. Fazemos parte da 
Comissão de Segurança.  

Tomamos conhecimento - será objeto de um 
outro pronunciamento - que a Sedu está terceirizando 
a educação. O negócio está feio. Está tudo 
terceirizado. Mas, como não podia deixar de ser, a 
imprensa não tem acesso a tudo que ocorre no estado. 
Mas o mínimo que ela divulga, a bem da verdade, ela 
não é onipresente... 

 
O Sr. Da Vitória – Sr. Deputado, 

agradecemos a V. Ex.ª por estar acompanhando o 
nosso trabalho e ter ficado satisfeito com a nossa 
participação convidando o Secretário de Estado da 
Educação para se explicar. A Sr.ª Deputada Luzia 
Toledo, vice-presidente da Casa e membro efetiva da 
Comissão de Educação, também estava presente à 
reunião ontem. A convocação do secretário foi 
aprovada e aproveitamos para agradecer a todos os 
membros da Comissão que votaram conosco. 

Recebemos várias informações através dos 
veículos de comunicação do nosso estado de grande 
circulação, como “A Gazeta” e “A Tribuna”, A 
Tribuna, da Folha de São Paulo , dos jornais da TV 
Globo, etc., manifestando uma preocupação quanto a 
compra da merenda escolar através de serviço 
terceirizado. Por quê? É um serviço com 
especialidade agregada, terceirização com venda de 
alimentos, e poucas empresas no Brasil preenchem os 
critérios desse edital, não chega a dez. Limita-se 
assim a quantidade de empresas participantes e a 
possibilidade até de um pregão eletrônico, que hoje é 
o mais transparente instrumento de licitação no nosso 
Estado e no nosso País.  

Os veículos de comunicação já noticiam que 
empresas desse ramo enfrentam problemas de 
corrupção, enfrentam fiscalização da Polícia Federal, 
do Ministério Público Estadual e Federal em São 
Paulo. Todas essas empresas estão manchadas pela 
corrupção.  

Sabemos da idoneidade do Secretário de 
Estado da Saúde, da sua história positiva neste 
Estado, mas não sabemos se tem conhecimento desse 
fato. Apenas está buscando alternativa para resolver o 
problema dos diretores de escola que se julgam 
incapazes de fazer a compra das merendas. Tem se 
responsabilizado perante o Tribunal de Contas.  

Será que essa escolha do Secretário da Saúde 
é a única alternativa? O Estado de Minas Gerais 
buscou uma alternativa com registro de preço. 
Queremos debater sobre isso.  

Estamos sendo cobrado pelas empresas, que 
estão preocupadas em perder os seus contratos, e 
pelos funcionários, que não podem perder os seus 
empregos. Mas estamos preocupados principalmente 
com a transparência do serviço. Esse é o nosso papel.  

Convidamos todos os deputados a 
participarem desse debate conosco, porque temos de 
dar uma resposta à sociedade capixaba. 
Provavelmente o Secretário de Estado da Educação 
fundamentará a sua motivação em terceirizar esse 
serviço.  
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Queremos 
ouvir e tirar algumas dúvidas com o Secretário de 
Educação, que todos conhecem. Mas há denúncias 
graves pesando sobre essa empresa em outros 
Estados. 
 Muitos deputados assomaram a esta tribuna e 
apresentaram dados positivos da saúde. Não vimos 
ninguém apresentar dados de quantas pessoas 
morreram por omissão de socorro ou por negligência 
dos profissionais da Secretaria de Saúde. Ninguém 
apresentou nenhum levantamento, nenhuma 
estatística nesse sentido. Só falaram coisas boas.  

Passaremos a ler uma reportagem do jornal 
Notícia Agora, do dia 23 de outubro de 2007, que 
diz: 

 
“Socorro demora e bebê morre. 
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Mulher estava em trabalho de parto e 
vizinhos chamaram o Samu, mas 
ambulância não chegou. 
A omissão de socorro do Samu 
(Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência) faz mais uma vítima. 
Dessa vez foi Gustavo, que nasceu de 
uma gestação de sete meses. Na 
madrugada de ontem, por volta das 5 
horas, a dona-de-casa Marlúcia 
Santos Lourenço, 23 anos, entrou em 
trabalho de parto.(...) 
Familiares dizem que receberam 
ameaças ao pedir ajuda. 
Comovidos com o sofrimento da 
gestante ao dar a luz a um bebê 
prematuro, vizinhos e familiares de 
Marlúcia ligaram, por mais de quatro 
vezes, para pedir ajuda ao Samu, 192. 
Em vez de ajuda, receberam 
desconfiança e ameaças. 

 
 Por que cada deputado possui plano de 
saúde? Porque a saúde pública não presta para nós, só 
presta para o povo. Vamos deixar de hipocrisia. 
Mesmo assim alguns deputados têm coragem de 
assomar a esta tribuna e dizer que a saúde pública é 
boa. É enganar o povo. Se assim fosse não teríamos 
planos de saúde. Usaríamos o serviço público do 
Estado.  

Só falta o Sr. Deputado Jardel dos Idosos 
dizer que não tem plano de saúde. Até acreditamos.
  
 O Sr. Jardel dos Idosos – Fizemos um plano 
de saúde da Unimed no valor de trezentos e cinqüenta 
reais para oito pessoas. 

Há algum tempo o Sr. Deputado Theodorico 
Ferraço, fazendo uso da tribuna, falou muito mal da 
saúde do Estado do Espírito Santo, ocasião em que 
fizemos uma proposta aos deputados: não possuam 
planos de saúde, porque um exemplo vale mais que 
mil palavras. 

Com certeza se nós, deputados, não tivermos 
planos de saúde ninguém mais morrerá nos 
corredores, os médicos e as enfermeiras ganharão 
melhor e o atendimento na área da saúde do Estado 
será exemplo para o Brasil e para o mundo inteiro. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Não 

sejamos demagogos. Temos planos de saúde porque 
que não confiamos na saúde pública do nosso Estado 
e do nosso País. Mas também não nos calaremos 
diante da situação crítica que vive o nosso povo. 
Temos coragem de assomar a esta tribuna e defender 
o nosso povo. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Da 
Vitória. 

O SR. DA VITÓRIA – (Sem revisão do 
orador) - Sr. Presidente, Sr.as Deputadas e Srs. 
Deputados, uma história que comoveu o País teve um 
final feliz ontem, resultado de uma parceria entre a 
população e a Polícia. O bebê Jefferson foi devolvido 
para os braços de sua jovem mãe dois dias depois de 
ter sido levado do Hospital São João Batista, em 
Cariacica. 

Felicitamos esta mãe e este pai, que agora 
estão em casa cuidando de seu filhinho. Que Deus os 
abençoe.  
 O episódio serve de alerta para que a 
segurança dos hospitais públicos seja observada com 
mais rigor. Duas vidas foram separadas por algum 
tempo, o suficiente para deixar uma jovem mãe e um 
jovem pai em desespero. 
 A imprensa vem mostrando como é 
relativamente fácil entrar em alguns hospitais 
públicos e sair sem problemas. O que nos preocupa, 
pois signif ica que não há controle rígido dos 
visitantes, e outros casos como o de Jefferson podem 
acontecer. 
 A falsa enfermeira que levou o bebê está 
presa. O apoio da comunidade e a resposta rápida da 
Polícia foram fundamentais para o bom desfecho 
deste caso. Uma demonstração de que a 
interatividade oferece resultados positivos e deve ser 
incentivada. 
 Se a população denuncia é porque confia no 
Polícia, uma confiança que precisa ser estreitada em 
benefício do trabalho policial e do próprio povo. E 
cabe às Polícias Militar e Civil trabalharem 
arduamente para que esta parceria com a população 
seja ampliada. 
 Apesar de todas as dificuldades, os baixos 
salários, a falta de equipamentos, a Polícia vem 
trabalhando com afinco, atuando dia e noite para dar 
respostas e mostrar resultados à sociedade. 
 Hoje a nossa Polícia Militar desencadeou a 
operação Força Total, envolvendo quase todo o 
efetivo da Polícia Militar com ações em todo o 
Estado. Os comandantes dos batalhões esperam 
contar com o apoio da população para conter a 
criminalidade, a mesma ajuda que possibilitou o 
resgate do pequeno Jefferson. 
 Como Presidente da Comissão de Segurança 
desta Casa cumprimentamos a Polícia Civil por esta 
ação rápida que devolveu o bebê são e salvo para os 
braços de sua mãe. Foi um grande presente para nós 
termos a certeza de que temos operadores da 
segurança pública valorosos, homens 
comprometidos. 
 Também aplaudimos a população, que 
denunciou e teve um papel fundamental neste caso. O 
Estado dispõe de instrumentos eficazes para que o 
povo colabore sem correr qualquer risco, como o 
Disque-Denúncia, por exemplo. 
 O papel da Polícia Militar, da Polícia Civil, 
do Corpo de Bombeiros é trabalhar pela  preservação 
da vida, pela tranqüilidade do cidadão capixaba.  
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 Desta tribuna, parabenizamos o Secretário de 
Estado da Segurança Pública, Sr. Rodney Rocha 
Miranda; a Delegada de Polícia Civil do Município 
de Cariacica, Sr.ª Lídia Meirelles Daud, que com a 
sua equipe conseguiu, através de uma denúncia 
anônima, encontrar o bebê. Solicitamos ao Governo 
do Estado que, cada vez mais, contemple as 
instituições operadoras de segurança pública com 
condições de trabalho e valorização profissional.  
 Aproveitamos a oportunidade para falar, mais 
uma vez, sobre a Penitenciária Regional de Colatina, 
aquele monumento diabólico. Esse é o nome que se 
dá `aquela penitenciária. Não é apelido maldoso. É 
porque moramos naquela cidade, estamos deputado 
estadual e presidente da Comissão de Segurança. Sr. 
Presidente Guerino Zanon, Sr.ªs Deputadas e Srs. 
Deputados, V.Exas não imaginam a quantidade de 
solicitações que recebemos sobre aquela 
Penitenciária Regional de Colatina, construída para 
abrigar um pouco mais de noventa presos e 
aumentou-se a sua capacidade para abrigar cento e 
quarenta presos. Em outra oportunidade, assomamos  
a esta tribuna preocupado com aquela penitenciária 
que tinha quatrocentos e oitenta presos. Hoje são 
mais de quinhentos e vinte e oito presos porque 
chegaram mais presos nesse final de semana, são 
detentos provisórios, condenados, do sexo feminino e 
menores.  

Olhem o que temos naquela cidade! Nisso 
não está o maior problema. O maior problema está na 
estrutura física, maior ainda está na quantidade de 
policiais que fazem a guarda daquele presídio.  
 Pedimos às Sr.ªs Deputadas e aos Srs. 
Deputados - mais de doze deputados já confirmaram 
presença na audiência pública no Município de 
Colatina - para definirmos uma data com o Secretário 
de Estado de Segurança Pública, que também 
confirmou presença no dia 25 de outubro, às 18h, no 
Colégio Marista, no Município de Colatina. Será uma 
audiência responsável, quando ouviremos a 
sociedade que está colocada junto ao nosso mandato 
para conseguirmos as resoluções das políticas 
públicas para a nossa região noroeste. Hoje, o que 
está em primeiro lugar na necessidade do cidadão é a 
segurança pública e aquela região do Município de 
Colatina é a menos contemplada do Estado do 
Espírito Santo em investimentos. 
 Acreditamos que o Governador do Estado, 
Sr. Paulo Hartung continuará na linha de 
investimentos, como faz naquela região. Na semana 
passada parabenizamos S.Ex.ª. Temos que incentivar 
os atos bons deste Estado para também olharmos para 
a segurança pública e, principalmente, para a situação 
carcerária, que hoje está crítica, no Município de 
Colatina, pela quantidade excessiva de presos.  
 Sr. Presidente, Sr.ªs Deputadas e Srs. 
Deputados pedimos o apoio de V.Ex.ªs para 
voltarmos nossos olhos para aquela cidade pois está 
no momento de acontecer um grande fato negativo de 
enorme relevância no nosso Estado. Sabemos que 
isso é herança de outros governos. 

 Daqui a alguns dias aprovaremos o 
Orçamento do Governo do Estado, sabemos que os 
investimentos têm aumentado a cada ano. Mas, 
precisamos ser mais arrojado na segurança pública e 
no problema da situação carcerária do nosso Estado.  
 Temos contratações emergenciais para a 
construção de presídios no Município de Cachoeiro 
de Itapemirim, temos que acompanhar isso e 
acreditamos na sua necessidade.  
 Falamos também que o problema do 
Município de Colatina é muito sério. Estamos 
vivenciando isso.  

Hoje tivemos a satisfação de receber, pelo 
menos, uma notícia positiva a respeito do Município 
de Colatina: a GB Lavandeira, uma grande empresa 
na nossa cidade, referência não só no nosso Estado 
mas no nosso País, que tem na sua direção um filho 
do Município de Colatina, recebeu o Prêmio Master 
empresarial; prêmio reconhecido que é dado às micro 
e pequenas empresas que empreendem esforços na 
busca de melhorias nos processos administrativos e 
de gestão, ampliando a visibilidade diante do cliente 
e do mercado.  
 Louvamos a iniciativa do Estado pela  criação 
desse prêmio empresarial que incentivará as 
empresas a fazerem parcerias com o sistema 
carcerário, dando possibilidades a essas pessoas de 
terem alternativas de trabalho ao saírem das 
penitenciárias. Um preso que vive em um presídio 
com superlotação não tem condições de qualquer tipo 
de ressocialização. Por isso parabenizamos e 
louvamos a iniciativa da empresa GB Lavanderia e 
continuamos a Incentivar os empresários para que 
cada vez mais contribuam com o governo, com a 
qualidade de vida e com o sistema carcerário, que é 
caótico em nosso Estado.  

Parabenizamos o governo pelo incentivo e à 
GB Lavanderia, na pessoa do Sr. Marco Aurélio 
Brito, nosso amigo, jovem empresário que busca 
alternativas diferenciadas levando em conta a 
preocupação com o meio ambiente tanto que já foi 
homenageado em Colatina e no País, ganhando 
prêmio pela sua preocupação ambiental.  

Pedimos apoio aos nobres pares e reiteramos 
o convite para que nos ajudem na audiência pública 
que acontecerá dia vinte e cinco, às 18h., no Colégio 
Marista. Está confirmada a presença da cúpula da 
Segurança Pública do nosso Estado. A sociedade 
participará, a previsão é de que participarão mais de 
mil pessoas.  

Contamos com a presença do Sr. Deputado 
Freitas e de todos os demais Srs. deputados. O Sr. 
Deputado Doutor Wolmar Campostrini, que é do 
nosso partido, já confirmou presença.  

Aproveitamos o tempo que nos resta para 
registrar que o projeto que encabeça a pauta da 
Ordem do Dia, de nossa autoria, é de grande 
relevância. Trata-se do Projeto de Lei nº 416/2007 
que proíbe qualquer tipo de cobrança para a emissão 
de diploma de conclusão de curso por parte das 
Instituições de Ensino Superior sediadas no Estado.  
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Somos bacharel em direito, nos formamos em 
2005. Ainda temos muitos amigos cursando a 
universidade, com os quais nos reunimos várias vezes 
e os mesmos nos pediram que protocolássemos esse 
projeto. No Estado de São Paulo essa é uma lei que já 
se encontra em vigor. Há, também, uma decisão 
judicial, concedida pelo juiz Alexandre Vidigal de 
Oliveira, da 20.ª Vara Federal do Distrito Federal, 
que concedeu liminar a um estudante para que fique 
livre de pagar taxa de cobrança para confecção do 
diploma.  

Para o juiz daquela Comarca, a instituição de 
ensino superior deve:  

 
“Conduzir-se por critérios aceitáveis 
do ponto de vista racional e observar 
as normas que regem a matéria , em 
especial a Resolução 03/89 (artigo 
4.º, parágrafo 1.º), do conselho 
Federal de Educação” 

 
Portanto, é um projeto arrojado, não agrada a 

todos deste Estado, mas contamos com o apoio de 
todos os Parlamentares desta Casa, porque o diploma 
não deve ser cobrado pelas universidade. Entendemos 
como o juiz Alexandre Vidigal de oliveira e o 
Ministério Público Federal do Estado São Paulo.  

É obrigação dos Parlamentares acompanhar 
fatos relevantes como esse e dar oportunidade aos 
cidadãos capixabas de cursarem a faculdade e ter 
direito ao diploma sem pagar taxa. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Findo o tempo destinado aos Oradores 
Inscritos, passa-se à : 

 
ORDEM DO DIA: 

 
1. Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei nº 
416/2007, do Deputado Da Vitória, 
proibindo qualquer tipo de cobrança 
para a emissão de diploma de 
conclusão de curso por parte das 
Instituições de Ensino Superior 
sediadas no Estado. Publicado no 
DPL do dia 18/10/2007.  
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
CIDADANIA, DE EDUCAÇÃO, 
DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 
DE FINANÇAS). 

 
2. Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei nº 
431/2007, encaminhado pelo Ofício 
nº. 1566/2007, da Procuradoria Geral 
de Justiça, que altera o artigo 8º da 
Lei nº 8.601, de 31 de julho de 2007, 
fixando atribuições, requisitos 
profissionais e localização dos cargos 
efetivos, em comissão e das funções 

gratificadas que compõem o quadro 
de cargos administrativos do MP-ES. 
Publicado no DPL do dia 
17/10/2007. (COMISSÕES DE 
JUSTIÇA, DE CIDADANIA E DE 
FINANÇAS). 

 
3. Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei nº 
412/2007, oriundo da Mensagem 
Governamental nº 197/2007, que 
inclui no Sistema Rodoviário 
Estadual o trecho de 13,2 Km de 
extensão denominada Rodovia ES-
473, passando pela localidade de 
Viçosinha, Fazenda Experimental do 
Incaper e Cachoeira Alegre, 
retornando à BR-262 no Km 11,8. 
Publicado no DPL do dia 
09/10/2007. (COMISSÕES DE 
JUSTIÇA, DE CIDADANIA E DE 
FINANÇAS). 

 
4. Votação adiada, com discussão 

encerrada, em 2º turno, da Proposta 
de Emenda Constitucional nº 
01/2007, do Deputado Doutor 
Wolmar Campostrini e outros, dando 
nova redação à Constituição 
Estadual, dispondo sobre acumulação 
de cargo no serviço público pelo 
profissional de saúde. Publicado no 
DPL do dia 28/02/2007. Pareceres 
nºs 46/2007 e 302/2007, da 
Comissão de Justiça, pela 
admissibilidade, constitucionalidade 
e legalidade; 12/2007, da Comissão 
de Saúde, Saneamento e Assistência 
Social; 91/2007, da Comissão de 
Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos e 16/2007, da Comissão de 
Finanças, todos pela aprovação, 
publicados no DPL dos dias 
21/09/2007 e 26/09/2007. Quorum 
para aprovação: 3/5(18 votos) –  
votação nominal. A matéria foi 
aprovada, em 1.º turno, com 22 
(vinte e dois) votos favoráveis e 
nenhum voto contrário, na Sessão 
Ordinária do dia 02/10/2007. 

 
5. Discussão, se houver recurso, na 

forma do artigo 275-B, §§ 2.º a 5.º do 
Regimento Interno, do Projeto de Lei 
nº 211/2007, do Deputado Givaldo 
Vieira, que institui o Dia Estadual da 
Responsabilidade Social das 
Empresas. Publicado no DPL do dia 
28/06/2007. Pareceres nºs. 305/2007, 
da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade e 52/2007, da 
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Comissão de Saúde, Saneamento e 
Assistência Social, pela aprovação. 
Lido no Expediente da Sessão 
Ordinária do dia 22.10.2007. 

 
6. Discussão, se houver recurso, na 

forma do artigo 275-B, §§ 2.º a 5.º do 
Regimento Interno, do Projeto de Lei 
nº 29/2007, do Deputado Euclério 
Sampaio, que institui no Calendário 
oficial do Estado a transferência 
simbólica da sede do Governo do 
Estado para o Porto de São Mateus, 
no Município de São Mateus, em 
comemoração ao Dia nacional da 
Consciência Negra. Publicado no 
DPL do dia 28/02/2007. Pareceres 
nºs. 250/2007, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade e 
123/2007, da Comissão de Defesa da 
Cidadania e dos Direitos Humanos, 
pela aprovação. Lido no Expediente 
da Sessão Ordinária do dia 
22.10.2007. 

 
7. Discussão, se houver recurso, na 

forma do artigo 275-B, §§ 2.º a 5.º do 
Regimento Interno, do Projeto de Lei 
nº 221/2007, do Deputado Vandinho 
Leite, que concede título de cidadão 
Espírito-santense ao Senhor Antônio 
Assis de Castro. Publicado no DPL 
do dia 11/07/2007. Pareceres nºs. 
249/2007, da Comissão de Justiça, 
pela constitucionalidade, e 126/2007, 
da Comissão de Defesa da Cidadania 
e dos Direitos Humanos, pela 
aprovação. Lido no Expediente da 
Sessão Ordinária do dia 22.10.2007. 

 
8. Discussão, se houver recurso, na 

forma do artigo 275-B, §§ 2.º a 5.º do 
Regimento Interno, do Projeto de Lei 
nº 346/2007, do Deputado Marcelo 
Santos, que concede título de cidadão 
Espírito-santense ao Senhor Jefferson 
Gonçalves. Publicado no DPL do dia 
29/08/2007. Pareceres nºs. 320/2007, 
da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade, e 127/2007, da 
Comissão de Defesa da Cidadania e 
dos Direitos Humanos, pela 
aprovação. Lido no Expediente da 
Sessão Ordinária do dia 22.10.2007. 

 
9. Discussão Especial, em 2ª sessão, do 

Projeto de Lei nº 227/2007, da 
Deputada Luzia Toledo, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de fixação de 
mensagens educativas sobre os males 

e os ricos do uso de drogas, no 
interior de veículos especialmente 
destinados à condução coletiva de 
escolares, no âmbito do Estado do 
Espírito Santo. Publicado no DPL do 
dia 11/07/2007. 

 
10. Discussão Especial, em 2ª sessão, do 

Projeto de Lei nº 264/2007, da 
Deputada Janete de Sá, que 
determina que as escolas do Estado 
do Espírito Santo, públicas e 
privadas, no ato da matricula e 
rematrícula, façam cadastramento de 
patologias e alergias dos alunos e dá 
outras providências. Publicado no 
DPL do dia 26/07/2007. 

 
11. Discussão Especial, em 2ª sessão, do 

Projeto de Lei nº 363/2007, do 
Deputado Givaldo Vieira, que institui 
Programa Estadual de tratamento e 
reciclagem de óleos e gorduras de 
origem vegetal ou animal e uso 
culinário. Publicado no DPL do dia 
18/09/2007. 

 
12. Discussão Especial, em 2ª sessão, do 

Projeto de Lei nº 367/2007, do 
Deputado Givaldo Vieira, que 
disciplina as atividades de “Lan 
Houses”, Cibercafés, “Cyber 
Offices” e estabelecimentos 
congêneres. Publicado no DPL do 
dia 18/09/2007. 

 
13. Discussão Especial, em 2ª sessão, do 

Projeto de Lei nº 369/2007, do 
Deputado Luciano Pereira, que 
proíbe as concessionárias e 
revendedoras de veículos 
automotores a se negarem vender 
seus produtos para consumidores 
residentes em municípios diversos de 
sua área de atuação. Publicado no 
DPL do dia 18/09/2007. 

 
14. Discussão Especial, em 2ª sessão, do 

Projeto de Lei nº 377/2007, do 
Deputado Givaldo Vieira, dispondo 
sobre a obrigatoriedade de colocação 
de cardápios, com seus respectivos 
preços, na parte externa de 
restaurantes, bares e similares, e dá 
outras providências. Publicado no 
DPL do dia 21/09/2007. 

 
15. Discussão Especial, em 2ª sessão, do 

Projeto de Lei nº 409/2007, do 
Deputado Marcelo Santos, que 
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institui a Polít ica de Prevenção à 
Violência contra Educadores, Alunos 
e Servidores da Rede de Ensino 
Fundamental e Médio do Estado. 
Publicado no DPL do dia 
11/10/2007. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Discussão única, em regime de urgência, 
do Projeto de Lei nº 416/2007. 

Concedo a palavra à comissão de Justiça, 
para que esta ofereça parecer oral à matéria.  

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Convoco os membros da comissão de 
Justiça, Srs. Deputados Elcio Alvares, Doutor 
Wolmar Campostrini e Claudio Vereza. 
 Designo para relatar a matéria o Sr. Deputado 
Claudio Vereza. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente e Srs. membros 
da Comissão de Justiça a iniciativa do Sr. Deputado 
Da Vitória está nos seguintes termos: 
 

“Art.1º Ficam as instituições de 
ensino superior sediadas no âmbito 
do Estado do Espírito Santo, 
proibidas de cobrarem de seus 
alunos, qualquer taxa ou outro tipo de 
valor, para a emissão do diploma de 
conclusão de curso. 
Art. 2º A proibição de cobrança de 
que trata a presente lei, estende-se a 
todos os cursos ministrados pelas 
referidas instituições de ensino 
superior.” 
 

Compreendemos a intenção do Sr. Deputado 
Da Vitória que quer garantir o direito de estudantes e 
de familiares do ensino superior de não pagarem pelo 
diploma de conclusão do curso. Isso seria até 
admissível se fosse ensino médio que é de 
competência estadual. Na nossa modesta opinião, 
ensino superior é de competência federal. O Estado 
do Espírito Santo não poderia legislar sobre as 
instituições de ensino superior.  

Nosso parecer, pedindo as devidas desculpas 
ao Sr. Deputado Da Vitória e o parabenizando pelo 
mérito da matéria, é pela inconstitucionalidade já que 
é de competência federal. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(THEODORICO FERRAÇO) – Em discussão o 
parecer. (Pausa) 

Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Srs. Deputados? 
 
O SR. ELCIO ALVARES – Com o relator. 

O SR. DOUTOR WOLMAR 
CAMPOSTRINI – Com o relator. 

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – A 

Presidência não acompanha o voto do relator. 
 
O SR. ELCIO ALVARES – Sr. Presidente 

da Comissão, pela ordem! Temos um apreço 
profundo pelo Sr. Deputado Da Vitória; reiteramos 
isso constantemente em Plenário. 

Infelizmente a clareza do texto nos levou à 
inconstitucionalidade. Acompanhamos o parecer do 
Sr. Deputado Claudio Vereza. Fomos pela 
inconstitucionalidade do projeto rendendo as maiores 
homenagens ao Sr. Deputado Da Vitória. 

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO - Sr. 

Presidente, o parecer foi aprovado contra um voto 
pela Comissão de Justiça. 

Devolvo a matéria à Mesa. 
 
O SR. DA VITÓRIA – Sr. Presidente, pela 

ordem! Informamos aos nobres colegas da Comissão 
de Justiça que existem algumas interpelações 
judiciais de alguns amigos que estão em trâmite. 
Devemos ter a resposta posteriormente do Poder 
Judiciário. 

Acreditamos que possivelmente deve ser 
interpretado como o Sr. Deputado Claudio Vereza o 
fez.  

Esta Casa é o Parlamento; temos que debater, 
cada um na sua interpretação. Entendemos que a 
Casa pode legislar, entendemos pela 
constitucionalidade. Queremos ser parceiro desta 
Casa.  

Agradecemos ao Sr. Deputado Theodorico 
Ferraço que somou conosco.  

Posteriormente traremos as decisões do Poder 
Judiciário no qual foram impetradas as solicitações 
de alguns alunos.(Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Discussão Prévia do Projeto de Lei nº 
416/2007. 
 Em discussão. 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação o parecer da Comissão de 
Justiça. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados.(Pausa) 
 Aprovado contra quatro votos. 
 Arquive-se o projeto.(Pausa) 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Discussão única, em regime de urgência, 
do Projeto de Lei nº 431/2007. 

Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 
para que esta ofereça parecer oral à matéria. 
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O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) – Convoco os 
membros da Comissão de Justiça, Srs. Deputados 
Elcio Alvares, Claudio Vereza, Doutor Wolmar 
Campostrini e Cacau Lorenzoni. 

Designo para relatar a matéria o Sr. Deputado 
Elcio Alvares. 

 
O SR. ELCIO ALVARES – (Sem revisão 

do orador) – Sr. Presidente e Srs. membros da 
Comissão de Justiça, trata-se do Projeto de Lei nº 
431/2007, encaminhado pelo Ofício nº. 1566/2007, 
da Procuradoria Geral de Justiça, que altera o artigo 
8º da Lei nº 8.601, de 31 de julho de 2007, fixando 
atribuições, requis itos profissionais e localização dos 
cargos efetivos, em comissão e das funções 
gratificadas que compõem o quadro de cargos 
administrativos do MP-ES.  

Já votamos essa matéria, apenas houve um 
questionamento sobre o artigo 8º da Lei nº 8601, feito 
pelo Tribunal de Contas. O Ministério Público, agora, 
retifica o que poderia ter uma eiva de 
inconstitucionalidade, junta uma tabela que foi 
rigorosamente examinada pela liderança do governo.  

Portanto, não temos dúvida nenhuma com 
relação à aprovação e constitucionalidade da matéria. 
(Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(THEODORICO FERRAÇO) – Em discussão o 
parecer.(Pausa) 

Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Srs. Deputados? 
 

 O SR. CLAUDIO VEREZA – Com o 
relator. 
 

O SR. DOUTOR WOLMAR 
CAMPOSTRINI – Com o relator. 

 
O SR. CACAU LORENZONI – Com o 

relator. 
 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – A 

Presidência acompanha o voto do relator. 
Sr. Presidente, o parecer foi aprovado à 

unanimidade pela Comissão de Justiça. 
Devolvo a matéria à Mesa. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Concedo a palavra à Comissão de 
Cidadania, para que esta ofereça parecer oral à 
matéria. 

 
A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO – 

(JANETE DE SÁ) – Convoco os membros da 
Comissão de Cidadania, Srs. Deputados Doutor 
Wolmar Campostrini, Luiz Carlos Moreira, Giva ldo 
Vieira e Euclério Sampaio. 

Designo para relatar a matéria o Sr. Deputado 
Luiz Carlos Moreira. 
 
 O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA – (Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente e demais 
membros da Comissão de Cidadania, relatamos o 
Projeto de Lei n° 431/2007 de acordo com o parecer 
da Comissão de Justiça, pela sua aprovação. (Muito 
bem!) 
 
 A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO – 
(JANETE DE SÁ) - Em discussão o parecer. 
(Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. DOUTOR WOLMAR 
CAMPOSTRINI – Com o relator. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Com o 
relator. 
 
 O SR. GIVALDO VIEIRA – Com o relator. 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – A Presidência 
acompanha o voto do relator. 

Sr. Presidente, o parecer foi aprovado à 
unanimidade pela Comissão de Cidadania. 
 Devolvo a matéria à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Concedo a palavra à Comissão de 
Finanças, para que esta ofereça parecer oral à 
matéria. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(ELCIO ALVARES) – Sr. Presidente, na forma 
regimental assumo a presidência da Comissão de 
Finanças e convoco seus membros, Srs. Deputados 
Reginaldo Almeida, Luiz Carlos Moreira, Luzia 
Toledo, Theodorico Ferraço, Janete de Sá e Euclério 
Sampaio. 
 Designo para relatar a matéria a Srª. 
Deputada Luzia Toledo. 
 
 A SR.ª (LUZIA TOLEDO) – (Sem revisão 
da oradora) – Sr. Presidente e demais membros da 
Comissão de Finanças, relatamos pela aprovação da 
matéria, em conformidade com os pareceres das 
comissões de Justiça e de Cidadania. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(ELCIO ALVARES) - Em discussão o parecer. 
(Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. REGINALDO ALMEIDA – Com a 
relatora. 
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 O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA – Com 
a relatora. 
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO – Com 
a relatora. 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – Com a relatora. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Com a 
relatora. 
 
 O SR. ELCIO ALVARES – A Presidência 
acompanha o voto da relatora. 

Sr. Presidente, o parecer foi aprovado à 
unanimidade pela Comissão de Finanças. 
 Devolvo a matéria à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em discussão o Projeto de Lei n° 
431/2007. 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação o Projeto de Lei n° 431/2007. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 À Secretaria para extração de autógrafos. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Discussão única, em regime de urgência, 
do Projeto de Lei n° 412/2007. 
 Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 
para que esta ofereça parecer oral à matéria. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) – Convoco os 
membros da Comissão de Justiça, Srs. Deputados 
Elcio Alvares, Doutor Wolmar Campostrini, 
Reginaldo Almeida e Claudio Vereza. 
 Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
 Srs. membros da Comissão de Justiça, ao 
pedir autorização à Assembléia  Legislativa para 
aprovar o Projeto de Lei nº 412/2007, incluindo no 
Sistema Rodoviário Estadual o trecho de estrada que 
se inicia no Km 110,7 da BR-262, passando pelas 
localidades de Viçosinha, Fazenda Experimental do 
Incaper e Cachoeiro Alegre retornando à BR-262, o 
Governo do Estado requer a estadualização dessa 
rodovia para, posteriormente, tomar providências no 
sentido de implantar uma estrada à altura do 
merecimento do homem do campo. 
  O nosso parecer é pela constitucionalidade e 
legalidade da matéria. (Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. 
 
  O SR. ELCIO ALVARES – Sr. Presidente, 
peço a palavra para discuti-lo. 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) – Concedo a palavra 
ao Sr. Deputado Elcio Alvares. 

O SR. ELCIO ALVARES – (Sem revisão 
do orador) - Sr. Presidente e Srs. membros da 
Comissão de Justiça, requeremos a urgência para 
aprovação dessa matéria. Mas, dentro do trabalho 
realizado em favor de sua aprovação, ressaltamos os 
esforços do Sr. Deputado Theodorico Ferraço.  

Trata-se de uma estrada que tem profunda 
identidade com a região onde S.Exª tem uma 
atividade política bem intensa. Também há uma 
recomendação muito especial para aprovação da 
matéria porque se trata de uma estrada cuja 
pavimentação é um reclame da população da região 
Sul representada pelo Sr. vice-Governador do Estado 
Ricardo Ferraço. 

Sr. Deputado Theodorico Ferraço, 
cumprimentando V.Exª e todos aqueles que esperam 
que essa estrada seja estadualizada, prazerosamente 
opinamos no sentido da aprovação da matéria.(Muito 
bem!) 

 
  O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) – Continua em 
discussão o parecer. (Pausa) 
  Encerrada. 

Em votação. 
Como votam os Srs. Deputados? 
 
O SR. DOUTOR WOLMAR 

CAMPOSTRINI - Com o relator. 
 
O SR. ELCIO ALVARES – Com o relator. 
 
O SR. CLAUDIO VEREZA – Com o 

relator. 
 
O SR. REGINALDO ALMEIDA – Com o 

relator. 
 

  O SR. THEODORICO FERRAÇO –  Sr. 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Justiça.  
  Devolvo a matéria à Mesa. 
 
  O SR. REGINALDO ALMEIDA – Sr. 
Presidente, pela ordem! Informo a V.Ex.ª que no 
Projeto de Lei nº 431/2007, de iniciativa da 
Procuradoria -Geral de Justiça, este Deputado votou 
pela sua aprovação.  
 
  O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) –  Registramos o voto favorável do Sr. 
Deputado Reginaldo Almeida. 

Concedo a palavra à Comissão de Cidadania 
e Direitos Humanos, para que esta ofereça parecer 
oral à matéria. 

 
  A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO – 
(JANETE DE SÁ) – Convoco os membros da 
Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, Srs. 
Deputados Doutor Wolmar Campostrini, Luiz Carlos 
Moreira, Givaldo Vieira e Euclério Sampaio. 
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  Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
 
  A SR.ª JANETE DE SÁ – (Sem revisão da 
oradora) - Srs. membros da Comissão de Cidadania 
e Direitos Humanos, avocamos a matéria para relatar 
porque toda mensagem oriunda do Governo do 
Estado que visa reestruturar a malha rodoviária é 
importante. Mas é preciso o acatamento e a urgência 
desta Casa de Leis porque se trata de uma região que 
precisa do apoiamento do Poder Executivo Estadual, 
tendo em vista ser área de montanha, uma área 
turística, de nosso Estado, que é a nossa vocação. 
Através do turismo podemos distribuir melhor a 
renda do Estado. É preciso qualificar esses jovens, 
filhos de proprietários rurais, para fazerem de sua 
pequena terra, de sua residência uma pousada e, 
assim, incrementar o turismo. 
 A estrada está situada próximo a Domingos 
Martins, um pouco mais acima, próximo à Fazenda 
do Estado e é uma região que consideramos de 
grande vocação turística. 
 Neste sentido, solicitamos aos Srs. membros 
da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos que 
aprovem a matéria. Assim, autorizamos o Governo 
do Estado para, o mais rápido possível, construir essa 
rodovia que fará parte do Sistema Rodoviário 
Estadual. 
 Este é o nosso parecer. 
 Também falaremos sobre dois 
acontecimentos que muito nos orgulha. O primeiro, 
foi a celeridade com que se resolveu o caso do bebê 
Jefferson.  
 Outros deputados falaram sobre o caso. Mas, 
como mãe, ressaltamos que o bebê foi rapidamente 
resgatado pela nossa polícia e pelo  nosso serviço de 
segurança.  

Ficamos surpresa ao ver o Secretário de 
Estado da Segurança Pública, Sr. Rodney Rocha 
Miranda, emocionado ao segurar aquela criança no 
colo. S.Ex.ª está passando por momentos difíceis e 
tenta com mãos-de-ferro garantir a segurança da 
população capixaba; e com seu trabalho e o trabalho 
de inteligência da Secretaria, conseguiu rapidamente 
devolver ao lar dos pais do bebê Jefferson a alegria. 
A alegria de ver de volta o seu recém-nascido que 
havia sido raptado por uma pessoa que deve ter se 
arrependido. Só quem é mãe ou quem é pai sabe a 
dor de não ter o seu filho no colo depois de esperar 
nove meses, num momento tão lindo quanto o 
nascimento de uma criança com saúde, o que 
infelizmente, muitas vezes não acontece.  

Foi o caso de uma outra criança. Essa 
infelizmente perdeu a vida por falta de melhores 
condições de atendimento do nosso serviço estadual 
de saúde no momento de nascer. São acontecimentos 
que precisam ser coibidos em nosso Estado e que 
merecem a nossa atenção. 
 O caso do bebê Jefferson emocionou não 
apenas este plenário, não apenas a sociedade 
capixaba, mas emocionou a todos os brasileiros. É 
muito difícil ver uma criança ser raptada e não tê-la 
de volta ou ter uma solução tão tardia! Depois 
aparecem os problemas psicológicos para serem 
enfrentados tanto pela família como pela criança. 

 Parabenizamos o nosso serviço de Segurança 
Pública, através do Sr. Rodney Miranda, pelo 
brilhante trabalho e pela celeridade como foi 
resolvido o problema. 
 O segundo assunto, por se tratar de uma 
mulher e também por se tratar da nossa Polícia 
Militar, parabenizamos a Sr.ª Ednéia Vieira Serrano. 
Essa capixaba de vinte e seis anos foi a primeira 
colocada no curso de Operações Táticas Motorizadas, 
promovido pelo Batalhão de Missões Especiais da  
Polícia Militar. 
 A formanda foi aprovada em primeiro lugar! 
Era a única mulher num grupo de cento e cinqüenta 
inscritos. Ela ocupou uma das quarenta vagas do 
curso. Dos formandos, em número de vinte e sete, a 
Sr.ª Ednéia Vieira Serrano foi a primeira colocada. 
 A Srª Ednéia Vieira Serrano declarou que 
lutou com garra para chegar ao final e que nunca 
pensou em desistir; passou fome, frio, estando em 
operações em mar ou no rio, mas contou com a 
colaboração dos colegas e foi determinada no sentido 
de garantir o seu espaço e a primeira colocação. 

Parabéns à Ednéia por ser mulher! Parabéns 
pelo espaço que as mulheres ocupam na Polícia 
Militar! Parabéns por suplantar todas as dificuldades! 
Sem contar o fato de sermos mulheres e estarmos em 
operações difíceis. Até então eram lugares galgados 
apenas pelos homens. Não só em nosso Estado, mas 
em nosso País. Ednéia, um beijo no “coração”! 

Apresentaremos um voto de congratulações à 
Ednéia Vieira Serrano pelo seu brilhantismo, garra e 
desempenho junto ao Batalhão de Missões Especiais 
da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.  
(Muito bem!)(Pausa) 
 Em discussão o parecer.(Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 

 O SR. DOUTOR WOLMAR 
CAMPOSTRINI – Com a relatora. 
 

 O SR. EUCLERIO SAMPAIO – Com a 
relatora. 
 
 O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA – Com 
a relatora. 
 
 O SR. GIVALDO VIEIRA – Com a 
relatora. 
 

 A SR.ª JANETE DE SÁ – Sr. Presidente, o 
parecer foi aprovado à unanimidade pela Comissão 
de Defesa da Cidadania. 
 Devolvo a matéria à Mesa. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra à Comissão de 
Finanças, para que esta ofereça parecer oral à 
matéria. 
 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(REGINALDO ALMEIDA) – Sr. Presidente, na 
forma regimental assumo a presidência da Comissão 
de Finanças e convoco os seus membros, Srs. 
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Deputados Luiz Carlos Moreira, Elcio Alvares, Da 
Vitória, Theodorico Ferraço, Janete de Sá e Freitas. 
 Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
 Srs. membros da Comissão de Finanças, o 
Projeto de Lei nº 412/07 inclui no Sistema 
Rodoviário Estadual o trecho de 13,2 Km de extensão 
denominada Rodovia ES-473, passando pela 
localidade de Viçosinha, Fazenda Experimental do 
Incaper e Cachoeira Alegre, retornando à BR 262 no 
Km 11,8. 
 Somos pela aprovação da matéria, na forma 
dos pareceres das Comissões de Justiça e de Defesa 
da Cidadania . (Muito bem!)(Pausa) 
 Em discussão o parecer.(Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 

 O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA – Com 
o relator. 
 

 O SR. ELCIO ALVARES – Com o relator. 
 

 O SR. DA VITÓRIA – Com o relator. 
 

 O SR. THEODORICO FERRAÇO – Com 
o relator. 
 

 A SRª JANETE DE SÁ – Com o relator. 
 

 O SR. FREITAS – Com o relator. 
 

 O SR. REGINALDO ALMEIDA – Sr. 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Finanças. 
 Devolvo a matéria à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em discussão o Projeto de Lei nº 412/07. 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação o Projeto de Lei nº 412/07. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 À Secretaria para extração de autógrafos. 
 Votação adiada com discussão encerrada em 
2º turno, da Proposta de Emenda Constitucional nº 
01/2007. 
 O Presidente, de ofício, convida o Sr. 1º 
Secretário a proceder à chamada dos Srs. Deputados 
para efeito de verificação de quorum para votação. 
 

O SR. 1º SECRETÁRIO 
procede á chamada a que respondem 
os Srs. Deputados Claudio Vereza, da 
Vitória, Doutor Wolmar Campostrini, 
Elcio Alvares, Euclério Sampaio, 
Freitas, Givaldo Vieira, Guerino 
Zanon, Janete de Sá, Jardel dos 
Idosos, Luciano Pereira, Luiz Carlos 
Moreira, Marcelo Coelho, Reginaldo 
Almeida, Sargento Valter, 
Theodorico Ferraço e Vandinho 
Leite.(17) 

(De acordo com a lista de presença 
apresentada pela Diretoria Legislativa da 
Mesa Diretora, retiram-se as Srªs e o Srs. 
Deputados Aparecida Denadai, Atayde 
Armani, Cacau Lorenzoni, Doutor Hércules, 
Doutor Rafael Favatto, Elion Vargas, Luzia 
Toledo, Marcelo Santos, Paulo Foletto e 
Robson Vaillant ) 

 

 O SR. 1º SECRETÁRIO – (DA VITÓRIA) 
– Sr. Presidente, responderam à chamada dezessete 
Srs. Deputados. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Não há quorum para votação, pelo que 
fica adiada. 
 Discussão, se houver recurso, na forma do 
artigo 275-B, Parágrafos 2º ao 5º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei n.º 211/2007. 
 Não havendo recurso, à Secretária para 
extração de autógrafos. 

Discussão, se houver recurso, na forma do 
artigo 275-B, Parágrafos 2º ao 5º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei n.º 29/2007. 
 Não havendo recurso, à Secretária para 
extração de autógrafos. 

Discussão, se houver recurso, na forma do 
artigo 275-B, Parágrafos 2º ao 5º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei n.º 221/2007. 
 Não havendo recurso, à Secretária para 
extração de autógrafos. 

Discussão, se houver recurso, na forma do 
artigo 275-B, Parágrafos 2º ao 5º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei n.º 346/2007. 
 Não havendo recurso, à Secretária para 
extração de autógrafos. 
 Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto 
de Lei n.º 227/2007. 
 Não havendo oradores inscritos, o projeto vai 
à 3ª sessão. 

Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto 
de Lei n.º 264/2007. 
 Não havendo oradores inscritos, o projeto vai 
à 3ª sessão. 

Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto 
de Lei n.º 363/2007. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Givaldo Vieira. 
 
 O SR. GIVALDO VIEIRA – (Sem revisão 
do orador) – Sr. Presidente, Sr.as Deputadas e Srs. 
Deputados, o projeto de lei que apresentamos 
tramitará normalmente nesta Casa e terá a 
oportunidade de ser apreciado por V. Ex.as, projeto 
esse que tem o objetivo de chamar a atenção do nosso 
Estado para a problemática em torno da destinação 
dos óleos e gorduras de origem vegetal ou animal de 
uso culinário.  

Parece-nos, talvez, uma questão menos 
importante, mas o óleo de cozinha que comumente é 
despejado nas vias de drenagem e esgoto das nossas 
cidades causa um prejuízo terrível ao meio ambiente 
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e provoca entupimento das redes de esgoto. Poderia 
ser recolhido separadamente, encaminhado para ser 
reciclado, e depois reaproveitado e utilizado em 
diversas atividades, inclusive como combustível. 

A Prefeitura de Vitória já iniciou um trabalho 
piloto de coleta e reciclagem desse óleo, o chamado 
óleo de cozinha, principalmente os utilizados em 
grandes restaurantes, onde a quantidade é elevada. 
Esse projeto tem a intenção de provocar uma política 
mais geral, quem sabe até estadualizada, no sentido 
de trabalhar melhor com esse produto.  

Aproveitamos a oportunidade para 
parabenizar a Prefeitura de Vitória e o Prefeito João 
Coser, e anunciar que no próximo dia 05 de 
novembro a Biblioteca Municipal Adelpho Poli 
Monjardim, localizada no centro da Cidade, será 
transferida para o imóvel onde hoje funciona a Loja 
Dadalto , na Avenida Princesa Izabel, antiga Mesbla. 
A loja, bem localizada no centro da Capital, será 
transformada em uma enorme Biblioteca Municipal.  

Com certeza, pelo tamanho e pela quantidade 
de livros disponíveis para a população, assim que 
implantada, ela extrapolará os limites da Cidade de 
Vitória e se tornará uma referência na Grande Vitória 
para os demais municípios em termos de biblioteca 
pública de qualidade com boa infra-estrutura e 
acessível a todos.  

Portanto, o Prefeito João Coser, que vem se 
destacando pelas ações físicas no município, com a 
realização de grandes obras, e pelas ações de caráter 
social, realmente faz mais um anúncio extremamente 
positivo para a população capixaba porque valoriza a 
cultura e estimula a leitura de livros.  

Lamentavelmente no nosso País, segundo 
dados do IBGE, a leitura de livros é uma prática 
muito pouco usual entre os brasileiros. Dentre os 
motivos está a dificuldade de acesso aos livros 
porque se tornaram bens com um valor que muitas 
vezes afasta a população, fazendo com que ela não 
tenha acesso. Há interesse pela leitura, basta 
lembrarmos a recente iniciativa do Governo do 
Estado de colocar mini-bibliotecas disponíveis no 
Sistema Transcol do Terminal de Laranjeiras. 
Percebemos a vontade da população de ter acesso aos 
livros, visto que os utiliza de maneira intensa, sendo 
para nós um motivo de grande alegria. 
 Aproveitamos a oportunidade para 
parabenizar o Governador Paulo Hartung e a 
Secretaria Estadual de Cultura pelo anúncio feito na 
manhã de hoje da construção do Museu do Estado do 
Espírito Santo e do Centro Cultural, na Praia do Suá. 
Será uma belíssima obra em parceria com a 
Siderúrgica Arcelor Mittal Tubarão, favorecendo a 
cultura do nosso Estado. 

O jornal O Globo divulgou hoje uma 
pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde sobre os 
homicídios no País, revelando uma queda de 12,4% 
na taxa de homicídios no Brasil entre os anos de 2003 
e 2006. Os homicídios por armas de fogo tiveram 
uma queda de doze por cento. Falando dessa maneira 
talvez seja difícil percebermos quantas vidas foram 
preservadas. 
 Os homicídios em geral, incluindo os 
causados por armas de fogo, em 2003 somaram 

cinqüenta e um mil e quarenta e três; em 2006 esse 
número caiu para quarenta e quatro mil seiscentos e 
sessenta e três. Apesar do número de homicídios 
ainda ser elevado, é uma queda expressiva em poucos 
anos. É importante percebermos que essa queda vem 
ocorrendo de maneira significativa ano a ano, com a 
taxa de homicídios sendo reduzida a cada ano no 
País. Estados considerados violentos no passado têm 
conseguido regredir drasticamente essas taxas.  
 O Estado de São Paulo, por exemplo, reduziu 
em 48,3% sua taxa de homicídios para cada cem mil 
habitantes, considerando os crimes cometidos com 
arma de fogo que em 2003 eram cinqüenta para cada 
cem mil habitantes; caindo para vinte e cinco para 
cada cem mil habitantes. 
 Comemoramos esses números positivos, 
porém continuamos preocupado, porque no caso do 
Estado do Espírito Santo e da Região Metropolitana 
de Vitória esta queda foi muito pequena, de apenas 
1,7%, continuando a ser a terceira maior cidade em 
homicídios, o que aumenta a nossa preocupação e faz 
da preservação da vida e redução da violência o foco 
principal das nossas ações. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Elion 
Vargas. 
  
 O SR. ELION VARGAS – (Sem revisão do 
orador) – Sr. Presidente, Sr.ªs Deputadas e Srs. 
Deputados, é interessante o projeto do Deputado 
Givaldo Vieira que institui o programa estadual de 
tratamento e reciclagem de óleos e gorduras de 
origem vegetal ou animal e uso culinário. 

Não faremos uma análise constitucional 
porque não é esse o momento, estamos apenas 
fazendo referência ao mérito do projeto que objetiva 
melhoria da qualidade de vida do povo do Espírito 
Santo, tratando de ações de preservação do meio 
ambiente. Esse assunto é tratado com um carinho 
especia l e como bandeira de luta do nosso partido 
político, o Partido Verde. O verde é um tema que se 
tornou internacional e urgente. Citamos como 
exemplo, no dia 12 de outubro, a premiação de Al 
Gore com o Prêmio Nobel da Paz, em decorrência 
dos seus trabalhos condizentes com as mudanças 
climáticas. 
 O nosso Partido trabalha, sim, nesse novo 
momento em que a sociedade brasileira impõe 
mudanças. O Supremo Tribunal Federal deu uma 
resposta a um calor que surgiu das urnas: o calor pela 
fidelidade partidária. A partir deste momento, 
Deputado Elcio Alvares, aqueles debates que V. Ex.ª 
travou calorosamente no Congresso Nacional, 
defendendo as idéias, as teses e as ideologias dos 
seus partidos, como o socialista Deputado Sargento 
Valter, voltarão. Agora os partidos obrigatoriamente 
terão que seguir suas ideologias. Temos a felicidade 
de estar em um partido que está defendendo algo 
muito importante, pois o PV defende o 
desenvolvimento sustentável. O nosso partido já 
previa há décadas que esses problemas que estamos 
enfrentando, hoje, surgiriam. 
 Temos heróis, políticos verdes que 
consideramos mártires na luta pela preservação do 
meio ambiente, porque hoje não dá mais para esperar. 
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Ou o ser humano respeita a vida, respeita o ambiente 
em que vive, ou ele fatalmente será exterminado da 
face da Terra. Essa preocupação é muito séria no 
nosso Estado. A nossa Região Sul há muito tempo 
não vê uma seca como a que está ocorrendo 
atualmente. Estivemos, juntamente com o Deputado 
Doutor Wolmar Campostrini, em diversas reuniões 
sobre aquecimento global. 
 Muito nos entristeceu ao ver um mapa do 
Estado, trazido por companheiros técnicos do nosso 
Estado, que mostra que no Sul do Espírito Santo 
existem inúmeras áreas em fase de desertificação. É 
muito sério saber que o Sul do Espírito Santo está 
passando por esse processo. Não são poucas as áreas. 
Temos o mapa de Alegre, nele noventa por cento da 
nossa cobertura vegetal - pastagem -, em torno de 
cinco por cento da área do município, estão em 
processo de desertificação. 

Teremos problemas climáticos sérios no 
nosso Estado. O Governo não pode mais brincar 
nesse sentido. Por isso apresentamos alguns projetos 
de lei nesta Casa, como o de captação de águas 
pluviais para conter enchentes, erosões e 
assoreamento dos rios. Temos trabalhado em projetos 
com objetivos concretos, não em projetos que são 
criados simplesmente para fazer número. Não 
precisamos de muitos projetos, mas sim de projetos 
com qualidade. Temos essa preocupação, a mesma do 
nosso Partido. 
 Não poderíamos deixar de manifestar uma 
preocupação que temos com o casuísmo político. 
Hoje foi veiculado no jornal A Tribuna que foi pedida 
a cassação do Sr. Cleone Gomes do Nascimento, 
Prefeito da Cidade de Castelo. Sabem por que foi 
pedida a cassação de um prefeito sério, do partido do 
nosso companhe iro Claudio Vereza? Porque S. Ex.ª 
contratou uma assessoria jurídica. 

Não entendemos o porquê! Já fomos 
presidente de câmara, o vereador que nos antecedeu 
tinha assessoria jurídica, advogado e teve as duas 
contas aprovadas. Não tínhamos assessoria jurídica 
porque não achávamos necessário, mas ele achou e 
contratou. O Tribunal de Contas foi lá e referendou. 
Agora temos um pedido de cassação de um prefeito, 
apenas por ter contratado uma assessoria jurídica 
num município onde desde 1998 tem essa prática.  

O prefeito que o antecedeu tinha duas 
empresas fazendo assessoria. S. Ex.ª contrata uma 
assessoria por um valor duas vezes menor do que o 
seu antecessor e temos um pedido de cassação de 
mandato. Aonde vamos parar com esse casuísmo 
político no Estado do Espírito Santo?  

Temos a certeza de que o Poder Judiciário, 
através do juiz, que é o competente para determinar 
esse afastamento, agirá com equilíbrio e com aquele 
ente incorpado na função jurisdicional, onde a Justiça 
prevalecerá e nada acontecerá com esse prefeito que 
admiramos o seu trabalho.  

 

O Sr. Claudio Vereza – Sr. Deputado, 
parabenizamo-lo pelo pronunciamento. Concordamos 
plenamente com V. Exª. O prefeito Cleone Gomes do 
Nascimento na verdade esta sendo submetido a um 

processo de antecipação das eleições. Na verdade, 
estão forçando a mão em Castelo, visando antecipar o 
processo eleitoral propondo essa ação. É visível o 
espírito de vingança do vice-prefeito que se filou a 
outro partido, desligando-se do PT. Agora, com 
espírito declarado de vingança, entra com essa 
denúncia que é completamente vazia. Temos certeza 
de que nosso prefeito Cleone Gomes do Nascimento 
apresentará sua defesa límpida, transparente e a 
população de Castelo reconhecerá.  

 

O SR. ELION VARGAS - Obrigado a 
V.Exª. (Muito bem!)  

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Sr. 

Presidente, pela ordem! Requeiro a V. Exª 
verificação de quorum para efeito de manutenção da 
sessão. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Defiro o requerimento de V. Exª. 
Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à 

chamada dos Srs. Deputados para efeito de 
verificação de quorum. 

 
O SR. 1º SECRETÁRIO procede à 
chamada a que respondem os Srs. 
Deputados Claudio Vereza, Da 
Vitória, Elcio Alvares, Elion Vargas, 
Euclério Sampaio, Guerino Zanon, 
Sargento Valter e Theodorico 
Ferraço. 

 
(De acordo com a lista de presença 
apresentada pela Diretoria Legislativa da 
Mesa Diretora, retiram-se os Srs. Deputados 
Doutor Wolmar Campostrini, Freitas, 
Givaldo Vieira, Janete de Sá, Jardel dos 
Idosos, Luciano Pereira, Luiz Carlos 
Moreira, Marcelo Coelho, Reginaldo 
Almeida e Vandinho Leite) 

 
O SR. 1º SECRETÁRIO – (ELION 

VARGAS) – Sr. Presidente, responderam à chamada 
oito Srs. Deputados. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Não há quorum para manutenção da 
sessão, pelo que vou encerrá-la. Antes, porém, 
convoco os Srs. Deputados para a próxima, Solene, 
às 19h, em homenagem ao Dia do Professor. 

 
EXPEDIENTE: 
O que ocorrer. 
 

 Está encerrada a sessão.  
 
 Encerra-se a sessão às dezessete horas e 
quarenta e cinco minutos. 
 
 * De acordo com a lista de presença 
apresentada pela Diretoria Legislativa da Mesa 
Diretora, deixam de comparecer a presente Giulianno 
dos Anjos e Sérgio Borges e por estar licenciado o Sr. 
Deputado Wanildo Sarnáglia. 
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QUADRAGÉSIMA SEXTA SESSÃO 
SOLENE DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SEXTA LEGISLATURA, REALIZADA EM 23 
DE OUTUBRO DE 2007. 
 ÀS DEZENOVE HORAS A SR.ª 
DEPUTADA LUZIA TOLEDO OCUPA A 
CADEIRA DA PRESIDÊNCIA. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Invoco a proteção de Deus e declaro 
aberta esta sessão. Solicito ao Sr. Deputado Vandinho 
Leite que leia um versículo da Bíblia. 
 

(O Sr. Deputado Vandinho Leite lê 
Salmo 37,3)  

 
  A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Vou dispensar a leitura da ata da sessão 
anterior. 

Informo aos Srs. Deputados e demais 
presentes que esta sessão é solene, em comemoração 
ao Dia do Professor, conforme requerimento de 
minha autoria, aprovado em Plenário. Portanto, uma 
salva de palmas para esta classe tão fantástica que é a 
base de todas as políticas públicas que é a educação.  

Convido para compor a Mesa o Sr. Deputado 
Vandinho Leite, Presidente da Comissão de 
Educação desta Casa, o Sr. Deputado Da Vitória, o 
Sr. Deputado Atayde Armani, o Secretário de Estado 
da Educação, Professor Haroldo Correia Rocha, a Sr.ª 
Raquel Bianca Castro Souza, Diretora da Faculdade 
de Música do Estado do Espírito Santo; a Sr.ª Luzia 
Sperandio Costa, Secretária Municipal de Educação 
de Santa Teresa; a Sr.ª Waldeise Zanetti 
Nepomoceno Fadini, Secretária de Educação de São 
Roque do Canaã; a Sr.ª Astrid Maria Câmara Gomes, 
Presidente do Centro Cultural Majestic, 
representando a família do Professor Rubens José 
Vervloet Gomes, homenagem póstuma desta 
Assembléia Legislativa; o Sr. Arlindo Vilasch Filho, 
Professor de Economia da Universidade Federal do 
Estado do Espírito Santo; a Professora Vera Lúcia 
Martins Costa, Superintendente de Educação da 
região de Cachoeiro do Itapemirim; a Professora 
Normi kefler Fitaroni, Superintendente de Educação 
da região Serrana do Estado do Espírito Santo e a Sr.ª 
Lúcia Helena Cunha, Gerente de Divisão de 
Educação, Representando neste ato o SESI-ES. 
 

(Tomam assento à Mesa as 
referidas autoridades) 

 
Convido todos para, de pé, ouvirmos a 

execução do Hino Nacional e do Hino do Espírito 
Santo. 

 
(São executados o Hino Nacional e 
o Hino do Espírito Santo)  

A SRª PRESIDENTA - (LUZIA 
TOLEDO) – Convido o Sr. Deputado Vandinho 
Leite a assumir a presidência, para que possamos 
fazer uso da palavra. (Pausa) 

 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO 
LEITE) – Assumo a presidência dos trabalhos e 
concedo a palavra a Srª Luzia Toledo, proponente 
desta sessão solene. 

  
A SRª LUZIA TOLEDO - (Sem revisão da 

oradora) – Abraço todos com muito carinho, 
professores, professoras, acompanhantes, crianças, 
jovens e melhor idade. Este dia faz a diferença na 
vida de cada um de nós. Na minha vida faz a 
diferença porque foi a melhor profissão que tive. 
Dentro da Educação, consegui realizar todos os meus 
sonhos; depois fui Advogada e posteriormente deixei 
tudo para trás e entrei na política, mas tenho respeito 
e uma profunda admiração por cada um profissional 
que exerce esse sacerdócio. Porque é um sacerdócio 
ser professor ou professora. 
 De modo que, a homenagem que esta 
Assembléia Legislativa faz, neste momento, pela 
composição desta Mesa vemos figuras que vieram a 
esta Casa porque respeitam a Educação. É sempre 
assim. Pela Mesa vemos como é a sessão solene. E, 
como proponente desta sessão solene, mais uma vez, 
cumprimento os componentes desta Mesa. Quem vier 
depois de mim, se quiser, não precisa mais 
cumprimentá-los porque são muitos componentes. 
 Cumprimento os Srs. Deputados Vandinho 
Leite, neste momento presidindo esta sessão solene; 
Atayde Armani, membro da Comissão de 
Agricultura; Da Vitória, Presidente da Comissão de 
Segurança que fazem um trabalho diferenciado e 
todos convergentes nesta Casa. 
 Agradeço e cumprimento o Secretário de 
Estado da Educação, Sr. Haroldo Correa Rocha. 
Professor Haroldo, V.Exª mostra que tem 
compromisso com essa Pasta, que é muito difícil. É 
uma ousadia quem aceita ser Secretário de Educação 
em qualquer Estado brasileiro, falo isso porque sou 
aposentada da Secretaria de Educação, acompanhei 
vários outros Secretários, inclusive aconselhei a um 
deles a deixar àquilo porque não tem conserto. 
Realmente é difícil. E vemos que estamos 
caminhando e com isso já ficamos feliz. 
 Cumprimento também o Professor, Dr. 
Arlindo Vilaschi Filho, pessoa que convivi durante 
toda a minha vida de trabalho. Há mais de vinte e 
cinco anos que nos encontramos e ele sempre 
mostrando um trabalho fecundo, sério, sendo 
referência nacional no nosso Estado. Ex-Diretor do 
Bid, agora está na Universidade Federal do Espírito 
Santo, foi Secretário de Planejamento, enfim, tem um 
currículo maravilhoso! Ficamos muito felizes com a 
sua presença nesta sessão solene. 

Cumprimento as Srªs. Vera Lúcia Martins 
Costa, Superintendente da região de Cachoeiro de 
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Itapemirim; Normi Kefler Fitaroni, Superintendente 
de Educação da Região Serrana; Lúcia Helena 
Cunha, representando o SESI, ela fez um trabalho 
gigantesco.  

Sou aposentada, mas tenho absoluta certeza 
de que com amor, vontade e tudo o que vocês têm 
dentro da alma a educação do nosso estado será bem 
melhor. Isso não depende apenas das nossas 
superintendências e secretarias, depende de cada um 
de nós. Temos que colocar em prática a inteligência 
que Deus nos deu. Obrigada! Feliz Dia do Professor e 
que estejamos sempre unidos para tornarmos a 
educação do Estado do Espírito Santo a melhor do 
país. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO 
LEITE) – Passo a presidência para a Sr.ª Deputada 
Luzia Toledo. 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convidamos para sua 
apresentação os alunos do Projeto Social da Escola 
de Música do Espírito Santo – Fames.  

O curso de musicalização infantil atende 
crianças a partir de 07 anos de idade e conta 
atualmente com 225 alunos. Tem por objetivo 
despertar o interesse musical e desenvolver entre 
outras capacidades a concentração e coordenação 
motora, sociabilização e auto-estima. É um curso 
livre que permite o contato com instrumentos 
musicais oferecidos pela escola.  
 Professores responsáveis: Prática de 
conjunto: Patrícia Dutra Milholi, Regente; Sandra 
Bernabé M. Berto, Pianista. Canto Coral: Paulo 
Paraguassu, Regente; Larissa Abreu, Pianista. 
Rosângela Fernandes, Coordenadora do Curso de 
Musicalização infantil. 
 

(O coral faz a apresentação das 
músicas “Keep your lamps”, 
“Kurie Eleison” e “Aquarela”) 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Agradecemos aos coordenadores do 
curso de musicalização infantil, que atende a crianças 
a partir de sete anos de idade e conta atualmente com 
duzentos e vinte e cinco alunos. Esse curso tem por 
objetivo despertar o interesse musical e desenvolver 
entre outras capacidades a concentração e 
coordenação motora, sociabilização e auto-estima. É 
um curso livre que permite contato com instrumentos 
musicais oferecidos pela escola. 
 Parabéns à diretora Raquel Bianca Castro de 
Souza e aos professores responsáveis: regente 
Patrícia Dutra Milholi; pianista Sandra Bernabé 
Berto; regente do coral Paulo Paraguassu. Parabéns, 
Paulo! Você é muito bom regente. Uma salva de 
palmas para o Paulo Paraguassu. (Palmas!)  
 

O SR. PAULO PARAGUASSU – Muito 
obrigado por estarmos neste Plenário. A faculdade de 

música é uma instituição que todos conhecem. Tem 
curso de musicalização infantil até o curso superior. 
Estamos felizes em estar aqui com os professores 
nesta noite. 

 
 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 
TOLEDO) – Agradeço à pianista Larissa Abreu; à 
coordenadora do curso de musicalização infantil, Sr.ª 
Rosangela Fernandez. Portanto, parabéns a FAMES. 
Foi muito bonito.  
 Concedo a palavra ao cerimonialista Sr. 
Sérgio Sarkis Filho, para dar continuidade a esta 
sessão solene. 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido para fazer uso da 
palavra o Sr. Deputado Vandinho Leite, Presidente da 
Comissão de Saúde desta augusta Casa de Leis. 
 
 O SR. VANDINHO LEITE – (Sem revisão 
do orador) – Sr.ª Presidenta, Srs. Deputados e 
demais presentes, é uma felicidade muito grande 
participarmos desta sessão solene em homenagem ao 
Dia do Professor. Somos filho de uma professora e 
sabemos a importância dessa categoria para a nossa 
sociedade. 
 Cumprimentamos a Sr.ª Presidenta Deputada 
Luzia Toledo, proponente desta sessão; os Srs. 
Deputados Atayde Armani e Da Vitória; o Secretário 
de Estado da Educação, Sr. Haroldo Corrêa Rocha, 
todos os componentes da Mesa, desejando que Deus 
abençoe a cada um que dedica o seu tempo em prol 
da educação do Estado do Espírito Santo. Parabéns a 
todos os professores presentes. 
 Em um programa religioso que temos na 
televisão deixamos uma mensagem para os 
professores. E para esta sessão fizemos na mesma um 
pequeno corte para ser bem breve, mas pedimos da 
atenção de todos porque ela é muita bonita: 
 

“Hoje vamos falar sobre 
aqueles que são transmissores do 
saber, que se dedicam em sua função 
como uma missão, que são 
professores por profissão e 
educadores por vocação. Foi no 
último dia 15 de outubro, penúltima 
segunda-feira que comemoramos o 
seu dia. Então, de acordo com o 
Ministério da Educação, aos cerca de 
um milhão e meio de educadores 
existentes hoje no Brasil, minhas 
congratulações!  

Agora, por que parabenizar 
um professor? Pode ser que para 
muitos a resposta a esta pergunta 
pareça óbvio, porém é importante 
ressaltar que ser professor, na 
acepção da palavra, não é uma tarefa 
muito fácil. Parafraseando o apóstolo 
Paulo, ele disse que se o seu dom é o 
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de ensinar, então é necessário que 
haja dedicação ao ensino. 

Possivelmente, uma das 
tarefas que mais dá prazer a um 
professor é a hora da regência, da 
exposição da matéria, da transmissão 
do saber. Porém, existem tantos 
outros afazeres que são 
manifestações não tão visíveis, como: 
preparar o planejamento do curso, 
das aulas, elaboração e correção de 
provas, as críticas enfrentadas, as 
bolas de papel que voam pela sala, o 
envolvimento com os alunos a ponto 
de às vezes existirem noites 
maldormidas pensando no que pode 
ser feito devido ao estado de saúde, 
desatenção, aprendizagem de algum 
aluno, além de ter uma convicção de 
que sua “função não é somente 
transmitir conhecimentos, mas 
principalmente ensinar o aluno a 
estudar, fazê-lo valorizar o estudo e 
ajudá-lo a se desenvolver 
socialmente.  

Isso sem contar a grande 
responsabilidade que repousa sobre 
seus ombros, principalmente, porque 
acima de tudo, o professor é 
responsável pelo futuro de centenas 
de crianças e do crescimento da 
nossa sociedade. 

O verdadeiro professor é 
aquele que se sente responsável pela 
aprendizagem do aluno e não apenas 
responsável em transmitir o 
conteúdo, não se importando se 
alguém de fato está aprendendo ou 
não. Afinal de contas o que significa 
ensinar? Analisando a Bíblia 
Sagrada, no idioma original do 
Antigo Testamento, o hebraico, a 
mesma palavra significa “aprender” e 
“ensinar”. Isto nos ensina que não 
podemos separar o ensino da 
aprendizagem. O que o professor faz 
e o que o aluno faz acham-se 
profundamente ligados. Deduzimos 
então que ensinar significa ocupar-se 
avidamente da aprendizagem dos 
alunos. Logo, o ensino só ocorrerá 
quando os alunos tiverem aprendido. 
Se eles não aprenderem nada, o 
professor não ensinou! O sucesso do 
professor está diretamente ligado ao 
sucesso de seu aluno. 

Bruce Wilkinson em seu 
livro “As sete leis do aprendizado”, 
nos mostra aquilo que ele chama de 

“as máximas da aprendizagem”. Eis 
algumas: os professores são 
responsáveis por levar os alunos a 
aprender; os professores terão que 
dar contas a Deus pela influência que 
exerceram; os professores deveriam 
medir o seu sucesso pelo de seus 
alunos; os professores exercem maior 
impacto sobre os alunos através do 
seu caráter e compromisso, e não da 
sua comunicação. É bom que jamais 
esqueçamos de que nossas atitudes 
falam muito mais alto do que nossas 
palavras. 

Augusto Cury em seu livro 
“Pais brilhantes e Professores 
fascinantes”, disse: “Um excelente 
educador não é ser humano perfeito, 
mas alguém que tem serenidade para 
se esvaziar e sensibilidade para 
aprender”. 

Uma outra frase maravilhosa 
veio das penas de Cora Coralina que 
diz: “Feliz aquele que transfere o 
que sabe e aprende o que ensina”. 

Agora, de uma forma muito 
especial nesta noite, minha 
homenagem a um mestre por 
excelência. O modelo de Mestre. O 
maior Mestre que o mundo já 
conheceu - Jesus Cristo. Certo dia, 
quando Jesus falava a respeito de 
como podemos construir a casa de 
nossa vida, disse: “...aquele que ouve 
e pratica as minhas palavras é como 
homem prudente que construiu a sua 
casa sobre a rocha...”. E, o contrário 
disso ele chama de insensato. 
“..Quando Jesus acabou de dizer 
estas coisas, as multidões estavam 
maravilhadas com o seu ensino, 
porque ele as ensinava como quem 
tem autoridade e não como os 
mestres da lei”. Jesus, o Mestre dos 
Mestres, estava dizendo que aprender 
não é apenas obter conhecimento, 
mas ouvir e praticar. 

Outro dia, quando Jesus fez o 
célebre convite “...Venham a mim, 
todos os que estão cansados e 
sobrecarregados e eu lhes darei 
descanso. Tomem sobre vocês o meu 
jugo e aprendam de mim, pois sou 
manso e humilde de coração, e vocês 
encontrarão descanso para as suas 
almas. Pois o meu jugo é suave e o 
meu fardo é leve...”. Ele estende este 
convite a todos e chama-os a virem 
sem a necessidade de intermediários . 
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Ele chama os aflitos e necessitados 
oferecendo-lhes alívio da alma. Ele 
convida a todos nesta situação a 
aprenderem com Ele a como 
encontrar descanso. 

Aceite, professor, o convite 
do Mestre amado! Seja ouvinte, 
praticante e conhecido por Jesus 
como uma pessoa prudente! Uma 
pessoa que obtenha alívio na alma e 
firmeza na vida. Que Deus, 
professores, possa abençoar a vida de 
cada um dos presentes 
abundantemente não só hoje, mas 
para todo o sempre. Amém! Que 
Deus abençoe a todos! (Muito bem!) 
 

 O SR. CERIMONIALISTA – 
(SÉRGIO SARKIS FILHO) – Convido para fazer 
uso da palavra o Sr. Deputado Atayde Armani, 
membro da Comissão de Educação. 
 
 O SR. ATAYDE ARMANI - (Sem revisão 
do orador) – Boa-noite a todos e a todas que nos 
honram com suas presenças. 

Cumprimentamos nosso tio Sr. Honório 
Frisso, sua filha Sr.ª Graciela Frisso que nos honra 
com suas presenças. 
 Cumprimentamos essa querida e grande 
amiga, Sr.ª Deputada Luzia Toledo, que às vezes nos 
convida para após um dia estafante de serviço para 
estarmos presentes nas sessões solenes. Parabéns pelo 
trabalho que V. Ex.ª realiza, por tudo que faz em prol 
da política do Estado do Espírito Santo; 
cumprimentamos também o pastor e Deputado Sr. 
Vandinho Leite, grande amigo, não temos dúvidas de 
que será Governador do Estado do Espírito Santo; 
tem um grande futuro; o Sr. Deputado Da Vitória, 
nosso grande amigo do Município de Colatina; e em 
nome do grande homem público e grande Secretário 
de Estado da Educação, Sr. Haroldo Corrêa Rocha, 
cumprimentamos todos os membros da Mesa; todos 
os funcionários desta Casa; as pessoas que nos 
assistem pela TV Assembléia, na Grande Vitória.  

 Homenageamos, hoje, o Professor; tal 
homenagem era para ter sido feita no dia 15 de 
outubro. Mas, por motivos administrativos desta 
Casa, foi transferido para o dia de hoje. 

Poderíamos, neste momento, falar do que é o 
professor, do que é o Dia do Professor. Mas isso foi 
dito, em parte, pela Sr.ª Deputada Luzia Toledo e 
também pelo Sr. Deputado Vandinho Leite.  

Se me permitem, neste momento, gostaria de 
fazer um depoimento de uma parte da minha vida e 
voltar aos idos de 1960, quando mudou para o meu 
querido Distrito São Rafael, no Município de 
Linhares, essa grande pessoa a quem faremos uma 
pequena homenagem que é a Sr.ª Marilza dos Santos 
Frisso, que anos depois, passou a ser minha tia, 
minha querida professora do curso primário. Naquela 

época, a professora era a grande mulher da 
localidade. O Tio Honório Frisso era o marido da 
professora; assim o chamavam. A professora Marilza 
dos Santos Frisso fez um grande trabalho naquele 
distrito, saiu do Município de Cachoeiro de 
Itapemirim, essa grande cidade, para ir para uma 
roça, que só Deus é quem sabe. Se chovesse, levava 
um dia e meio para chegar de ônibus àquele distrito, 
ou só chegava a pé. E ela foi educar aquelas crianças 
daquele pequeno distrito do nosso Município de 
Linhares. Lá ficou muitos anos de sua vida. Tive o 
privilégio de ser um dos seus alunos no curso 
primário, e mais ainda, anos depois, casou-se com 
meu tio Honório Frisso, irmão da minha mãe e veio a 
ser minha tia.  

Tia Marilza dos Santos Frisso, quero te dizer 
que, neste momento, como minha professora do 
primário, muito me orgulha saber que cheguei à 
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo e 
poder homenageá-la. Sei que é uma pequena 
homenagem, muito pequena, sei que a senhora 
merece muito mais do que isso, mas sei também que 
essas coisas que fazemos nesta Casa, fazemos com o 
coração. Fazemos por amor a essas pessoas que 
deram parte de suas vidas, parte do seu dia -a-dia, 
parte do tempo que poderia estar junto com suas 
famílias para educar, transmitir às pessoas aquilo que 
aprenderam.  

Temos certeza de que se chegamos a esta 
Casa, foi porque alguém teve o hombridade de, no 
nosso curso primário, nos dar saber e conhecimento. 
Isso nos dá uma responsabilidade muito maior de 
representar a população do nosso Estado com 
dignidade, com respeito, com ética e com caráter. 

Agradeço à minha professora e tia por tudo 
que me ensinou. Hoje, estou nesta Casa porque a 
conheço e sei a pessoa que é; hoje estou nesta Casa 
porque não poderia ser diferente, nem poderia indicar 
outra pessoa para receber essa pequena homenagem, 
que é um título dado por esta Casa em prol de tudo o 
que a senhora fez pelo meu querido São Rafael e meu 
querido Linhares. Parabéns, um beijo no coração. Um 
beijo em todos. (Muito bem!) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Concedo a palavra ao Sr. 
Deputado Da Vitória. 
 
 O SR. DA VITÓRIA – (Sem revisão do 
orador) – Cumprimento a vice-Presidente desta Casa 
de Leis, Sr.ª.Deputada Luzia Toledo e o Sr. Deputado 
Atayde Armani, ao Sr. Deputado Vandinho Leite, 
Presidente da Comissão de Educação desta Casa, 
amigo Parlamentar; o Sr. Haroldo Côrrea Rocha, 
Secretário de Estado da Educação e a todos os 
profissionais da educação.  

Em nome de todos os profissionais da área de 
educação, cumprimento os amigos que indicamos os 
nomes para receberem a homenagem concedida por 
esta Casa de Leis: a Sr.ª. Cidneia Campo Dall’Orto, 
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nossa professora que completou trinta anos de 
profissão com uma história muito bonita; a Sr.ª 
Claudia Fachetti Barros, jovem professora e 
advogada; ao meu professor , Sr. Luciano Rogério do 
Espírito Santo Abrão, com quem tive a oportunidade 
de ganhar conhecimento no curso de direito, com 
quem aprendi um pouco de constitucionalidade. 
Hoje, erro menos sobre legalidade e 
constitucionalidade. Muito obrigado professor, por 
ter vindo receber essa simples homenagem que para 
nós é muito importante.  

Cumprimento a minha esposa, que é 
pedagoga, Sr.ª Luciana Tozato; ao meu filho Bruno 
Tozato; a minha comadre e amiga Sr.ª Zenalda 
Campo Dall’Orto, que também tem uma história 
muito bonita que nos comove. 

Tive oportunidade, enquanto representante da 
sociedade capixaba, observar o trabalho que Sr.ª 
Zenalda Campo Dall’Orto faz diante das pessoas com 
excepcionalidade na APAE de Colatina. Isso que é a 
essência do professor. 

Falo com emoção. Não sou professor, sou 
funcionário público, só nós sabemos o que é prestar 
um bom serviço e muitas vezes não ser valorizado. 
Antigamente ser professor era uma grande satisfação, 
era uma das profissões mais valorizadas. Hoje, não se 
fala com aquela firmeza: “Sou professor”, até pela 
valorização que tem sido dada em nosso Estado e 
País.  
 Acreditamos neste governo e cobramos dele. 
Por isso, estamos nesta Casa como representante da 
sociedade capixaba, para que S.Exa. valorize os 
funcionários públicos e em especial, o professor, 
aquele que traz a educação.  
 Sou egresso da Instituição Polícia Militar, 
operador de segurança pública. Passei dezessete anos 
na ativa dessa Instituição, sei o que é ser funcionário 
público e sei o que é ser um funcionário público 
valorizado.  
 Diante disso, não existe segurança, saúde, 
não existe nenhum tipo de política pública que não 
passe pela educação. A Educação, senhores 
educandos, é a essência do sucesso de qualquer outra 
política pública.  
 O Partido Democrático Trabalhista, tem na 
sua essência a maior referência, a educação. Desde a 
época do nosso saudoso Brizola, que trabalhou nos 
Estados do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, 
falando sobre educação em todo o País. Hoje, temos 
o Senador Cristovão Buarque que é uma referência 
nacional.  
 Não se fala em educação na política do Brasil 
sem se lembrar de Cristovão Buarque. Por esse 
motivo, por ser militar, por ser operador de segurança 
pública e ser polido da Constituição Federal e de ser 
filiado a um partido político, assinei pela primeira 
vez em um partido e escolhi o PDT, sabendo que era 
um partido de oposição ao governo que tem mais de 
setenta por cento de avaliação. Nossa consciência nos 
faz estar hoje nesta Casa, de forma independente, 

parabenizando o governo em suas ações, mas o nosso 
voto é do funcionário público. Estamos com ele, e 
principalmente com o professor.  
 Não sou membro efetivo desta Comissão, sou 
suplente. Fiz todo esforço, quis estar presente, é 
minha obrigação congratular num momento tão feliz 
do nosso estado. Enquanto representante da 
sociedade capixaba poder homenagear esses 
profissionais que são dos mais valorosos em nossa 
concepção. Acredito que é o profissional de maior 
valor que temos. Tudo passa pela educação, desde o 
início da nossa vida com nossos pais, eles nos 
entregaram para que pudéssemos buscar 
conhecimento e melhor qualidade de vida. É 
obrigação do parlamentar trabalhar por uma melhor 
qualidade de vida.  
 Não posso deixar de parabenizar nesse dia 
esses profissionais valiosos, estamos com vocês nesta 
Casa de Leis. Somos deputado com pequeno espaço, 
um único voto, mas o nosso voto é de vocês. Que 
Deus abençoe e continue em sua infinita bondade 
contribuindo para que todos vocês, com todas as 
dificuldades que têm, muitas vezes sem condições de 
sair de casa, com seus problemas, vão com todo amor 
transmitir ensinamentos. Parabéns. (Muito bem!) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Solicito à Srª Deputada Luzia 
Toledo que proceda à entrega dos diplomas aos 
homenageados. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA –(LUZIA 
TOLEDO) – Passo a presidência dos trabalhos ao Sr. 
Deputado Atayde Armani. 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido a Sr.ª Astrid Câmara 
Gomes, seu filho Fernando Câmara Gomes e o 
professor Arlindo Vilaschi, para receberem a 
homenagem póstuma ao Professor Rubens José 
Vervloet Gomes, das mãos de S.Ex.ª, e nesse ínterim 
procederei à leitura do currículo de S.S.ª(Pausa) 
 Homenagem póstuma ao grande professor 
Rubens José Vervloet Gomes, que foi um grande 
professor do Colégio Brasileiro de Vitória, localizado 
na Cidade Alta, rua Dionísio Rosendo, e que hoje é o 
Centro Cultural Magestic, que é tão bem dirigido pela 
professora Astrid.  
 Professor Rubens foi político militante do 
PT, foi candidato a governador do Espírito Santo, foi 
candidato a prefeito de Vitória, foi diretor do Colégio 
Brasileiro, colégio qual tive a honra de estudar. 
  

(Os familiares recebem o diploma 
em nome do homenageado) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Professor Haroldo 
Corrêa Rocha, Secretário Estadual de Educação, 
professor de economia da UFES, para receber o 
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diploma das mãos da Sr.ª Deputada Luzia Toledo e 
dos Srs. Deputados Vandinho Leite e Da Vitória. 
 
  (O homenageado recebe o diploma)  
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido a Sr.ª Marilza dos 
Santos Frisso para receber seu diploma das mãos do 
Sr. Deputado Atayde Armani e nesse ínterim 
procederei à leitura do currículo de S.S.ª  
 A Professora Marilza dos Santos Frisso é 
natural de Cachoeiro de Itapemirim e após concluir o 
curso normal, mudou-se para Linhares, onde 
conheceu seu marido. Educadora, mãe, esposa 
exemplar, nunca mediu esforços em prol de causas 
sociais, sempre ajudando aos mais necessitados. 
Após vinte e cinco anos e seis meses como 
professora, aposentou-se. Atualmente é 
administradora da empresa Lanchonete e 
Churrascaria Frisso em Linhares. 
 

(A homenageada recebe o diploma 
e flores) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Passaremos à entrega dos 
diplomas aos homenageados indicados pelo Sr. 
Deputado Da Vitória. 
 Convido o homenageado, Professor Luciano 
Rogério do Espírito Santo Abrão, especialista em 
educação, professor titular das disciplinas: Ciência 
Política, Teoria do Estado e Direito Constitucional, 
do Curso de Bacharelado em Direito do Centro 
Universitário do Espírito Santo Espírito Santo – 
Campus I, para receber o diploma das mãos de S.Exª. 
   

(O homenageado recebe o diploma) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido a homenageada, 
Professora Cidineia Campo Dall’Orto – professora 
graduada em supervisão escolar, tendo lecionado em 
escolas de Colatina e hoje atua na superintendência 
regional de Colatina, para receber o diploma das 
mãos de S.Exª. 
   

(A homenageada recebe o diploma) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido a homenageada, 
Professora Zenalda Campo Dall’Orto, formada na 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Colatina, 
tendo participado de vários cursos de 
aperfeiçoamento na área de ensino, para receber o 
diploma das mãos de S.Exª. 
   

(A homenageada recebe o diploma) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido a homenageada, 

Professora Claudia Fachetti Barros, professora de 
História do Colégio Marista e Conde de Linhares, 
orientadora disciplinar, hoje gerente administrativa e 
advogada, para receber o diploma das mãos de S.Exª. 
   

(A homenageada recebe o diploma) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Passaremos à entrega dos 
diplomas aos homenageados indicados pela Sr.ª 
Deputada Aparecida Denadai, representada pelo Sr. 
Deputado Vandinho Leite. 

Convido a homenageada, Professora Janilda 
Laiber Calenzani Lopes para receber o diploma das 
mãos de S.Exª. 
   

(A homenageada recebe o diploma) 
 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido a homenageada, 
Professora Ana Kátia Bisi de Bôrtoli Catelan Lopes 
para receber o diploma das mãos de S.Exª. 
   

(A homenageada recebe o diploma) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Passaremos à entrega dos 
diplomas aos homenageados indicados pelo Sr. 
Deputado Sargento Valter, representado pelo Sr. 
Deputado Vandinho Leite. 

Convido o homenageado, Professor Vanadir 
José de Almeida para receber o diploma das mãos de 
S.Exª. 
   

(O homenageado recebe o diploma) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Professor Watson de 
Araújo Monteiro, graduado em Ciências Contábeis e 
Econômicas, Especialista em Educação Escolar e 
Mestre em Administração e Gestão Financeira, para 
receber o diploma das mãos do Sr. Otávio Espíndula, 
assessor do Sr. Deputado Sérgio Borges. 
      

(O homenageado recebe o diploma) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO)  
– Convido o Sr. Leonardo Bernardo para receber, em 
nome da Sr.ª Claudete Silva do Nascimento Radaelli, 
professora da Escola Estadual de Ensino 
Fundamental e Médio Clóvis Borges Miguel, o 
diploma das mãos da Sr.ª Deputada Luzia Toledo. 

 
(O convidado recebe o diploma em 
nome da homenageada) 

  
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido a Sr.ª Clemilda Delfina 
Freitas, professora aposentada, que dedicou a maior 
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parte da sua vida à educação, para receber o diploma 
das mãos da Sr.ª Deputada Luzia Toledo. 
 
  (A homenageada recebe o diploma) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido a Sr.ª Dênia Walquiria 
Pita Almeida, professora de língua portuguesa na 
Escola Estadual de Terra Vermelha, para receber o 
diploma das mãos da Sr.ª Deputada Luzia Toledo. 
 
  (A homenageada recebe o diploma) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido a Sr.ª Etyelly Pires 
Nicolli, professora da Escola Estadual de Ensino 
Médio e Fundamental Coronel Olímpio Cunha, para 
receber o diploma das mãos da Sr.ª Deputada Luzia 
Toledo. 
 
  (A homenageada recebe o diploma) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido a Sr.ª Izabel Cristina 
Wernersbach, professora do Sesi de Porto de Santana, 
do Sistema Findes, para receber o diploma das mãos 
da Sr.ª Deputada Luzia Toledo. 
  

 (A home nageada recebe o diploma) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido a Sr.ª Joice Regina 
Silva do Nascimento Pereira, professora de educação 
infantil do Sesi de Jardim da Penha – Vitória, para 
receber o diploma das mãos da Sr.ª Deputada Luzia  
Toledo. 
  
  (A homenageada recebe o diploma) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Sr. Luciano 
Machado Couto, representante de todos os 
professores do Centro Educacional Leonardo Da 
Vinci, para receber o diploma das mãos da Sr.ª 
Deputada Luzia Toledo. 
 
  (O homenageado recebe o diploma) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido a Professora Lucrécia 
Avancini Croce Merlo, diretora do EMEI Nona 
Cizela, de Santa Teresa, representando a Educação 
Infantil, para receber o diploma das mãos da Sr.ª 
Deputada Luzia Toledo. 

 
  (A homenageada recebe o diploma) 
 
  O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido a Professora Luzia 
Sperandio Costa, Secretária Municipal de Educação 

de Santa Teresa, para receber o diploma das mãos da 
Sr.ª Deputada Luzia Toledo. 
 
  (A homenageada recebe o diploma) 
 
  O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido a Professor Márcia 
Regina Rodrigues Ferreira Cimero, professora de 
História, coordenadora da área e professora da Escola 
Santa Catarina, representando o ensino médio do 
Município de Santa Teresa, para receber o diploma 
das mãos da Sr.ª Deputada Luzia Toledo. 

 
(A homenageada recebe o diploma) 
 

  O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Professor Marcos 
Antônio Wolkartti, professor da Escola Josephir 
Boschetti, representando todos os professores de 5ª a 
8ª séries do Ensino Fundamental de São Roque do 
Canaã, para receber o diploma das mãos da Sr.ª 
Deputada Luzia Toledo. 
 
   (O homenageado recebe o diploma) 
 
  O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido a Professora Maria da 
Penha Souza Soares, Diretora do Centro Estadual de 
Educação Técnica do Colégio Vasco Coutinho de 
Vila Velha, para receber o diploma das mãos da Sr.ª 
Deputada Luzia Toledo. 
 
   (A homenageada re cebe o diploma) 
 
  O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido a Professora Nilzete 
Cupertino Teixeira, formada em Letras, pela UFES e 
atualmente lecionando no Colégio Americano, para 
receber o diploma das mãos da Sr.ª Deputada Luzia 
Toledo. 

(A homenageada recebe o diploma) 
 

  O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido a Professora Odete 
Cabidel de Jesus, professora de História aposentada e 
grande liderança em Vila Velha, para receber o 
diploma das mãos da Sr.ª Deputada Luzia Toledo. 
 

(A homenageada recebe o diploma) 
 

  O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido a Professora Rosângela 
Fernandes, coordenadora do Curso de Musicalização 
Infantil da FAMES, para receber o diploma das mãos 
da Sr.ª Deputada Luzia Toledo. 
 
  (A homenageada recebe o diploma) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido a Professora Rosieli 
Kelly Vulpi Cortelette – professora, pedagoga e 
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supervisora da Secretaria Municipal e da Escola 
Santa Catarina, do Município de Santa Teresa, 
representando todas as pedagogas do município, para 
receber o diploma das mãos da Sr.ª Deputada Luzia 
Toledo. 
 
  (A homenageada recebe o diploma) 
 
  O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Professor Saturnino 
Almeida Correa, do Sesi Porto de Santana - 
sistema FINDES, para receber o diploma das mãos da 
Sr.ª Deputada Luzia Toledo. 
 
   (O homenageado recebe o diploma) 
 
  O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido a Professora Shirley 
Gaiba Barcellos, do Sesi Porto de Santana - 
Sistema FINDES, para receber o diploma das mãos 
da Sr.ª Deputada Luzia Toledo. 
 

 (A homenageada recebe o diploma) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Professor Staley 
Amarantes da Silva, representando o SESI do Bairro 
Araçás, Vila Velha, para receber o diploma das mãos 
da Sr.ª Deputada Luzia Toledo. 
 

(O homenageado recebe o diploma) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido a Professora Rosiani 
Sperandio Cassani, da Escola Darly Nerty Vervloet, 
representando todos os professores da Educação 
Infantil do Município de São Roque do Canaã, para 
receber o diploma das mãos da Sr.ª Deputada Luzia 
Toledo. 
 

(A homenageada recebe o diploma) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Professor Rovani 
Margon, da Escola Luiz Mônico, representando todos 
os professores do Ensino Fundamental do Município 
de São Roque do Canaã, para receber o diploma das 
mãos da Sr.ª Deputada Luzia Toledo. 
 

(O homenageado recebe o diploma) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido a Professora Waldeisi 
Zanetti Nepomoceno Fadini, Secretária Municipal de 
Educação do Município de São Roque do Canaã, para 
receber o diploma das mãos da Sr.ª Deputada Luzia 
Toledo. 

(A homenageada recebe o diploma) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Professor Jovaldo 

Guimarães Gonçalves, professor de Sax da Faculdade 
de Música – FAMES, para receber o diploma das 
mãos da Sr.ª Deputada Luzia Toledo. 
 

(O homenageado recebe o diploma) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Professor Leonardo 
Maximino Bernardo, da EEEFM Clóvis Borges 
Miguel, por indicação da SEDU, para receber o 
diploma das mãos da Sr.ª Deputada Luzia Toledo. 
 

(O homenageado recebe o diploma) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Professor Walace 
Bonicenha, da EEEFM Gomes Cardim, por indicação 
da SEDU, para receber o diploma das mãos da Sr.ª 
Deputada Luzia Toledo. 
 

(O homenageado recebe o diploma) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Professor Alberes 
Bezerra, do SESI de Cobilândia, Vila Velha, para 
receber o diploma das mãos da Sr.ª Deputada Luzia 
Toledo. 
 

(O homenageado recebe o diploma) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido a Professora Ilzimara 
Silva Oliveria, do SESI de Cobilândia, Vila Velha, 
para receber o diploma das mãos da Sr.ª Deputada 
Luzia Toledo. 
 

(A homenageada recebe o diploma) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido a Sr.ª Deputada Luzia 
Toledo a proceder à entrega de um buquê de flores à 
Professora Raquel Bianca Castro de Souza, pelo 
trabalho exibido pelos alunos da Faculdade de 
Música do Estado do Espírito Santo e recebe em 
nome de todos os professores presente.(Pausa) 
(Palmas) 

 
(A homenageada recebe as flores) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido a Sr.ª Deputada Luzia 
Toledo para, em nome da Sr.ª Deputada Janete de Sá, 
que está impossibilitada de comparecer por razões 
médicas, a fazer a entrega do diploma aos seus 
homenageados. 

Convido o Professor José Christovam de 
Mendonça Filho, bacharel em Teologia, coordenador 
municipal do SINDIUPES e professor da rede 
estadual de educação, onde desenvolve projetos 
educacionais visando à qualidade de ensino, para 
receber o diploma das mãos da Sr.ª Deputada Luzia 
Toledo. 
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(O homenageado recebe o diploma) 
 

 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Sr. Fabiano Mendes 
de Almeida, professor de Matemática e formado em 
Ciências Contábeis, atuando na Escola Estadual de 
Ensino Médio Elice Baptista Gáudio, na Serra – 
Espírito Santo, para receber o diploma das mãos da 
Sr.ª Deputada Luzia Toledo. (Pausa) 
 
  (O homenageado recebe o diploma) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA) – 
Devolvo a presidência à Sr.ª Deputada Luzia Toledo. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 
TOLEDO) – Concedo a palavra à Sr.ª Astridi Maria 
Câmara Gomes, para falar em nome de todos os 
homenageados. 
 
 A SR.ª ASTRIDI MARIA CÂMARA 
GOMES – (Sem revisão da oradora) - Uma boa 
noite a todos. Em nome de todos os homenageados 
agradeço a esta Casa, em especial à Deputada Luzia 
Toledo, como também ao meu pai, falecido 
recentemente, aos oitenta e seis anos, todos dedicados 
com amor ao Espírito Santo e em defesa dos ideais de 
justiça, dignidade, ética e das causas populares. Seja 
na política, seja no esporte, seja na educação, o 
professor Rubens José Vervloet Gomes foi um 
exemplo de vida, de caráter e de amor à causa 
pública, não só para os seus filhos, como também 
para os mais de trinta mil estudantes que passaram 
pelos bancos escolares do Colégio Brasileiro de 
Vitória, como bem lembrou há pouco o 
cerimonialista Sérgio Sarkis Filho, que na época foi 
presidente do Grêmio estudantil - estudamos juntos - 
sem contar que militou na luta contra a ditadura 
militar, por trinta anos, perseguindo de punho o 
regime ditatorial existente em nosso País. 
 Por esse exemplo de vida de nosso pai, 
estamos empenhada na transformação do prédio do 
antigo Hotel Magestic, onde funcionou o Colégio 
Brasileiro de Vitória, num Centro Cultural capaz de 
dignificar a memória capixaba, levando seu exemplo 
às futuras gerações. Obrigada! 
 
 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 
TOLEDO) – Concedo a palavra ao Sr. Haroldo 
Correa Rocha, Secretário de Estado da Educação, 
representando o Governador do Estado e todos os 
educadores. 
 
 O SR. HAROLDO CORREA ROCHA – 
Boa noite a todos! Gostaria de saudar a Sr.ª Deputada 
Luzia Toledo, vice-Presidenta desta Casa e 
proponente desta sessão solene em homenagem ao 
Dia do Professor; saudar também os Deputados 
Vandinho Leite, Da Vitória e Atayde Armani.  
 Pela função que exerço, em nome da 
Educação capixaba e dos professores - tenho a 

responsabilidade de dirigir a maior rede de ensino do 
Estado, com trezentos e trinta mil alunos e vinte mil 
professores -, agradeço essa homenagem aos 
professores capixabas, que se dedicam à difícil e 
desafiante tarefa de educar nossas crianças e nossos 
jovens. 
 Saudamos os componentes da Mesa, as 
Superintendentes, as Secretárias municipais, a Sr.ª 
Astridi Maria Câmara Gomes e toda a família, in 
memorian, do professor Rubens José Vervloet 
Gomes, que marcou a educação capixaba. Parabenizo 
também pelo belo projeto de transformação do antigo 
Hotel Magestic no Centro Cultural Magestic, onde, 
sempre que posso, participo de várias sessões 
produtivas, culturalmente falando.  

Saudamos o professor Arlindo Vilaschi 
Filho, nosso colega de departamento, que retorna ao 
nosso convívio depois de longa data de afastamento, 
certamente terá muito a nos ajudar neste momento 
tão importante do Espírito Santo; a professora Raquel 
Bianca Castro de Sousa; o professor Paraguassu e a 
meninada que já se foi. 
 Neste momento tenho a tarefa de conduzir os 
destinos da Educação capixaba e fazer algo diferente, 
mas tem um capítulo especial dentro dessa tarefa que 
me foi atribuída pelo Governador, que é a de 
recuperar a Escola de Música. Dar-lhe-emos vigor 
para continuar a cumprir de forma mais ampla  o 
papel que sempre cumpriu. Isso mostra o nosso 
compromisso de reconstruir e ampliar a Escola de 
Música. 
 Saudamos todos os professores, diretores e 
homenageados desta noite. Faremos algumas 
observações neste momento tão solene em 
homenagem ao Dia do Professor. Temos um grande 
desafio pela frente, a começar, lembrando que 
certamente muitos já ouviram o Governador do 
Estado falar, pelo seguinte: “Há quarenta ou 
cinqüenta anos os pais, as famílias queriam deixar 
para os filhos um pedacinho de terra, porque esse era 
o futuro, o casamento e a sobrevivência dos filhos.
 Hoje o Governador diz que com um 
pedacinho de terra é possível também passar por 
dificuldades, mas um cidadão educado consegue 
sobreviver e vai em frente. 
 Hoje vivemos um novo tempo! Diz o 
Governador: “Alimentamos e trabalhamos uma idéia, 
uma utopia que é fazer no Espírito Santo uma escola 
boa, atrativa, preparada para formar crianças e jovens 
para a vida; para poder competir com a televisão e 
com o computador. Nossas crianças, ao invés de 
ficarem em casa vendo televisão, com certeza 
optarão, sem nenhuma imposição, para irem à escola.  
 Esse é o nosso sonho, o nosso desafio; e vale 
a pena enfrentar. Como a Deputada Luzia Toledo 
falou neste Plenário, não é um desafio do Governador 
e nem meu, é de todos. Temos dito que precisamos 
de todos, de “A” a “Z” tenho brincado, não deixo 
nenhuma letrinha de fora para ninguém se colocar na 
posição de não contribuir.  
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Todos temos que trabalhar, da mesma forma 
que construímos um novo Espírito Santo. Como 
também sempre diz o Governador: “construir uma 
escola no Espírito Santo”. Não uma escola idealizada, 
não uma nova escola que venha nascer das cinzas, 
mas uma nova escola que nasça dessa escola que 
temos. De tantas coisas boas que já fazemos, apesar 
de tantos problemas que ainda temos, mas já 
conseguimos fazer muitas coisas boas. Não sou eu 
que fiz. Cheguei agora. O que nossas professoras, 
nossas mestras, nossos mestres vêm fazendo, 
Professor Arlindo Villaschi, faremos uma nova 
escola. Uma escola renovada, que tem que ser 
diferente, que cumpra seu papel, mas que tenha 
também ao seu lado a família, os familiares, os pais 
das crianças e dos jovens cumprindo seu papel.  

Um professor paranaense disse uma coisa 
que não sei reproduzir exatamente como suas 
palavras, mas é mais ou menos o seguinte: “Para 
educar uma criança e um jovem, para que uma 
criança e um jovem possam seguir em frente na vida 
com educação é como um vôo de um pássaro, tem 
que ter duas asas: de um lado a escola e do outro a 
família.” 

A família ensina valores, língua portuguesa e 
outras coisas. A escola sistematiza o conhecimento, 
transforma o cidadão em algo diferente. Quem não 
tem formação não conhece e não entende o 
mundo,vive, poderíamos dizer, quase que nas trevas. 
A educação é luz, ilumina,melhora a auto-estima e 
valoriza o ser humano . E essa tarefa tão importante 
tem nos professores um esteio fundamental.  

Temos sempre os deputados que nos 
acompanham pelo Espírito Santo em tantas reuniões, 
inaugurações, ordens de serviços com professores, 
com pai, mãe, com futuros pais, futuras mães e com 
jovens. Sempre falamos isso para o Governo. Como 
governo faremos nossa parte para que nossa educação 
seja de qualidade e termos uma nova escola. Temos 
certeza de que os nossos professores e nossas 
professoras também farão. Ninguém ficará fora da 
tarefa de transformá-la em algo de alta qualidade, de 
excelência, para que o Brasil aprenda conosco. 
Alimentamos essa vaidade positiva, digamos assim, 
mas precisamos também que a família nos ajude 
nessa tarefa.  

Ontem, assisti a uma palestra no auditório da 
Rede Gazeta de uma professora extraordinária, Sr.ª 
Lúcia Santaella, da PUC de São Paulo, pesquisadora 
da área de Semiótica. Fez a bela palestra “Família 
Cidadã”. Esse tema também surgirá nas três próximas 
segundas-feiras. São palestras sobre a questão da 
família. Ela disse duas coisas que reproduzirei para 
vocês que são significativas: “O mundo mudou. O 
mundo nunca mudou tanto como está mudando 
agora”. Segundo a professora, estamos na quinta 
revolução tecnológica e da comunicação. Só que esta, 
do nosso tempo, é absolutamente, radicalmente 
diferente das outras que passamos. 

Essa revolução tecnológica, essa revolução 
da comunicação que estamos passando - não aqui no 
Espírito Santo, não só aqui no Brasil, mas no mundo 
inteiro é uma revolução que não exclui o homem. 

A comunicação agora é uma extensão de 
cada um de nós e as pessoas estão ficando assustadas 
com isso, os pais estão perplexos, as crianças e 
jovens já nascem nessa realidade por isso dão “show” 
quando pegam uma maquininha eletrônica qualquer e 
nós não sabemos lidar com isso. 

Nessa palestra, a professora Lúcia Santaella 
também disse: “que os pais se incomodam com 
quantidade de horas que as crianças ficam envolvidas 
no computador”. E alguém perguntou: se era correto 
estabelecer o prazo máximo de uma hora para seus 
filhos usarem o computador? E a professora 
respondeu: “ não, isso é covardia porque não se faz 
quase nada em apenas uma hora na internet, mas não 
é para simplesmente largar para lá.  

A professora disse também – que achei muito 
importante – que os pais precisam achar as brechas 
deixadas por seus filhos, para poderem dialogar. Pai e 
mãe não deixaram de ser importante, pelo contrário, 
tem cada vez mais importância, mas é preciso achar 
as brechas para dialogar com os jovens e as crianças. 

A educação também precisa ser mudada e a 
estamos mudando. Um exemplo disso é o que vi na 
última sexta-feira quando fui ao Município de 
Ecoporanga visitar escolas e conversar com os 
professores. A mais de cinqüenta quilômetros da sede 
do município, quase na divisa com o Estado de Minas 
Gerais, em uma comunidade de aproximadamente 
cem casas, dentro de uma fazenda cercada de gado 
havia uma escola pública estadual com cento e 
oitenta alunos, na qual havia um laboratório de 
informática, uma antena voltada para o satélite e 
ligada na internet. 

Isso é extraordinário, sabia que existiam 
escolas assim, mas é diferente saber e ver 
pessoalmente. Isso é apenas o início, faremos muito 
mais para que nossas escolas sejam contemporâneas e 
possuam tudo o que o mundo atual nos legou em 
termos de tecnologia e de modernidade.As escolas e 
os professores têm que evoluir para lidar com as 
crianças para as escolas funcionarem. 
 Deixo para os professores uma mensagem 
feita pela professora Lúcia Santaella : “ ninguém 
consegue colocar conhecimento dentro da cabeça do 
outro; e a melhor tarefa que os professores podem 
cumprir no mundo atual é estimular as crianças e os 
jovens a terem o prazer de adquirir o saber e o 
conhecimento”. Se nós professores conseguirmos no 
nosso relacionamento passar para as nossas crianças e 
jovens o prazer de aprender e de conhecer, a tarefa 
desse professor estará bem cumprida. 

Com certeza daremos conta dos nossos 
desafios, não apenas eu, como Secretário Estadual de 
Educação, mas todos nós educadores que temos essa 
tarefa tão nobre e tão significativa, tal como os pais e 
as mães, os professores também essa tarefa que não é 
menos importante, aliás, são mais importantes agora 
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porque não se trata mais de transmitir algum 
conhecimento e sim abrir caminhos para que as crianças 
e os jovens possam buscar todo o conhecimento do 
mundo que está à disposição, mas com regras, para que 
cresçam e para que, ao saírem das escolas, sejam 
cidadãos capazes de se inserir no mercado de trabalho, 
valorizando a solidariedade, o meio ambiente, 
respeitando as diferenças, enfim, com condições de ser 
um cidadão e cumprir um papel em uma nova sociedade 
melhor do que temos atualmente e a escola, se Deus 
quiser, cumprirá esse papel. Muito obrigado e boa noite 
a todos. (Muito bem!)  
  

O SR. VANDINHO LEITE – Quebrando o 
protocolo, pedimos aos participantes desta sessão solene 
que, com muita felicidade, parabenizemos e aplaudamos 
a Sr.ª Deputada Luzia Toledo, proponente desta sessão 
solene e pela qual temos muito carinho. V.Exª é 
professora aposentada e foi Diretora da Escola 
Monsenhor Elias Tomazi. (É feita uma salva de 
palmas.) 
  

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Passo a palavra à Sr.ª Deputada 
Luzia Toledo, Presidente desta sessão. 
  

A SR.ª LUZIA TOLEDO – Agradecemos a 
todos os componentes desta Mesa e aos demais 
presentes. Não sabemos se perceberam, mas têm 
pessoas neste plenário de vários lugares do nosso 
Estado e ainda terão que voltar para suas casas, em seus 
municípios. Normalmente as pessoas saem antes da 
sessão terminar e hoje todos ainda estão presentes e os 
agradecemos por isso. Ficamos preocupada em deixar a 
fala do Secretário Estadual de Educação, Sr. Haroldo 
Corrêa Rocha, por último porque muitas vezes as 
pessoas que falam no final da sessão falam para 
pouquíssimas pessoas e hoje este Plenário continua 
cheio. Parabenizamos a todos por esse ato, essa é 
realmente a classe dos professores. Agradecemos 
também aos nossos companheiros desta Casa; as 
pessoas do nosso gabinete na pessoa da Sr.ª Nelsely 
Sperandio, que é a grande artesã das sessões solenes; 
aos técnicos do som; ao nosso cinegrafista que nesta 
sessão solene prestou atenção nos discursos e prestamos 
atenção no trabalho dele porque não é fácil fazer papel 
de cinegrafista acompanhando toda a sessão; ao pessoal 
da segurança da Casa; aos funcionários do Cerimonial 
que ainda estão presentes pedimos que se levantem; ao 
nosso garçom, que é muito importante a sua presença, 
pois precisamos ter uma água para poder energizar e 
continuar os trabalhos; aos fotógrafos, e temos que fazer 
uma referência ao “Tonico”, o Sr. Antônio Carlos 
Cessa, uma dessas figuras que ficam neste plenário, 
vem a todas as sessões e sempre tem um trabalho feito 
separado. De modo que damos um abraço muito grande 
no “Tonico”, pois está sempre presente. A nossa equipe 
da Taquigrafia que está sempre sorrindo, doidas para 
irem embora, mas não demonstram, estão sorrindo e 
felizes; enfim, temos que agradecer a todos os 
professores, aos diretores, familiares dos homenageados 
que não receberam homenagem, mas que vieram e 

ficaram o tempo todo. Agradecemos à professora Lúcia 
Helena Cunha, Gerente de Divisão de Educação do 
SESI porque ela mobilizou a representação de todos os 
SESIS da Grande Vitória. Seis unidades estavam 
presentes e isto é muito importante. 

Gostaríamos de saber se a Dr.ª Vitória Maria de 
Almeida Valentim ainda se encontra presente. Se ela 
não estiver não tem a menor importância. Pedimos uma 
salva de palmas para ela, que é do Conselho Nacional 
de Fonoaudiologia da 6ª região. Ela vem a todas nossas 
sessões e fica o tempo todo. (Palmas!) 

Convidamos todos para amanhã, as 19h, 
curtirem uma viola e uma sanfona no Circuito Cultural 
Rural que acontecerá no Hortomercado. Amanhã virá a 
nossa Orquestra da Sanfona e da Viola de Mimoso do 
Sul para tocar no nosso Hortomercado. Esse circuito é 
muito importante. Várias manifestações culturais de 
outros municípios estiveram na nossa Cidade, como dos 
Municípios de Santa Teresa, Aracruz e Afonso Cláudio 
e amanhã será o Município de Mimoso do Sul, do sitio 
histórico de São Pedro de Itabapoana, representado pela 
Orquestra da Sanfona e da Viola, que é um projeto 
exitoso. Portanto, seria importante nos encontrarmos 
amanhã lá no momento de confraternização. 

Gostaríamos que todos se levantassem e 
dessem um abraço pelo Dia do Professor. Abraçamos os 
professores que não vieram hoje, dêem um grande 
abraço e vocês voltarão para casa animados, felizes. 
Levantem, todos abracem o colega do lado. Fazendo 
isso estamos abraçando a educação do Espírito Santo, 
abraçando a educação do Brasil. 

 
(Os presentes se abraçam) 

 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 

presente sessão. Antes, porém, convoco os Srs. 
Deputados para a próxima, ordinária, à hora regimental, 
e para a qual designo:  
 

EXPEDIENTE: 
 
O que ocorrer.  
 

Ordem do Dia: Discussão única, nos termos do 
art. 66, § 6º, da Constituição Estadual, do veto total, 
aposto ao Projeto de Lei nº 32/2007. Discussão única, 
em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 390/2007. 
Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de 
Resolução nº 57/2007. Votação adiada, com discussão 
encerrada, em 2º turno, da Proposta de Emenda 
Constitucional nº 01/2007. Discussão Especial, em 3ª 
sessão, dos Projetos de Lei nºs 227/2007, 264/2007, 
363/2007, 367/2007, 369/2007, 377/2007 e 409/2007. 
Discussão Especial, em 1ª sessão, dos Projetos de Lei 
nºs 314/2007, 397/2007 e 410/2007 e do Projeto de 
Resolução nº 54/2007.  

 
Está Encerrada a sessão. 

 
Encerra-se a sessão as vinte e uma horas e 

quarenta minutos. 
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ATOS LEGISLATIVOS 

 
RESOLUÇÕES 

 
RESOLUÇÃO Nº 2.410 

 
 

Admite na Ordem do Mérito 
“Domingos Martins”. 

 
 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo artigo 17, XXVI do 
Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 
1600, de 11.12.1991, combinado com os artigos 
2º da Resolução 1.390, de 10.10.1984 e 4º da 
Resolução nº 1391, de 17.10.1984, promulga a 
seguinte Resolução: 

 
Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins”, no Grau de “Cavaleiro”, ao Sr. Braz 
Damiani, concedendo-lhe as insígnias e o 
Diploma do respectivo Grau. 

 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 30 de outubro de 2007. 
 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.411 
 

 
Admite na 

Ordem do Mérito 
“Domingos Martins”. 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo artigo 17, XXVI do 

Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 
1600, de 11.12.1991, combinado com os artigos 
2º da Resolução 1.390, de 10.10.1984 e 4º da 
Resolução nº 1391, de 17.10.1984, promulga a 
seguinte Resolução: 

 
Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins”, no Grau de “Comendador”, ao Sr. João 
Pereira dos Santos, concedendo- lhe as insígnias 
e o Diploma do respectivo Grau. 

 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 30 de outubro de 2007. 
 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.412 
 

 
Admite na Ordem do Mérito 

“Domingos Martins”. 
 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo artigo 17, XXVI do 
Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 
1600, de 11.12.1991, combinado com os artigos 
2º da Resolução 1.390, de 10.10.1984 e 4º da 
Resolução nº 1391, de 17.10.1984, promulga a 
seguinte Resolução: 

 
Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins”, no Grau de “Comendador”, ao Sr. 
Carlos Lupi, concedendo- lhe as insígnias e o 
Diploma do respectivo Grau. 

 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 30 de outubro de 2007. 
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GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.413 
 

 
Prorroga prazo da Comissão Especial, criada 
pela Resolução nº 2.352, de 09.2.2007, para 

debater, propor sugestões e fiscalizar as ações 
inerentes à exploração, produção e 

prospecção de petróleo, gás e energia, bem 
como acompanhar os cálculos e critérios da 
distribuição dos royalties de petróleo para o 

Estado e seus municípios”. 
 
 

 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo § 3º do artigo 49 
combinado com o artigo 53 do Regimento 
Interno, aprovado pela Resolução nº 1600, de 
11 de dezembro de 1991, de acordo com a 
aprovação do Requerimento nº 330/2007, na 
Sessão Ordinária do dia 30 de outubro de 
2007, promulga a seguinte Resolução: 

 
Art. 1º Ficam prorrogados por mais 120 (cento 
e vinte) dias os trabalhos da Comissão 
Especial, criada pela Resolução nº 2.352, de 
09.2.2007. 

 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 
 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 31 de outubro de 2007. 
 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 

PAUTA DAS COMISSÕES 
 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 
 
PRESIDENTE:  Deputado Theodorico 
Ferraço 
VICE-PRESIDENTE: Deputado Élcio Álvares 
REUNIÃO: Ordinária   
LOCAL: Plenário “Rui Barbosa”  
DATA: 06/11/2007 
DIA DA SEMANA: Terça-Feira 
HORÁRIO: 13:30 horas  
 
   
PAUTA DA 50ª REUNIÃO – ORDINÁRIA DA 1ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 16ª 

LEGISLATURA 
  
 
1 – LEITURA DO EXPEDIENTE: 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 
 
MENSAGEM DE VETO 204/07 - Análise do Veto 
AUTOR: Governador do Esta 
EMENTA: Encaminha veto parcial ao Projeto de 
Lei Complementar nº 14/2007, do Deputado Doutor 
Rafael Favatto, que acrescenta incisos na redação do 
artigo 10 da Lei Complementar nº 152/1999, 
ampliando as atribuições do Conselho Estadual do 
Meio Ambiente. 
PROJETO DE LEI 227/07 - Análise Técnica 
AUTOR: Luzia Toledo 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
fixação de mensagens educativas sobre os males e os 
riscos do uso de drogas, no interior de veículos 
especialmente destinados à condução coletiva de 
escolares, no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

PROJETO DE LEI 264/07 - Análise Técnica 
AUTOR: Janete de Sá 
EMENTA: Determina que as escolas do Estado do 
Espírito Santo, públicas e privadas, no ato da 
matricula e rematrícula, façam cadastramento de 
patologias e alergias dos alunos e dá outras 
providências. 
 

PROJETO DE LEI 363/07 - Análise Técnica 
AUTOR: Givaldo 
EMENTA: Institui Programa Estadual de 
tratamento e reciclagem de óleos e gorduras de 
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origem vegetal ou animal e uso culinário. 
PROJETO DE LEI 369/07 - Análise Técnica 
AUTOR: Luciano Pereira 
EMENTA: Proíbe as concessionárias e 
revendedoras de veículos automotores a se negarem 
vender seus produtos para consumidores residentes 
em municípios diversos de sua área de atuação. 

PROJETO DE LEI 377/07 - Análise Técnica 
AUTOR: Givaldo 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
colocação de cardápios, com seus respectivos 
preços, na parte externa de restaurantes, bares e 
similares, e dá outras providências. 

PROJETO DE LEI 404/07 - Análise Técnica 
AUTOR: Sérgio Borges 
EMENTA: Concede Título de Cidadão Espírito -
Santense ao Senhor Michel Miguel Elias Temer 
Lulia. 

PROJETO DE LEI 409/07 - Análise Técnica 
AUTOR: Marcelo Santos 
EMENTA:  Institui a Política de Prevenção à 
Violência contra Educadores, Alunos e Servidores da 
Rede de Ensino Fundamental e Médio do Estado. 
PROJETO DE LEI 419/07 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Atayde Armani 
EMENTA: Denomina Heleodoro Gon a ponte sobre 
o Rio São José, na divisa do Rio Bananal com 
Sooretama. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Projetos de Lei n.os 82/07; 179/07 e 253/07; 
Projeto de Resolução n.º 27/07. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
2 – ORDEM DO DIA:  
Discussão e votação das seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI299/07Análise Técnica 
AUTOR: Doutor Wolmar 
RELATOR: Elion Vargas 
EMENTA Proíbe as empresas de transporte coletivo 
a utilizarem microônibus sem a presença do 
cobrador. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 16/10/2007 
PRAZO DO RELATOR: 13/11/2007 
PRAZO DA COMISSÃO: 13/11/2007 
 
Obs.: Pauta gerada no dia 31 de outubro de 2007, 
às 11:27 sujeita a alteração até a hora da reunião. 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE 

E TOMADA DE CONTAS 
 
PRESIDENTE: Deputado SÉRGIO BORGES 
VICE-PRESIDENTE: Deputado REGINALDO 
ALMEIDA 
MEMBROS:  Deputado ELCIO ALVARES 
       Deputado EUCLÉRIO SAMPAIO 
       Deputada JANETE DE SÁ  
       Deputada LUZIA TOLEDO 
      Deputado WANILDO 
SARNÁGLIA 
REUNIÃO: EXTRAORDINÁRIA  
LOCAL: Plenário Rui Barbosa 
DATA: 05/11/2007 
DIA DA SEMANA: Segunda-Feira 
HORÁRIO:    09:00 horas  
 
PAUTA DA 28ª REUNIÃO – EXTRAORDINÁRIA 
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 

16ª LEGISLATURA. 
 
1 – EXPEDIENTE 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
. Não há 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
. Não há 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
RELATORES: 
. Não há 
 
2- ORDEM DO DIA: 
 
. Projeto de Lei nº 355/2007, do Governador do 
Estado, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o 
quadriênio 2008-2011. Mensagem nº 175/2007. 
Relator: Deputado SÉRGIO BORGES 
 
3- COMUNICAÇÕES: 
. As que ocorrerem 
 
 
Obs: Estas informações foram recebidas até as 13 
horas do dia 31/10/2007, estando sujeitas a alterações 
até a data da reunião. 
 
PRESIDENTE: Deputado SÉRGIO BORGES 
VICE-PRESIDENTE: Deputado REGINALDO 
ALMEIDA 
MEMBROS:  Deputado ELCIO ALVARES 
       Deputado EUCLÉRIO SAMPAIO 
       Deputada JANETE DE SÁ  
       Deputada LUZIA TOLEDO 
      Deputado WANILDO 
SARNÁGLIA 
REUNIÃO: ORDINÁRIA  
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LOCAL: Plenário Rui Barbosa 
DATA: 07/11/2007 
DIA DA SEMANA: Quarta-Feira 
HORÁRIO:13:30 horas  
 
PAUTA DA 29ª REUNIÃO – ORDINÁRIA DA 1ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 16ª 

LEGISLATURA. 
 
1 – EXPEDIENTE 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
. Mensagem nº 178/07, do Governador do Estado em 
exercício, encaminhando cópia do extrato do Termo 
de Acordo que especifica: 
Termo de Acordo nº 020/2007 – Beneficiário: Athos 
Farma Sudeste S/A. 
 
. Ofício nº 784/07, do Coordenador Geral de 
Finanças, convênio e Contabilidade – Substituto, 
encaminhando cópia do Primeiro Termo aditivo ao 
Convênio nº 154/2006 celebrado entre o Ministério 
do Desenvolvimento Agrário e a Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura do Estado do Espírito 
Santo, prorrogando a vigência até 31/07/2007. 
 
. Ofício nº 991/07, do Secretário de Estado da 
Agricultura, Abastecimento, Aqüicultura e Pesca, 
encaminhando cópia dos Termos Aditivos com os 
Municípios e as empresas que especifica: 
Convênio SEAG nº 022/07 – Bom Jesus do Norte/ES 
– Valor R$ 150.000,00 
Convênio SEAG nº 025/07 – Jerônimo Monteiro/ES 
– Valor R$ 157.500,00 
Convênio SEAG nº 032/07 -  Ponto Belo/ES – Valor 
R$ 80.000,00 
Convênio SEAG nº 037/07 – Mucurici/ES – Valor 
R$ R$ 154.744,84 
Convênio SEAG nº 048/07 – Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Anchieta e Piúma – Valor 
R$ 12.000,00 
Convênio SEAG nº 051/07 – Alfredo Chaves/ES – 
Valor R$ 86.800,00 
Convênio SEAG nº 058/07 – Santa Teresa/ES – 
Valor R$ 20.000,00 
 
. Ofício nº 428/07, do Diretor Presidente do IDAF, 
encaminhando cópia do convênio de Cooperação 
Técnica e Financeira celebrado entre o instituto e a 
Prefeitura Municipal de Guaçuí/ES. 
 
. Ofício nº 01/07, do Conselho de Fiscalização e 
Acompanhamento dos Recursos do Fundo para 
Redução das Desigualdades Regionais do Municíp io 
de São Roque do Canaã/ES, encaminhando o 
relatório sobre os recursos recebidos dos royalties. 
 
. Ofício nº 561/07, do Secretário de Estado da 
Educação, encaminhando cópia dos Convênios 

celebrados com os Municípios e entidades que 
especifica: 
 
. Ofício nº 198/07, do Deputado Wanildo Pascoal 
Sarnáglia, comunicando que estará afastado por 15 
(quinze) dias para tratamento de saúde, a contar do 
dia 1º de outubro do ano em curso. 
 
. OF. PMV. GP. Nº 509/07, da Prefeita Solange 
Siqueira Lube, Prefeitura Municipa l de Viana/ES, 
agradecendo o encaminhamento  do Manual de 
Elaboração – o passo a passo da Elaboração do PPA 
para os municípios, elaborados pelo Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão – Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico Social. 
 
. OF. GDEA Nº 150/07, do  Senhor Deputado Elcio 
Álvares, justificando sua ausência na  reunião da 
Comissão no dia 03/10/07, em razão do inadiável 
compromisso de ordem partidária. 
 
. Ofício nº 247/07, do Secretário de Estado de 
Turismo, informando celebração de convênio. 
Convênio nº 045/07 – Sociedade Brasileira de 
Neurocirurgia – Apoio Financeiro, para realização 
XIII Congresso Brasileiro de Atualização em 
Neurocirurgia – R$ 112.793,85. 
 
. Ofício nº 248/07, do Secretário de Turismo 
informando celebração de convênio: 
Convênio nº 051/07 – Associação para Pesquisas, 
Estudos e Projetos em Turismo -   INTEGRATUR – 
Apoio Técnico e Financeiro para realização do 
Congresso Brasileiro de Turismo Rural e Ecológico e 
Ruralidade de Desenvolvimento Sustentável – R$ 
50.000,00. 
 
. Ofício nº 252/07, do Secretário de Estado de 
Turismo, informando celebração de convênio: 
Convênio nº 047/07 – Rio Bananal/ES – Apoio 
Financeiro para realização da 28º Festa de 
Emancipação Política do Município – R$ 30.000,00. 
 
. Ofício nº 254/07, do Secretário de Estado de 
Turismo, informando celebração de convênio: 
Convênio nº 049/07 – ASSOCAN Associação dos 
Caminhoneiros do Norte do Estado do Espírito Santo 
– Apoio Financeiro para realização XIII Festa dos 
Caminhoneiros. 
 
. Ofício nº 447/07, do Diretor Presidente do Instituto 
de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, 
encaminhando cópia do Convênio nº 005/07, 
celebrado entre o IDAF e a Prefeitura Municipal de 
Castelo. 
 
. Ofício nº 254/07, da Prefeitura Municipal  de Águia 
Branca, encaminhando o relatório sobre a aplicação 
dos recursos dos royaties, no período de novembro de 
2006 a julho de 2007. 
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. OF/NAC/GAP Nº 452/07, do Prefeito Municipal de 
Marataízes/ES, Sr. Antônio Bitencourt, agradecendo 
ao convite para a Audiência Pública sobre Programas 
e Ações que irão orientar o Orçamento do Estado no 
período de 2008 a 2011 e justificando a não 
participação por motivo de compromissos 
anteriormente agendados por sua Assessoria de 
Gabinete, para a mesma data. 
   
. Ofício nº 142/2007, do Secretário de Estado de 
Economia e Planejamento, Sr. José Eduardo Faria de 
Azevedo, encaminhando o Relatório de Créditos 
Suplementares e Especiais abertos de maio a agosto 
de 2007, de acordo com o art. 16, §6º da Lei nº 8.376 
de 28/07/2006 (LDO 2007). 
 
. OF GDWS Nº 209/07, do Senhor Deputado 
Wanildo Pascoal Sarnáglia, comunicando 
afastamento por 10 (dez) dias para tratamento de 
saúde, conforme atestado médico em anexo, a contar 
do dia 17 de outubro do ano em curso. 
 
. Ofício nº 271/07, do Secretário de Turismo, 
comunicando a celebração do Convênio com a 
Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte para 
realização do 1º Encontro de Cavalgada daquele 
Município. Valor R$ 5.000,00. 
 
. Ofício nº 273/07, do Secretário de Turismo, 
comunicando a celebração do Convênio com a 
faculdade Estácio de Sá para criação de 
oportunidades para estágio curricular obrigatório ou 
facultativo.    
 
. Ofício nº 207/07, da Prefeitura Municipal de 
Iconha, encaminhando o relatório sobre a aplicação 
dos recursos recebidos dos royalties no período de 
janeiro a junho de 2007. 
 
. Ofício nº 534/07, do BNDES, comunicando a 
liberação de recursos financeiros para o Estado. 
 
. Ofício nº 605/07, do Vice-Presidente no exercício 
da Presidência do Tribunal de Contas, encaminhando 
o balancete do mês de setembro de 2007, do referido 
órgão. 
 
. Comunicado nº 685/07, do Presidente do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação, 
informando a  liberação de recursos financeiros 
referentes aos programas que especifica. 
 
. Comunicado nº 756/07, do Presidente do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação, 
informando a  liberação de recursos financeiros 
referentes aos programas que especifica. 
 
. Ofício nº 509/07, do Prefeito Municipal de 
Itaguaçú, encaminhando o relatório sobre a aplicação 

dos recursos recebidos dos royalties, no período de 
janeiro a julho de 2007.  
 
. Ofício nº 307/07, do Secretário de Estado de 
Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, 
encaminhando cópia do Convênio celebrado entre 
esta Secretaria e o Município de Ibiraçu/ES. 
 
. Mensagem nº 195/07, do Governador Paulo 
Hartung, encaminhando extratos dos Regimes 
Especiais de Obrigações Acessórias – REOA’S que 
especifica.  
 
. Mensagem nº 196/07, do Governador Paulo 
Hartung, encaminhando extrato do Termo de Acordo 
concedido pela Secretaria de Estado da Fazenda para 
utilização de depósito alfandegário localizado no 
Portocel – Terminal Especializado de Barra do 
Riacho S/ A.   
 
.  OF/AL/GDJS/Nº 367/07, da Senhora Eliana 
Estevam da Silva, Coordenadora Geral de Gabinete, 
justificando a ausência da Deputada Janete de Sá nas 
Audiências Públicas da Comissão de Finanças, a 
serem realizadas no dia 25 e 26 de outubro de 2007, 
nos municípios de Colatina e São Mateus/ES, em 
virtude da realização da Sessão Solene em 
homenagem ao “Dia do Dentista”, de iniciativa da 
Deputada, no dia 25/10/2007 às 19:00 horas no 
Plenário desta Casa de Leis. 
 
. OF/GP/CMG/281/07, do Presidente da  Câmara 
Municipal de Guaçuí, Vereador João Fernando de 
Faria, comunicando a impossibilidade de participar 
da Audiência Pública para discussão do Projeto de 
Lei do Plano Plurianual do Estado do Espírito Santo 
– 2008-2011, a ser realizado no dia 18/10/2007 na 
cidade de Cachoeiro de Itapemirim. 
 
. Mensagem nº 199/07, do Governador do Estado, 
encaminhando cópias dos extratos dos Termos de 
Acordo, bem como o Aditivo ao Termo de Acordo, 
todos do ano em curso. 
Termo de Acordo Invest-ES 089/2007 – Beneficiária: 
Companhia de Alimentos UNIAVES. 
Termo de Acordo Invest-ES 087/2007 – Beneficiária: 
Móveis Ronipa Ltda. 
Termo de Acordo Invest-ES 088/2007 – Beneficiária: 
Perfil Indústria e Comércio de Móveis Ltda. 
Termo Aditivo ao Termo de Acordo Invest-ES 
015/2004 – Beneficiária: Biancogês Cerâmica S/A. 
Termo de Acordo Invest-ES 090/2007 – Beneficiária: 
Proternorte Alimentos S/A. 
 
. Oficio nº 551/07, da Prefeitura Municipal de 
Ibitirama, encaminhando o relatório sobre a aplicação 
dos recursos recebidos dos royalties, bem como cópia 
do Decreto onde o Presidente daquele Conselho 
passa a ser o Senhor Ruy Roberto Ribeiro. 
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PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
. Não há 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
RELATORES: 
 
. Projeto de Lei Complementar nº 10/2007, do 
Governador do Estado, que altera o anexo III da Lei 
Complementar nº 160/1999, que dispõe sobre cargos 
de provimento do Quadro Civil do Poder Executivo. 
Mensagem nº 61/2007. 
Relator: Deputado ELCIO ALVARES 
Entrada na Comissão: 07/05/07 
Prazo do Relator: 16/05/07 
Prazo da Comissão: 30/05/07 
 
. Projeto de Lei nº 214/2007, do Deputado Euclério 
Sampaio, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
inclusão no acervo de todas as bibliotecas públicas do 
Estado do Espírito Santo, de exemplares da Bíblia 
Sagrada, em Braile. 
Relator: Deputado ELCIO ALVARES 
Entrada na Comissão: 17/09/07 
Prazo do Relator: 03/10/07 
Prazo da Comissão: 17/10/07 
 
. Projeto de Lei nº 215/2007, do Deputado 
Reginaldo Almeida, que dispõe sobre a utilização de 
madeira apreendida no Estado do Espírito Santo para 
a construção de habitações populares e dá outras 
providências. 
Relator: Deputado ELCIO ALVARES 
Entrada na Comissão: 15/10/07 
Prazo do Relator: 24/10/07 
Prazo da Comissão: 07/11/07 
 
. Projeto de Lei nº 269/2007, da Deputada Janete de 
Sá, que decreta feriado estadual o dia 23 de maio, em 
comemoração ao início da Colonização do Solo 
Espírito Santense. 
Relator: Deputado ELCIO ALVARES 
Entrada na Comissão: 22/10/07 
Prazo do Relator: 07/11/07 
Prazo da Comissão: 21/11/07 
 
. Projeto de Lei nº 120/2007, da Deputada Janete de 
Sá, que cria o programa de incentivo à vacinação da 
população infantil do Espírito Santo ao uso das 
vacinas contra Hepatite A, Varicela, conjugada 
Meningococo C e conjugada 7 – Valente contra 
Pneumococo. 
Relator: Deputado EUCLÉRIO SAMPAIO 
Entrada na Comissão: 15/10/07 
Prazo do Relator: 24/10/07 
Prazo da Comissão: 07/11/07 
 
. Projeto de Lei nº 293/2007, do Deputado Paulo 
Foletto, que dispõe sobre o fornecimento de NADA 
CONSTA, pelas instituições financeiras e/ou de 
crédito e fornecedores de produtos e serviços com 
vendas parceladas e dá outras providências. 

Relator: Deputado EUCLÉRIO SAMPAIO 
Entrada na Comissão: 30/10/07 
Prazo do Relator: 07/11/07 
Prazo da Comissão: 21/11/07 
 
. Projeto de Lei nº 281/2006, do Deputado Marcelo 
Santos, que dispõe sobre a concessão de insenção da 
taxa de licenciamento para os veículos de 
propriedade de portador de deficiência física. 
Relatora: Deputada JANETE DE SÁ 
Entrada na Comissão: 15/10/07 
Prazo do Relator: 24/10/07 
Prazo da Comissão: 07/11/07 
 
. Proposta de Emenda Constitucional nº 05/2007, 
do Deputado Doutor Wolmar, que dá nova redação 
ao inciso XII do art. 32, que modifica o sistema de 
previdência social estabelecido na Constituição 
Estadual, adequando-o ao estabelecido na  
Constituição Federal. 
Relatora: Deputada JANETE DE SÁ 
Entrada na Comissão: 15/10/07 
Prazo do Relator: 24/10/07 
Prazo da Comissão: 07/11/07 
  
. Projeto de Lei nº 289/2005, da Deputada Janete de 
Sá, que dispõe sobre o funcionamento do comércio 
varejista aos domingos e feriados e dá outras 
providências. 
Relatora: Deputada LUZIA TOLEDO 
Entrada na Comissão: O7/03/07 
Prazo do Relator: 21/03/07 
Prazo da Comissão: 04/04/07 
 
. Proposta de Emenda Constitucional nº 09/2007, 
do Deputado Givaldo Vieira, que altera o artigo 3º da 
Constituição Estadual, que dispõe sobre as normas de 
discriminação as quais a Lei estabelecerá sanções. 
Relatora: Deputada LUZIA TOLEDO 
Entrada na Comissão: 15/10/07 
Prazo do Relator: 24/10/07 
Prazo da Comissão: 07/11/07 
 
. Projeto de Lei nº 56/2007, do Deputado Marcelo 
Santos, que institui a campanha educativa de 
prevenção à anorexia nervosa. 
Relatora: Deputada LUZIA TOLEDO 
Entrada na Comissão: 15/10/07 
Prazo do Relator: 24/10/07 
Prazo da Comissão: 07/11/07 
 
. Projeto de Lei nº 81/2007, da Deputada Janete de 
Sá, que estabelece a cessão das dependências 
escolares nos fins de semana para Sindicatos e 
Entidades Sociais sem fins lucrativos. 
Relator: Deputado REGINALDO ALMEIDA 
Entrada na Comissão: 03/09/07 
Prazo do Relator: 03/10/07 
Prazo da Comissão: 17/10/07 
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. Projeto de Lei nº 355/2007, do Governador do 
Estado, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o 
quadriênio 2008-2011. Mensagem nº 175/2007. 
Relator: Deputado SÉRGIO BORGES 
 
. Projeto de Lei nº 244/2007, do Deputado Robson 
Vaillant, que dispõe sobre a obrigatoriedade das 
locadoras de veículos efetuarem o 
licenciamento/emplacamento no Estado. 
Relator: Deputado SÉRGIO BORGES 
Entrada na Comissão: 24/10/07 
Prazo do Relator: 07/11/07 
Prazo da Comissão: 21/11/07 
 
. Projeto de Lei nº 228/2007, da Deputada Luzia 
Toledo, que dispõe sobre a fixação de mensagens 
contra as drogas no talão de cheque. 
Relator: Deputado WANILDO SARNÁGLIA 
Entrada na Comissão: 22/10/07 
Prazo do Relator: 07/11/07 
Prazo da Comissão: 21/11/07 
 
2- ORDEM DO DIA: 
 
. Proposta de Emenda Constitucional nº 06/2006, 
do Deputado Cláudio Vereza, que altera o artigo 127 
da Constituição Estadual, que dispõe sobre segurança 
pública. 
Relator: Deputado ELCIO ALVARES 
Entrada na Comissão: 12/09/07 
Prazo do Relator: 03/10/07 
Prazo da Comissão: 17/10/07 
 
. Projeto de Lei nº 285/2005, do Deputado Euclério 
Sampaio, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
inclusão no acervo de todas as bibliotecas públicas do 
Estado do Espírito Santo, de exemplares da Bíblia 
Sagrada, em Braile. 
Relator: Deputado ELCIO ALVARES 
Entrada na Comissão: 17/09/07 
Prazo do Relator: 03/10/07 
Prazo da Comissão: 17/10/07 
 
. Projeto de Lei nº 33/2006, do Deputado Rafael 
Favatto, que determina o cumprimento dos requisitos 
da NBR 14276 da ABNT para seleção de candidatos 
na composição da Brigadas de Incêndio. 
Relator: Deputado FREITAS 
Entrada na Comissão: 28/08/07 
Prazo do Relator: 12/09/07 
Prazo da Comissão: 26/09/07 
 
. Projeto de Lei nº 310/2007, do Deputado Marcelo 
Santos, que dispõe sobre instalação de banheiros 
químicos nas feiras livres do Estado do Espírito 
Santo. 
Relator: Deputado FREITAS 
Entrada na Comissão: 24/09/07 
Prazo do Relator: 03/10/07 
Prazo da Comissão: 17/10/07 

. Projeto de Lei Complementar nº 17/2007, do 
Deputado Rafael Favatto, que altera a redação do 
artigo 142 da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/1994, que instituiu o Regime Jurídico para os 
servidores públicos do Estado do Espírito Santo, 
dispondo sobre a licença à servidora pública que 
adotar ou obtiver guarda judicial de criança.  
Relatora: Deputada JANETE DE SÁ 
Entrada na Comissão: 17/07/07 
Prazo do Relator: 29/08/07 
Prazo da Comissão: 12/09/07 
 
. Projeto de Lei nº 214/2006, do Deputado Marcelo 
Santos, que proíbe o uso de equipamentos sonoros 
em atos de protesto nas portas dos hospitais no 
âmbito do Estado. 
Relatora: Deputada JANETE DE SÁ 
Entrada na Comissão: 12/09/07 
Prazo do Relator: 03/10/07 
Prazo da Comissão: 17/10/07 
 
. Projeto de Lei nº 242/2007, do Deputado 
Reginaldo Almeida, que dispõe sobre advertência 
sobre o uso de substâncias químicas com objetivo de 
modelagem corporal. 
Relatora: Deputada JANETE DE SÁ 
Entrada na Comissão: 24/09/07 
Prazo do Relator: 03/10/07 
Prazo da Comissão: 17/10/07 
 
. Projeto de Lei nº 87/2007, do Deputado Luciano 
Pereira, que institui a “Semana de conscientização do 
uso sustentável da água” nas Escolas Públicas da 
Rede Estadual. 
Relatora: Deputada JANETE DE SÁ 
Entrada na Comissão: 01/10/07 
Prazo do Relator: 17/10/07 
Prazo da Comissão: 31/10/07 
. Projeto de Lei nº 137/06, do Deputado Cláudio 
Vereza, que institui a Política Estadual de Educação 
Preventiva Contra Hanseníase e de Combate ao 
Preconceito no Estado. 
Relatora: Deputada LUZIA TOLEDO 
Entrada na Comissão: 13/08/07 
Prazo do Relator: 29/08/07 
Prazo da Comissão: 12/09/07 
 
. Projeto de Lei nº 288/2005, do Deputado Euclério 
Sampaio, que institui a Campanha educacional sobre 
Aleitamento Materno, nas escolas de ensinos 
fundamental e médio; hospitais, clínicas e 
maternidades, públicas ou privadas, bem como todo e 
qualquer estabelecimento ou espaço comunitário, que 
estimulem o  aleitamento e a doação do leite materno. 
Relatora: Deputada LUZIA TOLEDO 
Entrada na Comissão: 02/07/07 
Prazo do Relator: 18/07/07 
Prazo da Comissão: 15/08/07 
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. Projeto de Lei nº 54/2007, do Governador do 
Estado, que dispõe sobre a isenção da taxa de 
estacionamento cobrado por instituições financeiras, 
hospitais ou estabelecimentos similares que possuam 
estacionamento cobrado e que estejam instalados no 
Estado do Espírito Santo. Mensagem nº 59/2007  
Relatora: Deputada LUZIA TOLEDO 
Entrada na Comissão: 12/09/07 
Prazo do Relator: 03/10/07 
Prazo da Comissão: 17/10/07 
 
. Projeto de Lei nº 28/2007, do Deputado Paulo 
Foletto, que institui a obrigatoriedade de inclusão da 
placa alfanumérica e das características do veículo 
quando da publicação de qualquer anúncio de venda 
ou troca de veículo automotor usado. 
Relator: Deputado REGINALDO ALMEIDA 
Entrada na Comissão: 21/08/07 
Prazo do Relator: 06/09/07 
Prazo da Comissão: 20/09/07 
 
. Projeto de Lei nº 245/2007, da Deputada Luzia 
Toledo, que obriga os estabelecimentos comerciais 
no Estado do Espírito Santo a utilizar para 
acondicionamento de produtos  embalagens plásticas 
oxi-biodegradáveis – OBP’s.  
Relator: Deputado SÉRGIO BORGES 
Entrada na Comissão: 19/09/07 
Prazo do Relator: 03/10/07 
Prazo da Comissão: 17/10/07 
 
. Projeto de Lei nº 193/2007, do Deputado 
Reginaldo Almeida, que institui o programa de 
aproveitamento de mão-de-obra carcerária no Estado 
do Espírito Santo. 
Relator: Deputado SÉRGIO BORGES 
Entrada na Comissão: 12/09/07 
Prazo do Relator: 03/10/07 
Prazo da Comissão: 17/10/07 
. Projeto de Lei nº 96/2007, do Deputado Doutor 
Wolmar, que determina o reflorestamento com 
espécies nativas das margens dos rios que cortam as 
propriedades Rurais do Interior do Estado do Espírito 
Santo. 
Relator: Deputado SÉRGIO BORGES 
Entrada na Comissão: 18/09/07 
Prazo do Relator: 03/10/07 
Prazo da Comissão: 17/10/07 
 
. Proposta de Emenda Constitucional nº 08/2007, 
da Mesa Diretora, que dá nova redação ao inciso I do 
artigo 54 da Constituição Estadual, dispondo sobre a 
investidura do Deputado em cargos públicos que 
especifica. 
Relator: Deputado SÉRGIO BORGES 
Entrada na Comissão: 08/10/07 
Prazo do Relator: 24/10/07 
Prazo da Comissão: 07/11/07 
 
3- COMUNICAÇÕES: 

. As que ocorrerem 
 
Obs: Estas informações foram recebidas até as 14 
horas do dia 30/10/2007, estando sujeitas a alterações 
até a data da reunião. 
 
 
PRESIDENTE: Deputado SÉRGIO BORGES 
VICE-PRESIDENTE: Deputado REGINALDO 
ALMEIDA 
MEMBROS:  Deputado ELCIO ALVARES 
       Deputado EUCLÉRIO SAMPAIO 
       Deputada JANETE DE SÁ  
       Deputada LUZIA TOLEDO 
      Deputado WANILDO 
SARNÁGLIA 
REUNIÃO: AUDIÊNCIA PÚBLICA  
LOCAL: GUAÇUI 
DATA: 08/11/2007 
DIA DA SEMANA: Quinta-Feira 
HORÁRIO: 08:30 horas  
 

PAUTA DA 30ª REUNIÃO – AUDIÊNCIA 
PÚBLICA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA, DA 16ª LEGISLATURA. 
 
1 – EXPEDIENTE 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
. Não há 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
. Não há 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
RELATORES: 
 
. Projeto de Lei Complementar nº 10/2007, do 
Governador do Estado, que altera o anexo III da Lei 
Complementar nº 160/1999, que dispõe sobre cargos 
de provimento do Quadro Civil do Poder Executivo. 
Mensagem nº 61/2007. 
Relator: Deputado ELCIO ALVARES 
Entrada na Comissão: 07/05/07 
Prazo do Relator: 16/05/07 
Prazo da Comissão: 30/05/07 
 
. Projeto de Lei nº 214/2007, do Deputado Euclério 
Sampaio, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
inclusão no acervo de todas as bibliotecas públicas do 
Estado do Espírito Santo, de exemplares da Bíblia 
Sagrada, em Braile. 
Relator: Deputado ELCIO ALVARES 
Entrada na Comissão: 17/09/07 
Prazo do Relator: 03/10/07 
Prazo da Comissão: 17/10/07 
 
. Proposta de Emenda Constitucional nº 06/2006, 
do Deputado Cláudio Vereza, que altera o artigo 127 



Vitória-ES, quinta-feira, 01 de novembro de 2007 Diário do Poder Legislativo - 9 

da Constituição Estadual, que dispõe sobre segurança 
pública. 
Relator: Deputado ÉLCIO ALVARES 
Entrada na Comissão: 12/09/07 
Prazo do Relator: 03/10/07 
Prazo da Comissão: 17/10/07 
 
. Projeto de Lei nº 285/2005, do Deputado Euclério 
Sampaio, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
inclusão no acervo de todas as bibliotecas públicas do 
Estado do Espírito Santo, de exemplares da Bíblia 
Sagrada, em Braile. 
Relator: Deputado ÉLCIO ALVARES 
Entrada na Comissão: 17/09/07 
Prazo do Relator: 03/10/07 
Prazo da Comissão: 17/10/07 
 
. Projeto de Lei nº 33/2006, do Deputado Rafael 
Favatto, que determina o cumprimento dos requisitos 
da NBR 14276 da ABNT para seleção de candidatos 
na composição da Brigadas de Incêndio. 
Relator: Deputado FREITAS 
Entrada na Comissão: 28/08/07 
Prazo do Relator: 12/09/07 
Prazo da Comissão: 26/09/07 
 
. Projeto de Lei nº 310/2007, do Deputado Marcelo 
Santos, que dispõe sobre instalação de banheiros 
químicos nas feiras livres do Estado do Espírito 
Santo. 
Relator: Deputado FREITAS 
Entrada na Comissão: 24/09/07 
Prazo do Relator: 03/10/07 
Prazo da Comissão: 17/10/07 
 
. Projeto de Lei nº 214/2006, do Deputado Marcelo 
Santos, que proíbe o uso de equipamentos sonoros 
em atos de protesto nas portas dos hospitais no 
âmbito do Estado. 
Relatora: Deputada JANETE DE SÁ 
Entrada na Comissão: 12/09/07 
Prazo do Relator: 03/10/07 
Prazo da Comissão: 17/10/07 
 
. Projeto de Lei nº 242/2007, do Deputado 
Reginaldo Almeida, que dispõe sobre advertência 
sobre o uso de substâncias químicas com objetivo de 
modelagem corporal. 
Relatora: Deputada JANETE DE SÁ 
Entrada na Comissão: 24/09/07 
Prazo do Relator: 03/10/07 
Prazo da Comissão: 17/10/07 
 
. Projeto de Lei nº 289/2005, da Deputada Janete de 
Sá, que dispõe sobre o funcionamento do comércio 
varejista aos domingos e feriados e dá outras 
providências. 
Relatora: Deputada LUZIA TOLEDO 
Entrada na Comissão: O7/03/07 
Prazo do Relator: 21/03/07 

Prazo da Comissão: 04/04/07 
 
. Projeto de Lei nº 288/2005, do Deputado Euclério 
Sampaio, que institui a Campanha educacional sobre 
Aleitamento Materno, nas escolas de ensinos 
fundamental e médio; hospitais, clínicas e 
maternidades, públicas ou privadas, bem como todo e 
qualquer estabelecimento ou espaço comunitário, que 
estimulem o  aleitamento e a doação do leite materno. 
Relator: Deputada LUZIA TOLEDO 
Entrada na Comissão: 02/07/07 
Prazo do Relator: 18/07/07 
Prazo da Comissão: 15/08/07 
 
. Projeto de Lei nº 54/2007, do Governador do 
Estado, que dispõe sobre a isenção da taxa de 
estacionamento cobrado por instituições financeiras, 
hospitais ou estabelecimentos similares que possuam 
estacionamento cobrado e que estejam instalados no 
Estado do Espírito Santo. Mensagem nº 59/2007  
Relatora: Deputada LUZIA TOLEDO 
Entrada na Comissão: 12/09/07 
Prazo do Relator: 03/10/07 
Prazo da Comissão: 17/10/07 
 
. Projeto de Lei nº 137/06, do Deputado Cláudio 
Vereza, que institui a Política Estadual de Educação 
Preventiva Contra Hanseníase e de Combate ao 
Preconceito no Estado. 
Relatora: Deputada LUZIA TOLEDO 
Entrada na Comissão: 13/08/07 
Prazo do Relator: 29/08/07 
Prazo da Comissão: 12/09/07 
 
. Projeto de Lei nº 28/2007, do Deputado Paulo 
Foletto, que institui a obrigatoriedade de inclusão da 
placa alfanumérica e das características do veículo 
quando da publicação de qualquer anúncio de venda 
ou troca de veículo automotor usado. 
Relator: Deputado REGINALDO ALMEIDA 
Entrada na Comissão: 21/08/07 
Prazo do Relator: 06/09/07 
Prazo da Comissão: 20/09/07 
 
. Projeto de Lei nº 81/2007, da Deputada Janete de 
Sá, que estabelece a cessão das dependências 
escolares nos fins de semana para Sindicatos e 
Entidades Sociais sem fins lucrativos. 
Relator: Deputado REGINALDO ALMEIDA 
Entrada na Comissão: 03/09/07 
Prazo do Relator: 03/10/07 
Prazo da Comissão: 17/10/07 
 
. Projeto de Lei nº 355/2007, do Governador do 
Estado, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o 
quadriênio 2008-2011. Mensagem nº 175/2007. 
Relator: Deputado SÉRGIO BORGES 
 
. Projeto de Lei nº 96/2007, do Deputado Doutor 
Wolmar, que determina o reflorestamento com 
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espécies nativas das margens dos rios que cortam as 
propriedades Rurais do Interior do Estado do Espírito 
Santo. 
Relator: Deputado SÉRGIO BORGES 
Entrada na Comissão: 18/09/07 
Prazo do Relator: 03/10/07 
Prazo da Comissão: 17/10/07 
 
. Projeto de Lei nº 245/2007, da Deputada Luzia 
Toledo, que obriga os estabelecimentos comerciais 
no Estado do Espírito Santo a utilizar para 
acondicionamento de produtos  embalagens plásticas 
oxi-biodegradáveis – OBP’s.  
Relator: Deputado SÉRGIO BORGES 
Entrada na Comissão: 19/09/07 
Prazo do Relator: 03/10/07 
Prazo da Comissão: 17/10/07 
 
. Projeto de Lei nº 193/2007, do Deputado 
Reginaldo Almeida, que institui o programa de 
aproveitamento de mão-de-obra carcerária no Estado 
do Espírito Santo. 
Relator: Deputado SÉRGIO BORGES 
Entrada na Comissão: 12/09/07 
Prazo do Relator: 03/10/07 
Prazo da Comissão: 17/10/07 
 
2- ORDEM DO DIA: 

 
. Apresentação e Discussão do Projeto de Lei nº 
407/07, que estima a receita e fixa a despesa do 
Estado para o exercício financeiro de 2008: 

 
CAPARAÓ ( Alegre, Dores do Rio Preto, 
Ibitirama, Divino São Lourenço, Guaçui, 
Muniz Freire, Iuna, Irupi, Ibatiba e São José 
do Calçado.) 

 
 
3- COMUNICAÇÕES: 
. As que ocorrerem 
 
Obs: Estas informações foram recebidas até as 13 
horas do dia 31/10/2007, estando sujeitas a alterações 
até a data da reunião. 
 
PRESIDENTE: Deputado SÉRGIO BORGES 
VICE-PRESIDENTE: Deputado REGINALDO 
ALMEIDA 
MEMBROS:  Deputado ELCIO ALVARES 
       Deputado EUCLÉRIO SAMPAIO 
       Deputada JANETE DE SÁ  
       Deputada LUZIA TOLEDO 
      Deputado WANILDO 
SARNÁGLIA 
REUNIÃO: AUDIÊNCIA PÚBLICA  
LOCAL: MIMOSO DO SUL 
DATA: 09/11/2007 
DIA DA SEMANA: Sexta-Feira 
HORÁRIO:    08:30 horas  

PAUTA DA 31ª REUNIÃO – AUDIÊNCIA 
PÚBLICA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA, DA 16ª LEGISLATURA. 
 

1 – EXPEDIENTE 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
. Não há 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
. Não há 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
RELATORES: 
 
. Projeto de Lei Complementar nº 10/2007, do 
Governador do Estado, que altera o anexo III da Lei 
Complementar nº 160/1999, que dispõe sobre cargos 
de provimento do Quadro Civil do Poder Executivo. 
Mensagem nº 61/2007. 
Relator: Deputado ELCIO ALVARES 
Entrada na Comissão: 07/05/07 
Prazo do Relator: 16/05/07 
Prazo da Comissão: 30/05/07 
 
. Projeto de Lei nº 214/2007, do Deputado Euclério 
Sampaio, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
inclusão no acervo de todas as bibliotecas públicas do 
Estado do Espírito Santo, de exemplares da Bíblia 
Sagrada, em Braile. 
Relator: Deputado ELCIO ALVARES 
Entrada na Comissão: 17/09/07 
Prazo do Relator: 03/10/07 
Prazo da Comissão: 17/10/07 
 
. Proposta de Emenda Constitucional nº 06/2006, 
do Deputado Cláudio Vereza, que altera o artigo 127 
da Constituição Estadual, que dispõe sobre segurança 
pública. 
Relator: Deputado ÉLCIO ALVARES 
Entrada na Comissão: 12/09/07 
Prazo do Relator: 03/10/07 
Prazo da Comissão: 17/10/07 
 
. Projeto de Lei nº 285/2005, do Deputado Euclério 
Sampaio, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
inclusão no acervo de todas as bibliotecas públicas do 
Estado do Espírito Santo, de exemplares da Bíblia 
Sagrada, em Braile. 
Relator: Deputado ÉLCIO ALVARES 
Entrada na Comissão: 17/09/07 
Prazo do Relator: 03/10/07 
Prazo da Comissão: 17/10/07 
 
. Projeto de Lei nº 33/2006, do Deputado Rafael 
Favatto, que determina o cumprimento dos requisitos 
da NBR 14276 da ABNT para seleção de candidatos 
na composição da Brigadas de Incêndio. 
Relator: Deputado FREITAS 
Entrada na Comissão: 28/08/07 
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Prazo do Relator: 12/09/07 
Prazo da Comissão: 26/09/07 
 
. Projeto de Lei nº 310/2007, do Deputado Marcelo 
Santos, que dispõe sobre instalação de banheiros 
químicos nas feiras livres do Estado do Espírito 
Santo. 
Relator: Deputado FREITAS 
Entrada na Comissão: 24/09/07 
Prazo do Relator: 03/10/07 
Prazo da Comissão: 17/10/07 
 
. Projeto de Lei nº 214/2006, do Deputado Marcelo 
Santos, que proíbe o uso de equipamentos sonoros 
em atos de protesto nas portas dos hospitais no 
âmbito do Estado. 
Relatora: Deputada JANETE DE SÁ 
Entrada na Comissão: 12/09/07 
Prazo do Relator: 03/10/07 
Prazo da Comissão: 17/10/07 
 
. Projeto de Lei nº 242/2007, do Deputado 
Reginaldo Almeida, que dispõe sobre advertência 
sobre o uso de substâncias químicas com objetivo de 
modelagem corporal. 
Relatora: Deputada JANETE DE SÁ 
Entrada na Comissão: 24/09/07 
Prazo do Relator: 03/10/07 
Prazo da Comissão: 17/10/07 
 
. Projeto de Lei nº 289/2005, da Deputada Janete de 
Sá, que dispõe sobre o funcionamento do comércio 
varejista aos domingos e feriados e dá outras 
providências. 
Relatora: Deputada LUZIA TOLEDO 
Entrada na Comissão: O7/03/07 
Prazo do Relator: 21/03/07 
Prazo da Comissão: 04/04/07 
 
. Projeto de Lei nº 288/2005, do Deputado Euclério 
Sampaio, que institui a Campanha educacional sobre 
Aleitamento Materno, nas escolas de ensinos 
fundamental e médio; hospitais, clínicas e 
maternidades, públicas ou privadas, bem como todo e 
qualquer estabelecimento ou espaço comunitário, que 
estimulem o  aleitamento e a doação do leite materno. 
Relator: Deputada LUZIA TOLEDO 
Entrada na Comissão: 02/07/07 
Prazo do Relator: 18/07/07 
Prazo da Comissão: 15/08/07 
 
. Projeto de Lei nº 54/2007, do Governador do 
Estado, que dispõe sobre a isenção da taxa de 
estacionamento cobrado por instituições financeiras, 
hospitais ou estabelecimentos similares que possuam 
estacionamento cobrado e que estejam instalados no 
Estado do Espírito Santo. Mensagem nº 59/2007  
Relatora: Deputada LUZIA TOLEDO 
Entrada na Comissão: 12/09/07 
Prazo do Relator: 03/10/07 

Prazo da Comissão: 17/10/07 
 
. Projeto de Lei nº 137/06, do Deputado Cláudio 
Vereza, que institui a Política Estadual de Educação 
Preventiva Contra Hanseníase e de Combate ao 
Preconceito no Estado. 
Relatora: Deputada LUZIA TOLEDO 
Entrada na Comissão: 13/08/07 
Prazo do Relator: 29/08/07 
Prazo da Comissão: 12/09/07 
 
. Projeto de Lei nº 28/2007, do Deputado Paulo 
Foletto, que institui a obrigatoriedade de inclusão da 
placa alfanumérica e das características do veículo 
quando da publicação de qualquer anúncio de venda 
ou troca de veículo automotor usado. 
Relator: Deputado REGINALDO ALMEIDA 
Entrada na Comissão: 21/08/07 
Prazo do Relator: 06/09/07 
Prazo da Comissão: 20/09/07 
 
. Projeto de Lei nº 81/2007, da Deputada Janete de 
Sá, que estabelece a cessão das dependências 
escolares nos fins de semana para Sindicatos e 
Entidades Sociais sem fins lucrativos. 
Relator: Deputado REGINALDO ALMEIDA 
Entrada na Comissão: 03/09/07 
Prazo do Relator: 03/10/07 
Prazo da Comissão: 17/10/07 
 
. Projeto de Lei nº 355/2007, do Governador do 
Estado, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o 
quadriênio 2008-2011. Mensagem nº 175/2007. 
Relator: Deputado SÉRGIO BORGES 
 
. Projeto de Lei nº 96/2007, do Deputado Doutor 
Wolmar, que determina o reflorestamento com 
espécies nativas das margens dos rios que cortam as 
propriedades Rurais do Interior do Estado do Espírito 
Santo. 
Relator: Deputado SÉRGIO BORGES 
Entrada na Comissão: 18/09/07 
Prazo do Relator: 03/10/07 
Prazo da Comissão: 17/10/07 
 
. Projeto de Lei nº 245/2007, da Deputada Luzia 
Toledo, que obriga os estabelecimentos comerciais 
no Estado do Espírito Santo a utilizar para 
acondicionamento de produtos  embalagens plásticas 
oxi-biodegradáveis – OBP’s.  
Relator: Deputado SÉRGIO BORGES 
Entrada na Comissão: 19/09/07 
Prazo do Relator: 03/10/07 
Prazo da Comissão: 17/10/07 
 
. Projeto de Lei nº 193/2007, do Deputado 
Reginaldo Almeida, que institui o programa de 
aproveitamento de mão-de-obra carcerária no Estado 
do Espírito Santo. 
Relator: Deputado SÉRGIO BORGES 
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Entrada na Comissão: 12/09/07 
Prazo do Relator: 03/10/07 
Prazo da Comissão: 17/10/07 
 
2- ORDEM DO DIA: 

 
Apresentação e Discussão do Projeto de Lei nº 
407/07, que estima a receita e fixa a despesa do 
Estado para o exercício financeiro de 2008: 

 
PÓLO CACHOEIRO (Cachoeiro de 
Itapemirim, Vargem Alta, Castelo, Jerônimo 
Monteiro, Muqui, Atílio Vivacqua,Mimoso 
do Sul, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Rio 
novo do Sul e Presidente Kennedy.)  

 
3- COMUNICAÇÕES: 
. As que ocorrerem 
 
Obs: Estas informações foram recebidas até as 13 
horas do dia 31/10/2007, estando sujeitas a alterações 
até a data da reunião. 
 
 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA 

E DOS DIREITOS HUMANOS 
 
PRESIDENTE:   Deputada Janete de Sá 
VICE-PRESIDENTE: Deputado Doutor Wolmar 
Campostrini  
REUNIÃO: Ordinária  
LOCAL: Plenarinho I - Rui Barbosa 
DATA: 05/11/2007 
DIA DA SEMANA: Segunda-feira   
HORÁRIO: 14 horas 
 
PAUTA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 16ª 
LEGISLATURA. 

 
1 – EXPEDIENTE: 
 
A - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não há. 
 
B - PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
PROJETO DE LEI Nº358/2007 
AUTOR: Deputado Marcelo Coelho 
EMENTA: Dispõe sobre a exigência de 
apresentação de documento com foto de identificação 
do consumidor nas vendas com cartões de crédito e 
débito realizado no Estado. 
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº37/2007 
AUTOR: Deputado Marcelo Coelho 
EMENTA: Institui o “Selo Ambiental de Meio 
Ambiente Urbano”, a ser entregue anualmente pela 
Assembléia Legislativa aos três municípios que 
apresentarem os melhores projetos já implementados, 
mantendo ou recuperando áreas urbanas municipais. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº43/2007 
AUTOR: Tribunal de Justiça 
EMENTA: Acrescenta dispositivos à Lei 
Complementar nº 234/2002 – Código de Organização 
Judiciária do Estado.  Mensagem nº 10/2007. 
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº34/2007 
AUTOR: Deputada Aparecida Denadai 
EMENTA: Cria a comenda “Jaciguá Lins”, em 
homenagem aos Músicos, Maestros, Estudantes de 
Música e aos colaboradores da música Espírito-
Santense que se destacaram em sua difusão, 
divulgação e enaltecimento.  
 
PROJETO DE LEI Nº399/2007 
AUTOR: Deputado Da Vitória  
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
empresas produtoras e distribuidoras de bebidas em 
garrafas plásticas ou PET a elaborar programas de 
reciclagem. 
 
PROJETO DE LEI Nº395/2007 
AUTOR: Deputado Da Vitória  
EMENTA: Institui a Semana Estadual de Atenção ao 
Diabetes no Estado. 
 
C -PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
RELATORES: 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 33/2007 
AUTORA: Deputado Freitas. 
EMENTA: Institui a Comenda do Mérito 
Farmacêutico “Roberto Arnizaut Silvares”. 
RELATORA: Deputada Janete de Sá 
 
PROJETO DE LEI Nº107/2007 
AUTOR: Mesa Diretora 
EMENTA: Altera o artigo 8º da Lei nº 8.125/2005, 
fixando atribuições básicas e os requisitos de 
investidura dos cargos efetivos de atuação na área da 
TV Assembléia e da Comunicação Social, da 
Assembléia Legislativa. 
RELATORA: Deputada Janete de Sá  
 
PROJETO DE LEI Nº287/2007 
AUTORA: Deputada Luzia Toledo 
EMENTA: Institui o “Dia do Administrador 
Hospitalar”. 
RELATORA: Deputada Janete de Sá  
 
PROJETO DE LEI Nº 158/2007 
AUTOR: Deputado Reginaldo Almeida 
EMENTA: Dispõe sobre a cassação da inscrição 
estadual dos estabelecimentos que comercializarem 
produtos falsificados, contrabandeados ou de origem 
duvidosa, e dá outras providências. 
RELATOR: Deputado Givaldo Vieira 
 
 
 
2- ORDEM DO DIA: 
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PROJETO DE LEI Nº 65/2007 
AUTOR: Deputado Luciano Pereira 
EMENTA: Institui o título “Empresa Criança” para 
as pessoas jurídicas e “Amigo da Criança” para as 
pessoas físicas que contribuírem para a educação das 
crianças capixabas. 
 
RELATOR: Deputado Luiz Carlos Moreira 
 
3- COMUNICAÇÕES: 
 
Não há. 
 
Sujeito a alterações até o início da reunião. 
 
 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, 
AQÜICULTURA E PESCA, ABASTECIMENTO 

E DE REFORMA AGRÁRIA 
 
PRESIDENTE: Deputado Atayde Armani 
VICE-PRESIDENTE: Deputado Luciano Pereira 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Plenário “Rui Barbosa” 
DATA: 06-11-07 
DIA DA SEMANA: Terça – feira 
HORÁRIO: 11:00 horas  
 
PAUTA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA – DA 1ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 16ª 

LEGISLATURA 
 
1 – EXPEDIENTE 
 
A – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
Ofício N° 461/SESP/GSII – Do Ilmo Sr. José Carlos 
Alves Carneiro, Subsecretário de Estado de 
Integração Institucional/ SESP, informando que o 
Ofício CA N° 398/07 foi remetido ao Sr. 
Comandante Geral da Policia Militar, para 
conhecimento e informações necessárias quanto ao 
pleito dessa Comissão. 
 
Ofício GDMC N° 311/07 – Do Exmo. Sr. Deputado 
Marcelo Coelho, enviando reivindicação da 
Associação dos Servidores do Incaper, que versa 
sobre modalidade de remuneração por subsídio e o 
plano de carreira para os servidores do órgão, através 
da minuta do Projeto de Lei Complementar em anexo. 
 
Ofício n.º 061/2007 – Do Ilmo. Sr. Abdo Gomes, 
Presidente do Sindicato Rural Patronal de 
Viana/Cariacica, propondo a esta Comissão a 
formação de um Grupo de Trabalho para prestar 
Assistência Técnica às famílias do Assentamento 
Santa Clara no município de Viana/ES.   
 
B – PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:   
 

PROJETO DE LEI 218/2007 –  
 
AUTOR: Deputado Elion Vargas 
EMENTA: Institui a Política Estadual de diminuição 
da erosão e do assoreamento em córregos e rios, o 
programa de captação de águas pluviais no Estado 
do Espírito Santo e dá outras providências. 
 
C – PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
RELATORES: Não há 
 
D – ORDEM DO DIA:  Não há 
 
E – COMUNICAÇÕES: As que ocorrerem.   
 
OBS.: Estas informações foram recebidas até as 17 horas 
do dia 30/10/2007, estando sujeitas a alterações até a data 
da reunião. 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 
 
PRESIDENTE: Deputado Vandinho Leite  
VICE-PRESIDENTE: Deputado Dr. Wolmar 
REUNIÃO ORDINÁRIA    
LOCAL: Plenário “Judith Leão Castelo Ribeiro” 
DATA: 05-11-07 
DIA DA SEMANA: Segunda-Feira 
HORÁRIO: 13:00 horas  
 
PAUTA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA –DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 16ª 
LEGISLATURA. 

 
1 – EXPEDIENTE 
 
A - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  
 
Ofício nº 386/2007 – Da Deputada Luzia Toledo 
requerendo a esta Comissão que convide a Drª. 
Hermínia Maria Silveira Azoury, juíza de Direito, 
Diretora do Fórum da Serra, para comparecer a uma 
reunião ordinária do mês de dezembro para fazer uma 
explanação sobre o tema “abandono intelectual e as 
suas conseqüências jurídicas”. 

 
 B – PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  

 
Projeto de Lei nº 279/2007 
Autor: Deputado Vandinho Leite 
Ementa: Cria a Semana Estadual de Valorização do 
Educador e dá outras providências. 
 
Projeto de Lei nº 343/2007 
Autor: Deputado Doutor Wolmar 
Ementa: Institui a política de prevenção às doenças 
Ocupacionais do Educador. 
 
C - PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
RELATORES:  
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Projeto de Lei Complementar nº 39/2007 
Autor: Deputado Rafael Favatto 
Ementa: Acrescenta um inciso na redação do artigo 
4º da Lei Complementar nº 121, de 02 de julho de 
1998, que cria os Núcleos de Tecnologia Educacional 
do Estado do Espírito Santo. 

Relator: Deputado Atayde Armani 
Prazo do Relator: 06/11/2007 
Prazo da Comissão: 06/11/2007 
 

D - ORDEM DO DIA:  
 
Proposta de Emenda Constitucional 13/2007. 
Autor: Deputado Elion Vargas. 
Ementa: Modifica a Constituição Estadual dispondo 
sobre a reestruturação do ensino médio. 
Relatora Deputada Luzia Toledo  
Prazo da relatora: 22/10/2007 
Prazo da Comissão: 24/10/2007 
 
Projeto de Resolução nº 26/2007 
Autor: Deputado Luciano Pereira 
Ementa: Institui o Prêmio “João Calmon”, na 
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
Relator: Deputado Atayde Armani 
Prazo do Relator: 06/11/2007 
Prazo da Comissão: 06/11/2007 
 
E – COMUNICAÇÕES:  
 

COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR E DE PROTEÇÃO AO 

MEIO AMBIENTE 
 
PRESIDENTE: Deputado Reginaldo Almeida 
VICE-PRESIDENTE: Deputado Luciano Pereira 
REUNIÃO: Ordinária – Audiência Pública 
Local: Plenário Dirceu Cardoso 
DATA: 06/11/07 
DIA  SEMANA: Terça-feira 
HORÁRIO: 13:00  
 

PAUTA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 
AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 1ª SESSÃO 

LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA 
 
1- EXPEDIENTE: 
 
A - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
NÃO HÁ.  
 
B - PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 
PROJETO DE LEI 338/2007 
AUTOR: Deputado Da Vitória  
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
estabelecimento comercial manter exemplar do 
Código de Proteção e Defesa do Consumidor 
disponível para consulta.   

 
C - PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
RELATORES: 
 
PROJETO DE LEI 146/2007 
AUTOR: Deputado Dr. Wolmar 
EMENTA: Assegura aos portadores de deficiência 
visual o direito de receber os boletos de pagamento 
de suas contas de águas, energia elétrica e telefonia 
confeccionados em braile. 
Relator: Deputado Dr. Hércules 
Entrada na Comissão : 29/10/2007   
Prazo do Relator: 06/11/2007   
Prazo da Comissão: 20/11/2007 
 
PROJETO DE LEI 329/2007 
AUTOR: Deputado Atayde Armani 
EMENTA: Tornar obrigatório a adaptação ou 
construção de banheiro nos estabelecimentos 
comerciais com área superior a 180 m2, para uso de 
pessoas portadoras de deficiência. 
Relator: Deputado Luciano Pereira   
Entrada na Comissão : 29/10/2007  
Prazo do Relator: 06/11/2007   
Prazo da Comissão: 20/11/2007 
 
PROJETO DE LEI 321/2007 
AUTOR: Deputado Paulo Foleto 
EMENTA: Dispõe sobre a preferência de ocupação 
dos apartamentos térreos, para aquelas pessoas 
portadoras de deficiência que forem contempladas 
nos conjuntos habitacionais populares do governo do 
Estado e dá outras providências. 
Relator: Deputado Marcelo Santos 
Entrada na Comissão : 29/10/2007 
Prazo do Relator: 06/11/2007  
Prazo da Comissão: 20/11/2007  
 
PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL 
Nº 12/2007 
Autor: Deputado Elion Vargas 
Ementa: Acrescenta o início VII no artigo 211, da 
Constituição Estadual, que trata da preservação da 
biodiversidade genética. 
Relator: Deputado Dr. Hércules  
Entrada na Comissão : 12/09/2007 
Prazo do Relator: 25/09/2007 
Prazo da Comissão: 02/10/2007 
 
PROJETO DE LEI Nº122/2007 
Autor: Deputado Luciano Pereira 
Ementa: Dispõe sobre a organização dos produtos 
dietéticos nas prateleiras de supermercados, na forma 
que menciona. 
Relator: Deputado Da Vitória  
Entrada na Comissão : 27/09/07  
Prazo do Relator: 09/10/07  
Prazo da Comissão: 16/10/07 
PROJETO DE LEI Nº: 334/2007 
Autor: Deputado Marcelo Santos 



Vitória-ES, quinta-feira, 01 de novembro de 2007 Diário do Poder Legislativo - 15 

Ementa: Torna obrigatória a fixação de mapas de 
localização do Estado do Espírito Santo em postos de 
combustíveis nas estradas capixabas visando orientar 
os cidadãos que utilizem esta via. 
Relator: Deputado Dr. Hércules  
Entrada na Comissão : 25/09/07  
Prazo do Relator: 02/10/07  
Prazo da Comissão: 09/10/07 
 

PROJETO DE LEI Nº 294/2007  
Autor: Deputado Paulo Foletto 
EMENTA: Garante ao consumidor de água tratada e 
de energia elétrica, o direito de não ter suspenso o 
fornecimento do serviço nos dias em que especifica. 
Relator: Deputado Da Vitória  
Entrada na Comissão : 16/10/2007 
Prazo do Relator: 23/10/2007 
Prazo da Comissão: 30/10/2007 
 

2 – ORDEM DO DIA: 
 
AUDIÊNCIA PÚBLICA / OBJETIVO: DISCUTIR 
A SITUAÇÃO ATUAL DOS RIOS MARINHO 
(VILA VELHA) E FORMATE (VIANA) 
(PROPONENTE DEPUTADO CLÁUDIO 
VEREZA). 
 

Deliberar data para: 
  

Audiência Pública – Requerimento nº 240/07-
GDLT, da Exmª. Srª. Deputada Luzia Toledo, para 
discutir a aplicabilidade da Lei 5.818/98 e o Decreto 
1.318-R/04, que dispõe sobre a Política Estadual de 
Recursos Hídricos e institui o Sistema integrado de 
Gerenciamento e Monitoramento dos Recursos 
Hídricos, no Município de Nova Venécia 
(Proponente Deputada Luzia Toledo). 
 
Reunião Ordinária Requerimento 344/07-GDLT, da 
Exmª. Srª. Deputada Luzia Toledo, solicitando que 
seja convidados para participar da Reunião Ordinária, 
desta Comissão, os Doutores Mirela Chiapani Souto 
e Antônio Reis, para exporem sobre a Experiência da 
CTR Marca de Projeto de Beneficiamento de 
Resíduos. 
 
Obs.: Estas informações for am recebidas no dia 31 de 
Outubro de 2007 às 12:00. Sujeita a alterações.  
 

COMISSÃO DE SEGURANÇA  
 
PRESIDENTE: Deputado DA VITÓRIA 
VICE-PRESIDENTE: Deputado  MARCELO 
SANTOS 
REUNIÃO: Ordinária  
LOCAL: Plenário “Rui Barbosa 
DATA: 05/11/2007 
DIA DA SEMANA: Segunda-Feira 
HORÁRIO: 11 horas  

PAUTA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 

DA  16ª LEGISLATURA. 
 
1 – LEITURA DO EXPEDIENTE 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período 
 
2 - PROPOSIÇÕES RECEBIDAS 
Projeto de Lei nº 359/2007, do Deputado Rafael 
Favatto, que estabelece normas de segurança para a 
carga e descarga de valores efetuados junto aos 
estabelecimentos econômicos, comerciais e 
financeiros. 
 
Projeto de Lei nº 273/2007,  da Deputada Janete de 
Sá, determina que os Centros de Formação de 
Condutores, que tenham mais de cinco veículos, 
disponham de no mínimo um para aprendizado de 
pessoas portadoras de deficiência física. 
 
Projeto de Lei Complementar nº 38/2007, do 
Governador do Estado, que acrescenta dispositivos à 
Lei Complementar nº 369, de 29 de junho de 2006, 
para permitir que ao Agentes de Escolta e Vigilância 
possam utilizar armas de fogo no exercício de suas 
atividades, bem como fora do serviço. Mensagem nº 
160/2007. 
 
3 - PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
RELATORES: 
Não  houve no período 
4- ORDEM DO DIA 
Não há. 
 
5- COMUNICAÇÃO: 
Não há 
 
Obs: Estas informações foram recebidas até às 16 
horas do dia 31/10/2007 e estão sujeitas a alterações 
até a data da Reunião. 
 
PRESIDENTE: Deputado DA VITÓRIA 
VICE-PRESIDENTE: Deputado  MARCELO 
SANTOS 
REUNIÃO: EXTRAORDINÁRIA AUDIÊNCIA 
PÚBLICA 
LOCAL: Plenário “Hermógenes Lima da 
Fonseca” – Auditório 1 
DATA: 06/11/2007 
DIA DA SEMANA: Terça-Feira 
HORÁRIO: 11 horas  

 
 

PAUTA DA 49ª REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA-AUDIÊNCIA PÚBLICA 
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 

DA  16ª LEGISLATURA. 
 
Objetivo: 
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Debater sobre o Subsídio proposto pelo 
Governo do Estado aos Policiais e Bombeiros 
Militares. 
 
Obs : Estas informações foram recebidas até às 16 
horas do dia 31/10/2007 e estão sujeitas a alterações 
até a data da Reunião. 
 
 

COMISSÃO DE SAÚDE, SANEAMENTO E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL  

 
PRESIDENTE: Deputado Doutor. Hércules  
VICE-PRESIDENTE:   Deputado Freitas  
REUNIÃO: 25ª 
LOCAL: Plenário  “Judith Leão Castello 

Ribeiro” 
DATA: 05/11/2007 
DIA DA SEMANA: segunda-feira 
HORÁRIO: 14 h 

 
PAUTA DA 25ª REUNIÃO - ORDINÁRIA DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 
LEGISLATURA 

 
1 – EXPEDIENTE 
A - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Convite do Deputado Rafael Favatto, Presidente da 
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Inclusão 
Digital, Biossegurança, Petróleo e seus Derivados, 
para participar da Audiência pública sobre as 
Inovações no Sistema Aquaviário da Grande Vitória, 
no dia 23 de outubro de 2007, às 20h e 30m, 
Ambrosino Barbosa, s/n, São Torquato-  Vila Velha. 
 
Convite do deputado Paulo Foletto, para audiência 
pública sobre “Nova Legislação para o 
Cooperativismo Brasileiro e Cerimônia de posse da 
Frente Parlamentar do Cooperativismo do Estado do 
Espírito Santo, dia 22 de outubro de 2007, das 8h às 
12h 30m, no auditório da Assembléia Legislativa. 
 
Ofício nº 80/2007, da Srª Célia Machado G. Chaves, 
Presidente da Federação Nacional dos Farmacêuticos, 
sugerindo a realização de uma audiência pública para 
debater a Campanha farmácia Estabelecimento de 
Saúde. 
 
Ofício nº 157, da Deputada Rita Camata, sugerindo a 
realização de uma audiência pública sobre o Mal de 
Alzheimer. 
 
Requerimento da deputada Aparecida Denadai, 
solicitando a intervenção, desta Comissão junto ao 
Governador do Estado para que seja construído um 
Hospital materno-Infantil no Município de Cariacica 
com no mínimo 100 leitos. 
 
Ofício nº 311/2007, do Rodrigo Flávio Freire Farias 
Chamoun, Secretário de Estado de Saneamento, 

Habitação e Desenvolvimento Urbano, 
encaminhando cópia do convênio nº 011/2007 
celebrado entre o Estado do Espírito Santo por 
intermédio daquela Secretaria e o Município de São 
José do Calçado, visando à liberação de recursos 
financeiros para a execução das obras de calçamento 
em diversas ruas do município. 
 
Convite dos deputados Wolmar Campostrini e Da 
Vitória, para Sessão Solene em homenagem aos 20 
anos da Igreja Cristo Verdade que Liberta, no doa 05 
de novembro às 19h no Plenário da Assembléia 
Legislativa. 
 
Ofício 270/2007, da deputada federal Rose de 
Freitas, encaminhando,  informações sobre o 
cumprimento da Emenda Constitucional 29, em cada 
Estado; arrecadação e destinação da CPMF, no ano 
de 2006: informações comparativas, entre Brasil e 
outros países, sobre os gastos com saúde: indicações 
sobre gastos com saúde, no Brasil, por dia e por 
cidadão. 
 
Ofício nº 704/2007,  do Senhor Wagner Medeiros 
Júnior, Superintendente do Hospital Evangélico de 
Cachoeiro de Itapemirim, encaminhando o pedido da 
resposta ao ofício desta Comissão sobre o estudo para 
a abertura do Hospital materno-infantil no Bairro 
Aquidabã, devidamente atualizado. A obra está 
paralisada há quatro anos, necessitando de diversos 
reparos e conclusão do projeto original, atendendo as 
normas da Vigilância Sanitária. Para a realização dos 
reparos necessários e a conclusão do projeto o 
orçamento é de R$1.326.519,11(um milhão trezentos 
e vinte e seis mil quinhentos e dezenove reais e onze 
centavos), conforme planilha elaborada por serviço 
de engenharia. Para aquisição dos equipamentos o 
orçamento é de R$3.339.701,99(três milhões 
trezentos e trinta e nove mil setecentos e um reais e 
noventa e nove centavos), não incluindo nesse valor 
R$1.002.810,00(um milhão dois mil e oitocentos e 
dez reais) que o Hospital Evangélico poderá ceder em 
equipamentos, caso aceitação do Governo do estado 
do Espírito Santo da proposta apresentada. A 
diferença entre o total das receitas e das despesas 
previstas, conforme estudo detalhado, demonstra a 
necessidade de recursos na ordem de 
R$480.187,42(quatrocentos e oitenta mil cento e 
oitenta e sete reais e quarenta centavos). 
 
 
Ofício nº 321/2007, do Senhor Rodrigo Flavio Freire 
Farias Chamoun Secretário de estado de Saneamento, 
Habitação e desenvolvimento Urbano, encaminhando 
cópia do convênio nº 13/2007 celebrado entre o 
estado do Espírito Santo, por intermédio daquela 
Secretaria e os Municípios de São Domingos do 
Norte, visando à liberação de recursos financeiros 
para execução das obras de calçamento da Rua 
Principal. 
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Ofício nº 324/2007, do Senhor Rodrigo Flavio Freire 
Farias Chamoun Secretário de estado de Saneamento, 
Habitação e desenvolvimento Urbano, encaminhando 
cópia do convênio nº 15/2007 celebrado entre o 
estado do Espírito Santo, por intermédio daquela 
Secretaria e o Município  de Rio Novo do Sul, 
visando à liberação de recursos financeiros para 
execução das obras de 5 pontes sobre o Rio Novo. 
 
Ofício nº 327/2007, do Senhor Rodrigo Flavio Freire 
Farias Chamoun, Secretário de Estado de 
Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, 
encaminhando cópia do convênio nº 17/2007 
celebrado entre o estado do Espírito Santo, por 
intermédio daquela Secretaria e o  Município de Vila 
Velha, visando à liberação de recursos financeiros 
para execução das obras de reabilitação e restauração 
da Avenida Carlos Lindemberg. 
 
B- PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Proposta de Emenda Constitucional nº 10/2007, de 
autoria do deputado Elion Vargas,  que acrescenta o 
inciso XVI no artigo da Constituição Estadual, que 
determina a competência do estado no Sistema único 
de Saúde. 
 
Projeto de Lei nº 157/2007, de autoria do deputado 
Reginaldo Almeida,  que dispõe sobre a cassação da 
inscrição estadual dos estabelecimentos 
farmacêuticos e similares que comercializarem 
medicamentos proibidos e com data de validade 
vencida, e dá outras providências 
 
Projeto de Lei nº 189/2007, de autoria do deputado 
Reginaldo Almeida, que determina a adoção de 
medidas de segurança que evitem a troca de recém 
nascidos em hospitais, casa de saúde e maternidade 
no âmbito do Estado do Espírito Santo e dá outras 
providências. 
 
Projeto de Lei nº 212/2007, de autoria do deputado 
Reginaldo Almeida, que dispõe sobre a Isenção do 
Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço 
nas operações comerciais destinadas à aquisição de 
prótese, órtese e cadeira de roda, e dá outras 
providências.  
 
Projeto de Lei nº 229/2007, de autoria da deputada 
Luzia Toledo, , que dispõe sobre a impressão do 
quadro de vacinas infantis obrigatórias nas 
embalagens de leite tipo C e B 
 
Projeto de Lei nº 353/2007, de autoria do deputado 
Vandinho Leite, que declara de utilidade pública a 
Fundão Alfonso Pastore, Localizada no Município de 
Vitória. 
 
Projeto de Lei nº 364/2007, de autoria do deputado 
Vandinho Leite, que declara de utilidade pública a 

Associação de Moradores e e Pequenos Produtores 
Rurais de Jacarandá – AMPPRORJAC. 
 
Projeto de Lei nº 376/2007, de autoria da deputada 
Janete de Sá , que institui o Dia da Ordem DeMolay, 
a ser comemorado anualmente no dia 04 de setembro. 
 
Projeto de Lei nº 378/2007, de autoria do deputado 
Cacau Lorenzoni, que declara de utilidade pública a 
Sport Clube Campinho, localizado no município de 
Domingos Martins. 
 
Projeto de  Lei nº 380/2007, de autoria da deputada 
Luiza Tojedo, que declara de utilidade pública o 
Sindicato dos Artistas profissionais do Estado do 
Espírito Santo-SINDIAPPES. 
 
Projeto de Lei nº 391/2007, de autoria do deputado 
Luciano Pereira, que declara de utilidade pública a 
Associação dos Pequenos Agricultores do Córrego 
Dúmer (APACOD). 
 
Projeto de Lei nº 234/2007, de autoria do deputado 
Robson Vaillant, que proíbe a venda de consumo de 
bebidas alcoólicas em lojas de conveniência 
Instaladas em postos de combustíveis, localizados em 
área urbana, nos horários estabelecidos entre 00:00 às 
06 de manhã. 
 
Projeto de Lei nº 401/2007, de autoria do deputado 
Cacau Lorenzoni, que declara de utilidade pública a 
Associação de Moradores do Bairro São José, na 
Cidade de Guarapari. 
 
C - PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
RELATORES 
Deputado Freitas: PEC Nº 10/2007,  PL nºs 
376/2007, 229/2007 
Deputado Theodorico Ferraço: PL nºs 212/2007, 
353/2007 
Deputado Vandinho  Leite: 189/2007, 157/2007,  
378/2007,391/2007 e 234/2007 
Deputado Rafel favatto: PL nºs 364/2007, 380/2007 
e 401/2007 
 
D - PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período 
 
E - PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período 
2- ORDEM DO DIA: 
Projeto de Lei nº 51/2007, de autoria do deputado 
Hércules Silveira, que dispõe sobre a confecção de 
carimbos e receituários para profissionais liberais. 

Entrada na Comissão: 10.10.2007 
Relator: deputado Freitas 
Prazo do relator: 08.10.2007 
Prazo na Comissão: 22.10.2007 
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Projeto de Lei nº 189/2007, de autoria do deputado 
Reginaldo Almeida, que determina a adoção de 
medidas de segurança que evitem a troca de recém 
nascidos em hospitais, casa de saúde e maternidade 
no âmbito do Estado do Espírito Santo e dá outras 
providências. 

Entrada na Comissão: 22.10.2007 
Relator: deputado Vandinho Leite 
Prazo do relator: 05.11.2007 
Prazo na Comissão: 19.11.2007  

________________________________________ 

Projeto de Lei nº 212/2007, de autoria do deputado 
Reginaldo Almeida, que dispõe sobre a Isenção do 
Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço 
nas operações comerciais destinadas à aquisição de 
prótese, órtese e cadeira de roda, e dá outras 
providências. 

Entrada na Comissão: 16.10.2007 
Relator: deputado Theodorico Ferraço 
Prazo do relator: 08.10.2007 
Prazo na Comissão: 22.10.2007  

___________________________________________ 

Projeto de Lei nº 229/2007, de autoria da deputada 
Luzia Toledo, , que dispõe sobre a impressão do 
quadro de vacinas infantis obrigatórias nas 
embalagens de leite tipo C e B 

Entrada na Comissão: 24.10.2007 
Relator:  deputado Freitas 
Prazo do relator: 05.11.2007 
Prazo na Comissão: 12.11.2007  
__________________________________________ 
Projeto de Lei nº 234/2007, de autoria do deputado 
Robson Vaillant, que proíbe a venda de consumo de 
bebidas alcoólicas em lojas de conveniência 
Instaladas em postos de combustíveis, localizados em 
área urbana, nos horários estabelecidos entre 00:00 às 
06 de manhã. 
 
Entrada na Comissão: 24.10.2007 
Relator:  deputado Vandinho Leite 
Prazo do relator: 05.11.2007 
Prazo na Comissão: 12.11.2007  
___________________________________________ 
Projeto de Lei nº 332/2007, de autoria do deputado 
Robson Vaillant, que declara de utilidade pública a 
Obra Social Ebenezer, localizada no município de 
Vila Velha. 
 
Entrada na Comissão: 10.10.2007 
Relator: deputado Freitas 
Prazo do relator: 08.10.2007 
Prazo na Comissão: 22.10.2007 

 Projeto de Lei nº 364/2007, de autoria do deputado 
Vandinho Leite, que declara de utilidade pública a 
Associação de Moradores e  

 Pequenos Produtores Rurais de Jacarandá – 
AMPPRORJAC. 

Entrada na Comissão: 16.10.2007 
Relator: deputado Rafael Favatto 
Prazo do relator: 29.10.2007 
Prazo na Comissão: 12.12.2007  
__________________________________________ 
Projeto de Lei nº 376/2007, de autoria da deputada 
Janete de Sá , que institui o Dia da Ordem DeMolay, 
a ser comemorado anualmente no dia 04 de setembro. 
Entrada na Comissão: 23.10.2007 
Relator: deputado Freitas  
Prazo do relator: 05.11.2007 
Prazo na Comissão: 12.11.2007 
_______________________________________ 
 
Projeto de Lei nº 378/2007, de autoria do deputado 
Cacau Lorenzoni, que declara de utilidade pública a 
Sport Clube Campinho, localizado no município de 
Domingos Martins. 
Entrada na Comissão: 16.10.2007 
Relator: deputado Vandinho Leite 
Prazo do relator: 29.10.2007 
Prazo na Comissão: 12.11.2007  
__________________________________________ 
OBS.: Pauta gerada no dia  31 de outubro às 09:30 
Sujeita à alteração até o dia da reunião.  

 
 
COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO  

 
PRESIDENTE: Deputado Elion Vargas  
VICE-PRESIDENTE: Deputada Luzia Toledo 
REUNIÃO: Ordinária   
LOCAL: Plenário “Deputada Judith Leão 
Castello Ribeiro”  
DATA: 07/11/2007 
DIA DA SEMANA: quarta-feira 
HORÁRIO: 13:00 horas  

 
PAUTA DA 21ª REUNIÃO – ORDINÁRIA DA 1ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 16ª 

LEGISLATURA 
 

 1 – LEITURA DO EXPEDIENTE 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Ofício GAB/GV Nº 230/2007 de autoria do 
Deputado Givaldo Vieira, justificando sua ausência 
na Reunião Ordinária desta Comissão ocorrida no dia 
17 de outubro de 2207, por estar cumprindo 
compromissos de agenda parlamentar. 
   
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS: 
Não houve no período. 
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PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA:  
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÂO SOBRESTADA: 
Não houve no período. 
 
2 – ORDEM DO DIA:  
Presença do Sr. Carlos José Lacerda, Gerente 
Regional de Negócios da Caixa Econômica  Federal, 
para palestrar sobre o novo “Cartão de Incentivo ao 
Turismo”. 
 
Obs :Estas informações foram recebidas até as 10:00  
horas do dia 31 de outubro do corrente.                       
Pauta sujeita a alterações até a hora da reunião. 
 
 

COMISSÃO ESPECIAL CRIADA PELA 
RESOLUÇÃO Nº 2.352/07, PARA DEBATER E 

PROPOR SUGESTÕES SOBRE A 
EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
 
 
PRESIDENTE: Deputado Marcelo Santos  
VICE-PRESIDENTE: Deputado Euclério 
Sampaio 
RELATOR: Rafael Favatto 
REUNIÃO: 17ª Reunião Ordinária 
LOCAL: Plenário “Dirceu Cardoso” 
DATA: 05.11.2007 
DIA DA SEMANA: Segunda-feira 
HORÁRIO: 14 h 
 

PAUTA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA. 
 
1 – Expediente: 
 
- Correspondências Recebidas:   
 
Não há 

 

2 - Ordem do dia: 
 
O que ocorrer. 
 
3 – Comunicações: 
 
 
       Objetivo: debater e propor sugestões sobre a 
exploração de petróleo, gás e energia no Estado do 
Espírito Santo. 
            
OBS: Estas informações foram recebidas até às 15 
h do dia 31/10/07, estando sujeitas a alterações até 
a data da reunião. 
 

COMISSÃO ESPECIAL DE TRANSPORTES E 
MOBILIDADE URBANA 

 

PRESIDENTE: Deputado Marcelo Santos  
VICE-PRESIDENTE: Deputado Dr. Rafael 
Favatto 
RELATOR: Deputado Euclério Sampaio 
REUNIÃO: 9 ª Reunião Ordinária 
LOCAL: Plenário Rui Barbosa 
DATA: 08.11.2007 
DIA DA SEMANA: Quinta-feira 
HORÁRIO: 9h 

 
PAUTA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA. 
 
1 – Expediente 
Recebidos: 
  
  Não há.            
 
2 - Ordem do dia: 
O que ocorrer. 
 
3 - Comunicações: 

 
Objetivo da Comissão: debater políticas de 
incentivo e desenvolvimento para o setor de 
transportes, mobilidade urbana e do escoamento de 
cargas dentro do Estado do Espírito Santo 
 
OBS: Estas informações foram recebidas até às 15 
h do dia 31/10/07, estando sujeitas a alterações até 
a data da reunião. 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE 
INQUÉRITO, CRIADA PELA RESOLUÇÃO N° 

2.361/07, PARA APURAR POSSÍVEIS 
IRREGULARIDADES QUE ENVOLVEM O 
ROUBO E RECEPTAÇÃO DE CARGAS NO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
 
 
PRESIDENTE: Deputado Euclério Sampaio 
VICE-PRESIDENTE: Deputado Luiz Carlos 
Moreira 
RELATOR: Marcelo Santos  
REUNIÃO: 25ª Reunião Ordinária 
LOCAL: Plenário “Dirceu Cardoso” 
DATA: 05.11.2007 
DIA DA SEMANA: Segunda-feira 
HORÁRIO: 13h 
 

PAUTA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA. 
 
1 - Expediente 
 Recebidos: 
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Recebidos: 
 
 1) Ofício da empresa Companhia de Seguros 
Aliança da Bahia, em resposta ao Ofício CPI/nº 
239/07, informando que não foi encontrada em 
seus registros nenhuma reclamação decorrente de 
ROUBO e/ou FURTO DE CARGAS durante os 5 
últimos exercícios – 2002/2006. 

 
2) Ofício da Big Distribuidora Imp. E Exp. Ltda., em 
resposta ao OF/CPI nº 444/2007, solicitando o 
prazo de vinte dias para entrega dos documentos 
solicitados. 
 
3) Ofício OF.GDTF nº 187/07, do Exmo. Deputado 
Theodorico Ferraço, solicitando que seja informada 
a data de encerramento dos trabalhos da 
Comissão e cópia de seu Relatório Final. 
 

2 - Ordem do dia: 
 

O que ocorrer.  
 
3 – Comunicações: 
 
Objetivo: Apurar possíveis irregularidades que 
envolvem o roubo e receptação de cargas no Estado 
do Espírito Santo.  
 
OBS: Estas informações foram recebidas até às 15 
h do dia 31/10/07, estando sujeitas a alterações até 
a data da reunião. 
 
 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

ATOS DA MESA 
 
 

ATO Nº 2080 
 
 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, ADRIANO RIVA DO CARMO, para exercer 
o cargo em comissão de Adjunto Legislativo, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
31 de outubro de 2007. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente  

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 2081 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do Artigo 52, § 1º e 2º, 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, ANTONIO DANIEL AGRIZZI, para 
substituir NACIENE LUZIA MODENISI 
VICENTE, no cargo em comissão de DIRETOR 
LEGISLATIVO, código DLPL, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa, no período de 24/10 a 
07/11/2007, em face da titular encontrar-se em gozo 
de férias regulamentares. 
 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
31 de outubro de 2007. 
 
 

GUERINO ZANON 
Presidente  

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 

COMUNICADO 
 

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 
A Comissão Permanente de Licitação da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, em atendimento 
ao disposto no Artigo 26 da Lei nº 8.666/93, torna público 
que a Mesa Diretora ratificou a INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO para contratação de empresas para 
fornecimento de assinaturas de periódicos, com base no 
Caput do Artigo 25 da citada Lei e parecer da 
Procuradoria, constante do Processo nº 075.348/2007. 
 
CONTRATADA: S/A A GAZETA. 
Empenho nº 2007NE01951 no valor de R$ 718,20 
(setecentos e dezoito reais e vinte centavos). 
 
CONTRATADA:  VALOR ECONÔMICO S/A 
Empenho nº 2007NE01952 no valor de R$ 499,00 
(quatrocentos e noventa e nove reais). 
 
 

Vitória, 30 de outubro de 2007. 
 
 

Thiago Monteiro Bonatto 
Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação. 
 



HINO NACIONAL BRASILEIRO 
 

Poema: Joaquim Osório Duque Estrada 
Música: Francisco Manuel da Silva 
 

I 
Ouviram do Ipiranga as margens plácidas 
De um povo heróico o brado retumbante, 
E o sol da Liberdade, em raios fúlgidos, 
Brilhou no céu da Pátria nesse instante. 
 

Se o penhor dessa igualdade 
Conseguimos conquistar com braço forte, 
Em teu seio, ó liberdade, 
Desafia o nosso peito a própria morte! 
 

Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 
 

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido 
De amor e de esperança à terra desce, 
Se em teu formoso céu, risonho e límpido, 
A imagem do Cruzeiro resplandece. 
 

Gigante pela própria natureza, 
És belo, és forte, impávido colosso, 
E o teu futuro espelha essa grandeza. 
 

Terra adorada, 
Entre outras mil, 
És tu, Brasil, 
Ó Pátria amada! 
 

Dos filhos deste solo és mãe gentil, 
Pátria amada, 
Brasil 

II 
Deitado eternamente em berço esplendido 
Ao som do mar e a luz do céu profundo, 
Fulguras, ó Brasil, florão da América, 
Iluminado ao sol do Novo Mundo! 
 

Do que a terra mais garrida 
Teus risonhos lindos campos têm mais flores; 
“Nossos bosques têm mais vida”, 
“Nossa vida” no teu seio “mais amores”. 
 

Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 
 

Brasil, de amor eterno seja símbolo 
O lábaro que ostentas estrelado, 
E diga o verde-louro desta flâmula 
-Paz no futuro e glória no passado. 
 

Mas, se ergues da justiça a clava forte, 
Verás que um filho teu não foge à luta, 
Nem teme, quem te adora, a própria morte. 
 

Terra adorada, 
Entre outras mil, 
És tu, Brasil, 
Ó Pátria amada! 
 

Dos filhos deste solo és mãe gentil, 
Pátria amada, 
Brasil! 

HINO DO ESPÍRITO SANTO 
 

Música: Arthur Napoleão 
Letra: Pessanha Póvoa  
 
Surge ao longe a estrela prometida 
Que a luz sobre nós quer espalhar; 
Quando ela ocultar-se no horizonte, 
Há de o sol nossos feitos lumiar. 
 
Nossos braços são fracos, que importa? 
Temos fé, temos crença a fartar. 
Suprem a falta de idade e da força 
Peitos nobres, valentes, sem par. 
 

Estribilho 
 
Salve, oh povo espírito-santense. 
Herdeiro de um passado glorioso, 
Somos nós a falange do presente 
Em busca de um futuro esperançoso. 
 
Saudemos nossos pais e mestres, 
A Pátria, que estremece de alegria, 
Na hora em que seus filhos, reunidos, 
Dão exemplo de amor e de harmonia. 
 
Venham louros, coroas, venham flores 
Ornar os troféus da mocidade. 
Se as glórias do presente forem poucas, 
Acenai para nós – Posteridade! 
 

Estribilho 
 
Salve, oh povo espírito-santense. 
Herdeiro de um passado glorioso, 
Somos nós a falange do presente 
Em busca de um futuro esperançoso. 
 
Saudemos nossos pais e mestres, 
A Pátria, que estremece de alegria, 
Na hora em que seus filhos, reunidos, 
Dão exemplo de amor e de harmonia. 
 
Venham louros, coroas, venham flores 
Ornar os troféus da mocidade. 
Se as glórias do presente forem poucas, 
Acenai para nós – Posteridade! 
 
Surge ao longe a estrela prometida 
Que a luz sobre nós quer espalhar; 
Quando ela ocultar-se no horizonte, 
Há de o sol nossos feitos lumiar. 
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