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ATAS DAS SESSÕES 
 
 
 CENTÉSIMA DÉCIMA SEGUNDA 
SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SEXTA LEGISLATURA, REALIZADA EM 20 DE 
NOVEMBRO 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 as Srªs e Srs. Deputados, 
Atayde Armani, Aparecida Denadai, 
Claudio Vereza, Doutor Rafael 
Favatto, Elcio Alvares, Elion Vargas, 
Euclério Sampaio, Freitas, Guerino 
Zanon, Jardel dos Idosos, Luciano 
Pereira, Luiz Carlos Moreira, Marcelo 
Coelho, Paulo Foletto, Reginaldo 
Almeida, Robson Vaillant, Theodorico 
Ferraço, Vandinho Leite e Wanildo 
Sarnáglia) 
 

O SR. PRESIDENTE -(GUERINO ZANON) 
- Invocando a proteção de Deus, declara aberta a sessão. 
 

(A convite da Presidência ocupam as 
cadeiras da 1ª e 2ª Secretarias, 
respectivamente, a Srª. Deputada 
Aparecida Denadai e o Sr. 
Deputados Paulo Foletto) 

 
 
O SR. PRESIDENTE -(GUERINO ZANON) 

- Convido o Sr. Deputado Paulo Foletto a proceder à 
leitura de um versículo da Bíblia.  

 
 

(O Sr. Paulo Foletto lê Coríntios, 
10,13) 

 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Convido o Sr. 2.° Secretário a proceder à 
leitura da ata da centésima décima primeira sessão 
ordinária. 

 
(O Sr. 2.° Secretário procede `a 
leitura da ata) 

 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Sr. 
Presidente, peço a palavra para retificar a ata. 
 
 
 O SR. PRESIDENTE – ( GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Euclério Sampaio. 
 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (Sem 
revisão do orador) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs. 

Deputados, servidores da Casa, profissionais da 
imprensa, a todos que nos assistem, boa-tarde.  

Hoje, comemora-se o “Dia da Consciência 
Negra”. Esse povo que tanto sacrifício fez por nosso 
Estado e País, tanto que a sociedade discute meios para 
minimizar o sofrimento já impingido a esse povo com 
cotas. Dados do IBGE da população mais rica, diz que 
somente um por cento é de negros.  

Está na pauta de hoje, homenagem do Governo 
do Estado no “Dia da Consciência Negra.  

Item 2- Mensagem nº 225/2007, do Governador 
Paulo Hartung, encaminhando veto total ao 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”. 
 Quando todos tentam resgatar, o governo vem 
com chibatadas em cima desse povo que tanto sofreu. 
Alegou em seu projeto que constou que pode transferir 
para uma cidade, e o projeto constou um erro formal: 
porto de São Mateus. Mas está bem claro o projeto: 
Porto de São Mateus, Município de São Mateus.  
 O projeto é claro. Porém, achamos que o 
Governo quer inaugurar um pelourinho, quando todos e 
até as igrejas discutem meios de minimizar o sofrimento 
já causado a esse povo. E um dos principais portos deste 
Estado, por onde entraram os negros, foi o porto de São 
Mateus. O porto de São Mateus é onde está a cidade de 
São Mateus. É nas proximidades que tem a prefeitura. 
Lamentamos e queremos acreditar que isso chegou à 
mesa do Sr. Governador e S.Ex.ª apenas assinou. 
Porque é um desserviço a esse povo que tanto sofreu, 
que tanto contribuiu e contribui para este Estado, para 
esta Nação e para a cultura e o desenvolvimento do 
nosso Estado. 
 Registramos, com pesar, esse veto. (Muito 
bem!) 
  
 

A SR.ª APARECIDA DENADAI – Sr. 
Presidente, peço a palavra para discutir a ata.  

 
 

 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Concedo a palavra a Sr.ª Deputada 
Aparecida Denadai. 
 
 A SR.ª APARECIDA DENADAI – (Sem 
revisão da oradora) - Sr. Presidente, Sr.as Deputadas e 
Srs. Deputados, declaramos que aprovamos a 
integralidade da ata lida. 
 Aproveitamos a oportunidade para registrar 
algumas boas notícias do Município de Cariacica. 
Graças a Deus Cariacica também tem boas notícias, não 
só más. 
 No jornal A Gazeta de domingo foi publicado, 
com exclusividade, que dois jovens cariaciquenses - 
gostaríamos que fosse mostrado pela câmera - 
Henrique Meireles de Souza Dantas e Ruan Coutinho 
da Cruz, hoje estão representando o Município de 
Cariacica e o Estado do Espírito Santo, como 
parlamentar jovem, em Brasília. 
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 Dois projetos elaborados por esses dois 
jovens do Município de Cariacica foram escolhidos 
para representar o Estado e concorrer a um prêmio 
que será dado pelo Governo Federal, como 
parlamentar jovem. 
 Sentimo-nos honrada duplamente. Primeiro, 
porque são dois jovens da minha querida Cariacica, o 
que já é uma honra imensa para nós. Mas honra 
maior é que o Henrique Meireles de Souza Dantas, 
um dos escolhidos, é estagiário do nosso gabinete. 
Isso nos deixa muito feliz, com a sensação de que 
vale a pena investir nessa juventude. Eles têm muito 
com que contribuir para o Estado do Espírito Santo.  
 Especificamente em relação ao Henrique 
Meireles de Souza Dantas, é um jovem de origem 
humilde, que estudou a vida inteira em escola 
pública, nunca teve uma oportunidade na vida. 
Porém, quando teve a oportunidade de um estágio em 
um gabinete parlamentar, mostrou um resultado 
fantástico, ou seja, representar o Estado do Estado do 
Espírito Santo, o Município de Cariacica, com um 
projeto de lei elaborado por ele, que poucas 
oportunidades teve na vida, mas que tem um 
potencial imenso. 
 Não poderíamos deixar de registrar o 
trabalho desses dois jovens e aproveitar também para 
falar de outra cariaciquense, Nathália Siqueira. Quem 
assistiu à rede TV, ontem à noite, sentiu um orgulho 
enorme por ser capixaba. E nós, um orgulho maior 
ainda, porque ela é de Cariacica, a nossa querida 
“country star” Nathália Siqueira. 
 Está escrito: “capixaba agora quer bater 
recordes”. Essa jovem de vinte e dois anos representa 
o Município de Cariacica e o Estado do Espírito 
Santo pelo País inteiro, virou uma celebridade. É 
também uma das jovens em quem acreditamos e 
incentivamos. Registramos também uma situação que 
defendemos em relação à saúde pública. Temos dito 
que precisamos copiar o modelo do Município de 
Serra: a construção de policlínicas. 
 Hoje, à noite, será dada mais uma ordem de 
serviço no Bairro Vila Nova de Colares, em Serra, 
pelo prefeito Audifax Barcelos, de uma nova 
policlínica que será construída graças a uma emenda 
parlamentar da Sr.ª Deputada Sueli Vidigal, no valor 
de um milhão de reais. 
 Infelizmente, hoje à noite, a Sr.ª Deputada 
Sueli Vidigal não poderá comparecer em Vila Nova 
de Colares. Mas, saibam todos os moradores de Serra 
que essa policlínica que está sendo construída nesse 
bairro é fruto do trabalho de uma deputada atuante, 
que já declarou o seu amor incondicional pelo 
Município de Serra, assim como nosso querido 
presidente regional do PDT, Sr. Sérgio Vidigal.  
(Muito bem!) 
 

 O SR. MARCELO COELHO – Sr. 
Presidente, pela ordem! Recorro do despacho de 
V.Ex.ª, proferido em sessão anterior, ao Projeto de 
Lei nº 540/2007, de minha autoria, para o Plenário. 

 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Defiro o pedido do recurso. 
 À Comissão de Justiça para oferecer parecer 
sobre o recurso. 

 
O SR. ATAYDE ARMANI – Sr. Presidente, 

peço a palavra para discutir a ata. 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Atayde Armani. 

 
O SR. ATAYDE ARMANI – (Sem revisão 

do orador) - Sr. Presidente, Sr.as Deputadas e Srs. 
Deputados, funcionários desta Casa, faltamos a 
sessão ordinária de ontem pois estávamos como 
Presidente da Comissão da Agricultura numa 
representação parlamentar, junto com os Srs. 
Deputados Freitas, Marcelo Coelho e Luciano 
Pereira, na inauguração da fábrica Trop Frutas, em 
Linhares, onde também estiveram presentes o 
presidente desta Casa, Sr. Deputado Guerino Zanon, 
o Governador do Estado, o Secretário da Agricultura 
e o vice-governador. Não nos eximiríamos de estar 
presente por questões de responsabilidade do cargo 
que exercemos e pela luta de longa data, junto com o 
presidente desta Casa, com o ex-secretário da 
Agricultura e hoje vice-governador, Sr. Ricardo 
Ferraço, no sentido de que essa fábrica fosse para o 
Município de Linhares.  

A Trop Frutas do Brasil é de suma 
importância para o Município de Linhares assim 
como para a região norte do Estado do Espírito 
Santo. A Trop Frutas é uma fábrica de polpa de frutas 
que exportará para o mundo, além de fornecer para 
uma das maiores indústrias de sucos naturais, a Suco 
Mais. 

Justificamos a nossa ausência, até por que 
houve um comentário da imprensa deste Estado no 
sentido da falta deste deputado na sessão de ontem. 
Dissemos hoje, na reunião da Comissão da 
Agricultura, que em momento nenhum nos eximimos 
das nossas responsabilidades e daquilo que 
assumimos perante esta Casa. Na hora oportuna, 
principalmente na discussão do Orçamento desta 
Casa, discutiremos. 

Nunca abriremos mão da nossa dignidade 
como cidadão e como parlamentar representando o 
povo do Estado do Espírito Santo. Se estamos neste 
Plenário hoje, é porque grande parte daqueles 
proprietários, agricultores que sofrem em suas 
propriedades, estavam na inauguração da fábrica. 

Registramos o fato para as pessoas que 
cobraram, ontem, a nossa presença nesta Casa. 
Porém, participaremos dessa discussão no momento 
oportuno, ou seja, quando da elaboração e discussão 
do Orçamento do Estado. (Muito bem!) 

 
 O SR. PRESIDENTE – ( GUERINO 
ZANON) – Aprovada a ata como lida. 
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O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Convido a Sr.ª 1ª Secretária a proceder à 
leitura do Expediente. 

 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.° 
659/2007. 
 

TCEES 
TRIBUNAL DE CONTAS 

DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
Gabinete da Presidência 

 
Vitória, 13 de novembro de 2007. 
 

Senhor Presidente, 
 

Estamos encaminhando a vossa Excelência, 
para apreciação dessa Augusta Casa de Leis, o 
balancete deste Tribunal de Contas, referente ao mês 
de OUTUBRO/2007. 
 
 Atenciosamente, 
 

CONSELHEIRO ELCY DE SOUZA 
Vice-Presidente no exercício da Presidência 

 
Av. José Alexandre Buaiz, 157 – Enseada do Suá – 
Vitória – ES - CEP 29050-913- Caixa Postal 246 – 

Telefone: (27) 3334-7600 Telefax: (27) 3345 - 1533 
– Site: http://www.tce.es.gov.br 

 
Ao Excelentíssimo Senhor 
GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) –Ciente. À Comissão de Finanças. 
 Continua à leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: MENSAGEM 
N.° 225/2007. 
 
Vitória, 19 de novembro de 2007  
 
Senhor Presidente: 
 

Como o OF. N° 720/SGP/ALES, datado de 
24 de outubro pretérito, essa Presidência 
encaminhou-me o Autógrafo n° 236/2007, resultante 
da aprovação nessa Casa de Leis, do Projeto de Lei 
n° 29/2007, de autoria do Deputado Euclério 
Sampaio com o seguinte teor “Institui no Calendário 
Oficial do Estado a transferência simbólica da 
Capital do Estado do Espírito Santo para o Porto de 
São Mateus no Município de São Mateus, neste 
Estado, em comemoração ao Dia Nacional da 
Consciência Negra”, para a manifestação do Poder 
Executivo, nos termos do artigo 66 da Constituição 
Estadual. 

Ao analisar o autógrafo de lei em questão, 
constata-se que o projeto de lei que lhe deu origem 
está eivado dos vícios formal e material de 
inconstitucionalidade. 

Quanto ao vício material verifica-se que o 
legislador ao mencionar a transferência simbólica da 
Capital do Estado para o Porto de São Mateus e não 
para a Cidade de São Mateus, técnica que viola a 
norma constitucional insculpida no caput do artigo 15 
da Constituição Estadual, como se vê: 

 
Art. 15. A Cidade de Vitória é a 
Capital do Estado, podendo o 
Governador decretar a sua 
transferência temporariamente para 
outra cidade do Território Estadual: 
 
I – nas situações de calamidade 
pública, para dar continuidade à 
administração pública; 
 
II – simbolicamente em datas 
festivas, como homenagem a 
Municípios ou a seus cidadãos. 

 
No que tange ao vício formal, ressalte-se, a 

inconstitucionalidade do artigo 2° do PL em 
referência, eis que a Assembléia Legislativa violou o 
princípio da harmonia entre os poderes quando se 
propôs a legislar impondo a adoção de procedimentos 
e políticas administrativas ao Poder Executivo. 

Por outro lado, constata-se que o veículo 
normativo utilizado para a transferência da Capital do 
Estado para outra cidade do território estadual não é a 
lei, mas sim o decreto, expedido pelo Chefe do Poder 
Executivo, conforme preceituado no caput do artigo 
15 da CE/89. 

Ressalta-se que a autorização expressa no 
artigo prefalado deve ser observada de forma 
restritiva, de modo que a transferência simbólica da 
Capital terá que ser compatível, em qualquer 
hipótese, com o estabelecido na Carta Estadual, não 
havendo que se falar em ampliação válida do 
conteúdo de tal permissão. 

Assim, somente o Chefe do Poder Executivo, 
através de lei de sua autoria ou mediante decreto, 
poderá lançar disposições normativas regedoras da 
Administração Pública. 

O artigo 2° do PL em exame, como redigido, 
invade a independência dos Poderes do Estado na 
medida em que o Poder Legislativo determina ao 
Poder Executivo a adoção de ações governamentais, 
cuja implementação exige disponibilidade de 
recursos financeiros e a remodelação do 
funcionamento de sua burocracia. 

Pelas razões acima elencadas, considero o 
Projeto de Lei n° 29/2007 inconstitucional por 
apresentar vícios de inconstitucionalidade formal e 
material, eis porque veto totalmente.  
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Atenciosamente  
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 
 Continua à leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI N.° 546/2007. 
 

Concede Título de Cidadania 
Espírito-Santense a Jerfferson de 
Albuquerque Júnior 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Fica concedido o Título de 
Cidadania Espírito-Santense a Jefferson de 
Albuquerque Júnior.  

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

sua publicação. 
 
Palácio Domingos Martins , 19 de novembro 

de 2007. 
 

GIVALDO VIEIRA 
Deputado Estadual - PT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O Sr. Jefferson de Albuquerque Júnior, 60 

anos, nascido em Crato - CE, graduou-se em Letras, 
no Cesv - Centro de Ensino Superior de Vitória. 
Atualmente, mora na cidade de Vitória -ES. Antes, 
porém, iniciou o curso de Arquitetura e Urbanismo 
na Universidade Federal da Bahia (UFBA) e UNB, 
em Brasília. O curso foi interrompido devido a 
perseguições políticas, graças a sua atuação no 
Diretório Acadêmico da Faculdade Arquitetura da 
UFBA do Movimento Estudantil de 1968, 1969 e 
1970, em Salvador, sendo condenado pela Lei de 
Segurança Nacional, por sua participação nesse 
movimento.  

Depois, na UNB, ao coordenar a Semana da 
Literatura de Cordel, em 1973, foi novamente 
perseguido por trabalhar com a cultura popular, 
recém chegado de uma temporada no Chile na época 
de Allende, em que o assunto na ditadura militar no 
Brasil era considerado subversivo. 

Atuou ao longo dos anos em diversos 
projetos de cinema e movimento ambientalista de 
grande relevância para o desenvolvimento Sócio-
Cultural e Ambiental entre Rio de Janeiro, São Paulo, 

Brasília e Ceará, tanto no Cinema., como na TV. 
Dentre eles foi diretor de arte do filme “Eles não 
usam Black-Tie”, de Leon Hiszman, premiado no 
Festival de Veneza, em 1981. Também atuou como 
diretor em diversos outros filmes de renomados 
diretores brasileiros, além da minissérie brasileira “O 
Pagador de Promessas”, da TV Globo. 

Foi diretor de curta-metragem de vários 
documentários. Dentre eles, o premiado “Patativa do 
Assaré – Um poeta do Povo”, sobre o grande poeta 
popular Antônio Gonçalves da Silva, conhecido 
como Patativa do Assaré. Realizou, ainda como 
diretor, o filme “MST- Invasão do Caldeirão”, de 
1993. 

Militante da área ambiental desde 1990, ele 
atuou no Rio de Janeiro e Ceará. No Espírito, atua 
desde 1996. Foi coordenador de Educação Ambiental 
no Parque Estadual de Itaúnas/SEAMA, Secretário 
Executivo do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 
Itaúnas, diretor do Departamento de Meio Ambiente 
da Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, 
secretário executivo do Conselho Municipal de Meio 
Ambiente de Conceição da Barra, presidente da 
Sociedade dos Amigos do Parque de Itaúnas, dentre 
outras atuações. Realizando neste período também 
filmes/vídeos ambientais como “Parque Estadual de 
Itaúnas – Uma Questão Fundiária”, “O PEI e a Mata 
Atlântica”, “Mosaico Capixaba” e “Ver de Perto”. 

Desde 2005, coordena as oficinas itinerantes 
da Mostra de Vídeo Ambiental do Caparaó Itinerante 
(Mova Caparaó), a convite do Consórcio do Caparaó 
e da SECULT-ES, promovendo educação ambiental, 
através de debates sobre temas ambientais com o uso 
do audiovisual e a realização e produção de 30 filmes 
ambientais e culturais com jovens dos ensinos médio 
e fundamental do entorno capixaba do Parque 
Nacional do Caparaó, ao longo destes três últimos 
anos, projeto da Secretaria de Estado da Cultura e do 
Consórcio Intermunicipal do Caparaó. 

Publicou diversos artigos sobre Meio 
Ambiente em jornais capixabas e cearenses. 

Dado o exposto, confirma-se à efetiva 
presença em atuações de interesse público na região 
norte do estado e na região do Caparaó, que 
justificam a presente homenagem ao ilustre Sr. 
Jefferson de Albuquerque Júnior. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Publique-se. Às Comissões de Justiça e 
de Cidadania na forma do artigo 275-B do Regimento 
Interno. 
 Continua à leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 69/2007  
 

COMISSÃO DE COSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 
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O Projeto de Lei n.º 310/2006, de autoria do 
Senhor Deputado Marcelo Santos, objetiva a 
obrigatoriedade ao Poder Público instalar banheiros 
químicos nas feiras livres do Estado do Espírito 
Santo. A Proposição foi protocolizada no dia 04 de 
outubro de 2006, sendo lida na Sessão Ordinária do 
dia 18 de outubro de 2006, e publicada no DLPL do 
dia 14 de novembro do mesmo ano, à págs. 11346 e 
11.347.  

Por força do fim da 15a Legislatura, a 
proposição foi arquivada, ficando prejudicada a sua 
tramitação. Com o Requerimento n.º 25/2007, que foi 
deferido pelo Excelentíssimo Deputado Guerino 
Zanon, Presidente desta Casa de Leis, o Projeto foi 
posto novamente em tramitação regular, sendo 
despachado à esta Comissão, para análise que lhe 
compete.  
 É o relatório.  
 

PARECER DO RELATOR 
 

O Projeto de Lei n.º 310/2006, de autoria do 
Senhor Deputado Marcelo Santos, que objetiva a 
obrigatoriedade ao Poder Público instalar banheiros 
químicos nas feiras livres do Estado do Espírito 
Santo, não fere nenhum preceito legal, respeita as 
normas do Regimento Interno desta Casa de Leis, não 
encontrando impedimento para seguir normalmente 
seu trâmite final. A técnica legislativa está 
satisfatoriamente atendida, não possuindo qualquer 
vício, estando em perfeita condição para regular 
tramitação e futura aprovação. Com relação aos 
aspectos materiais, nada obsta a sua tramitação uma 
vez que não há conflito da matéria com a Carta 
Magna. No demais, não podemos discordar do autor 
do projeto uma vez que se trata de tema de 
importantíssimo mérito, buscando padrões máximos 
de higiene em feiras livres, protegendo desta forma a 
saúde das pessoas que as freqüentam.  

Posto isto, pelas razões acima expostas, 
concluímos nosso parecer pela boa técnica 
legislativa, juridicidade, legalidade e 
constitucionalidade do Projeto em exame, sugerindo 
pela regular tramitação até final votação no Plenário 
desta Augusta casa de Leis do Estado do Espírito 
Santo.  

Face ao exposto, esta relatoria propõe aos 
doutos membros desta comissão a adoção do seguinte 
parecer.  
 

PARECER N.º 69/2007 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela LEGALIDADE, JURIDICIDADE, 
CONSTITUCIONALIDADE e  BOA TÉCNICA 
LEGISLA TIV A do Projeto de Lei n.° 310/2006, de 
autoria do Senhor Marcelo Santos.  
 
 Sala das Comissões, 24 de abril de 2007.  

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente  

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Relator 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
ELION VARGAS 

ELCIO ALVARES 
GIVALDO VIEIRA 

MARCELO SANTOS 
 

PARECER N.º 98/2007 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
O presente Projeto de Lei n.° 310/2006 de 

autoria do Deputado Marcelo Santos, que objetiva 
a obrigatoriedade ao Poder Público instalar 
banheiros químicos nas feiras livres do Estado do 
Espírito Santo.  

Por força do fim da 15ª Legislatura, a 
proposição foi arquivada, ficando prejudicada a sua 
tramitação. Com o Requerimento n.º 25/2007, que 
foi deferido pelo Excelentíssimo Deputado Guerino 
Zanon, Presidente desta Casa de Leis, o Projeto foi 
posto novamente em tramitação regular, sendo 
despachado a Comissão de Constituição e Justiça, 
Serviço Público e Redação. 

A matéria recebeu o parecer de n.º 69/2007 
pela constitucionalidade na Comissão de Justiça, 
vindo a seguir a esta douta Comissão de Cidadania e 
Direitos Humanos para exame e parecer.  
 É o relatório.  
 

PARECER DO RELATOR 
 

O presente Projeto de Lei n.º 310/2006 de 
autoria do Deputado Marcelo Santos, que objetiva 
a obrigatoriedade ao Poder Público instalar 
banheiros químicos nas feiras livres do Estado do 
Espírito Santo. Com relação aos aspectos materiais, 
nada obsta a sua tramitação uma vez que não há 
conflito da matéria com a Carta Magna. No demais, 
não podemos discordar do autor do Projeto uma vez 
que se trata de tema de importantíssimo mérito, 
buscando padrões máximos de higiene em feiras 
livres, protegendo desta forma a saúde das 
pessoas que as freqüentam.  
 Consoante o aspecto da juridicidade a 
matéria já foi apreciada na comissão de justiça 
através do parecer n.º 69/2007 pela 
Constitucionalidade.  
 Quanto ao mérito a propositura está em 
consonância com o que preceitua o art. 45, e seus 
incisos, do Regimento Interno deste Poder, 
Resolução n° 1.600/91.  

Ante o exposto somos da adoção do seguinte 
parecer  
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PARECER N.º 98/2007 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela Aprovação do Projeto de Lei n.º 310/2006 de 
autoria do Deputado Marcelo Santos.  
 

Sala das Comissões, 09 de julho de 2007. 
 

JANETE DE SÁ 
Presidente / Relatora 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
LUCIANO PEREIRA 

 
PARECER N. 19/2007 

 
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 

PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. 
 

RELATÓRIO 
 
 O Projeto de Lei n.º 310/2006, de autoria do 
Deputado Marcelo Santos, que Dispõe sobre a 
instalação de banheiros químicos nas feiras livres do 
Estado do Espírito Santo foi protocolizado nesta Casa 
em 04 de outubro de 2007.  
 Por sua vez, a proposição foi lida na Sessão 
Ordinária do dia 18 de outubro de 2006, e publicado 
no Diário do Poder Legislativo datado do dia 14 de 
novembro do mesmo ano, as Pgs. 11346 e 11347. 
Após, o projeto recebeu encaminhamento para a 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, com a finalidade de elaboração de 
Parecer, com efeito, de análise da 
Constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa 
técnica Legislativa empregada em sua feitura. Na 
oportunidade, foi exarado por aquela Augusta 
Comissão, o Parecer n.º 69/2007, em que a conclusão 
foi pela LEGALIDADE, JURIDICIDADE 
CONSTITUCIONALIDADE E BOA TÉCNICA 
LEGISLATIVA do Supracitado Projeto.  
 Este é o Relatório:  
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Projeto de Lei n.° 310/2006, de autoria do 
Deputado Marcelo Santos, que Dispõe sobre a 
instalação de banheiros químicos nas feiras livres do 
Estado do Espírito Santo.  
 Como adendo importante, citamos que a 
Proposição foi analisada pela Comissão de 
Constituição e Justiça, onde a mesma deu parecer 
pela Legalidade e Constitucionalidade do Projeto 
(Parecer n.° 69/2007). 
 Focando a questão do mérito e com precisão 
fática, depreende-se da Justificativa que seu objetivo 
precípuo é a preservação da saúde da população que 
freqüenta a feira livre e, por utilidade tanto para os 
feirantes quanto para os consumidores.  
 Destacamos ainda que por ocorrerem 

normalmente em vias públicas, os banheiros 
químicos apresentam-se como sendo a melhor opção, 
eis que portáteis, de fácil manutenção, limpeza, 
podendo ser utilizado por qualquer pessoa.  
 Sugerimos então, aos Ilustres Pares desta 
Comissão a adoção do seguinte:  
 

PARECER N.º 19/2007. 
 
 A COMISSÃO PERMANENTE DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR E DE PROTEÇÃO 
AO MEIO AMBIENTE, é pela Aprovação do 
Projeto de Lei n.º 310/2006 de autoria do Deputado 
Marcelo Santos.  
 

 Sala das Comissões, 21 de agosto de 2007. 
 

REGINALDO ALMEIDA 
Presidente  

LUCIANO PEREIRA 
Relator 

MARCELO SANTOS 
 

PARECER N. 36/2007 
 

COMISSÃO DE SAÚDE, SANEAMENTO E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
RELATÓRIO 

 
Trata -se o presente Parecer Técnico, de 

análise do Projeto de Lei n° 310/2006, de autoria 
do Ilustre Deputado Marcelo Santos, que trata da 
"instalação de banheiros químicos nas feiras 
livres do Estado do Espírito Santo".  

A presente matéria foi lida no Pequeno 
Expediente da Sessão Ordinária, realizada em 18 
de outubro de 2006 e publicada no DPL do dia 14 
de novembro daquele ano às fls. 11.346 e 11.347.  

Por força do fim da 15° Legislatura, a 
proposição foi regularmente arquivada, ficando 
prejudicada sua tramitação.  

Com o Requerimento n° 25/2007, que foi 
deferido pelo Excelentíssimo Deputado Guerino 
Zanon, Presidente desta Casa de Leis, o projeto 
sob realce foi posto novamente em tramitação 
regular.  

Em função disso, o projeto recebeu 
encaminhamento para esta Comissão de Saúde, 
Saneamento e Assistência Social, para fins de 
elaboração de Parecer, nos termos do art. 44-b da 
Resolução n° 1.600/91.  

Este é o breve relatório.  
 

PARECER 
 

Nas razões que sustentaram a justificativa 
do projeto, elaborada pelo Ilustre deputado autor, 
repontam os elevados objetivos do Projeto, que 
tem como principal escopo dar obrigatoriedade 
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ao Poder Público a instalar banheiros químicos 
nas feiras livres do Estado do Espírito Santo.  

A proposição em análise, não fere nenhum 
preceito legal, respeita as normas do Regimento 
Interno festa casa de leis, não encontrando 
impedimento para seguir normalmente seu trâmite 
final.  

Quanto à legalidade, verificamos que a 
matéria não conflita com o caput do art. 63 da 
Constituição Estadual, que assim dispõe:  

 
“A iniciativa das leis cabe a 
qualquer membro ou comissão da 
Assembléia Legislativa”.  

 
A matéria sob exame é pautada na proteção 

dos usuários das feiras livres e a quem trabalha nela.  
Face o interesse público demonstrado, o 

Projeto de Lei aqui analisado merece prosseguir em 
sua tramitação normal e regular nesta Augusta Casa 
de Leis, não restando dúvidas para esta Comissão de 
Saúde, Saneamento a Assistência Social, da 
finalidade pública da presente pretensão, bem como a 
plausibilidade de sua justificativa, diante do inegável 
valor social do presente projeto.  

A referida proposição atente aos preceitos 
legais, merecendo prosperar pelo prisma de sua 
adequação às normas aplicáveis à espécie. 
Acrescente-se a isto, que tal iniciativa parlamentar 
está também dentro das normas estatuídas no art. 61 
inciso III e art. 63, "caput" da Constituição Estadual, 
senão vejamos:  

 
“Art. 61. O processo legislativo 
compreende a elaboração de:  
 
III - leis ordinárias."  
 
“Art. 63 _ A iniciativa das leis cabe 
a qualquer membro ou comissão da 
Assembléia Legislativa, ao 
Governador do Estado, ao 
Tribunal de Justiça, ao Ministério 
Público, e aos cidadãos satisfeitos 
os requisitos estabelecidos nesta 
Constituição.”  

 
CONCLUSÃO 

 
Diante do exposto, somos pela 

aprovação do Projeto de Lei n.º 310/2006, de 
autoria do Deputado Marcelo Santos, pelo 
atendimento dos requisitos legais, nada 
impedindo sua aprovação, razão pela qual, 
proponho aos membros desta comissão a adoção 
do seguinte parecer:  

 
PARECER N.° 036/2007 

  
 A COMISSÃO DE SAÚDE, 
SANEAMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL é 

pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei n.º 310/2006, 
de autoria do Deputado Marcelo Santos.  
 
 Sala das Comissões, 24 de setembro de 
2007.  
 

DOUTOR HÉRCULES 
Preside nte 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
Relator 

THEODORICO FERRAÇO 
 

PARECER N. 50/2007 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 
ORÇAMENTO,FISCALIZAÇÃO, CONTROLE 

E TOMADA DE CONTAS 
 

RELATÓRIO 
 

 Trata-se o presente Parecer Técnico, de 
análise do Projeto de Lei n° 310/2006, de autoria do 
Ilustre Deputado Marcelo Santos, que trata da 
"instalação de banheiros químicos nas feiras livres do 
Estado do Espírito Santo".  
 A presente matéria foi lida no Pequeno 
Expediente da Sessão Ordinária, realizada em 18 de 
outubro de 2006 e publicada no DPL do dia 14 de 
novembro daquele ano às fls. 11.346 e 11.347.  
 Por força do fim da 15ª Legislatura, a 
proposição foi regularmente arquivada, ficando 
prejudicada sua tramitação.  
 Com o Requerimento n° 25/2007, que foi 
deferido pelo Excelentíssimo Deputado Guerino 
Zanon, Presidente desta Casa de Leis, o projeto sob 
realce foi posto novamente em tramitação regular.  
 Em função disso, o projeto recebeu 
encaminhamento para esta Comissão de Finanças, 
Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e 
Tomada de Contas, para fins de elaboração de 
Parecer, nos termos do art. 41 da Resolução n.º 
1600/91. 
 

PARECER 
 
 Nas razões que sustentaram a justificativa do 
projeto, elaborada pelo Ilustre deputado autor, 
repontam os elevados objetivos do Projeto, que tem 
como principal escopo dar obrigatoriedade ao Poder 
Público a instalar banheiros químicos nas feiras livres 
do Estado do Espírito Santo.  
 A proposição em análise, não fere nenhum 
preceito legal, respeita as normas do Regimento 
Interno nesta casa de leis, não encontrando 
impedimento para seguir normalmente seu trâmite 
final.  

Quanto à legalidade, verificamos que a 
matéria não conflita com o caput do art. 63 da 
Constituição Estadual, que assim dispõe:  

 
“A iniciativa das leis cabe a 
qualquer membro ou comissão da 
Assembléia Legislativa".  
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 A matéria sob exame é pautada na proteção 
dos usuários das feiras livres e a quem trabalha nela.  
 Face o interesse público demonstrado, o 
Projeto de Lei aqui analisado merece prosseguir em 
sua tramitação normal e regular nesta Augusta Casa 
de Leis, não restando dúvidas para esta Comissão de 
Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, 
Controle e Tomada de Contas, da finalidade pública 
da presente pretensão, bem como a plausibilidade de 
sua justificativa, diante do inegável valor social do 
presente projeto. 
 A referida proposição atente aos preceitos 
legais, merecendo prosperar pelo prisma de sua 
adequação às normas aplicáveis à espécie. 
Acrescente-se a isto, que tal iniciativa parlamentar 
está também dentro das normas estatuídas no art. 61 
inciso III e art. 63, "caput" da Constituição Estadual, 
senão vejamos:  
 

“Art. 61. O processo legislativo 
compreende a elaboração de:  
 
III - leis ordinárias."  
 
“Art. 63 _ A iniciativa das leis cabe 
a qualquer membro ou comissão da 
Assembléia Legislativa, ao 
Governador do Estado, ao 
Tribunal de Justiça, ao Ministério 
Público, e aos cidadãos satisfeitos 
os requisitos estabelecidos nesta 
Constituição.”  
 

CONCLUSÃO 
 
 Diante do exposto, somos pela aprovação do 
projeto de lei nº 310/2006, de autoria do Deputado 
Marcelo Santos, pelo atendimento dos requisitos 
legais, nada impedindo sua aprovação, razão pela 
qual, proponho aos membros desta comissão a 
adoção do seguinte parecer: 
 

PARECER N.º 050 /2007 
 

A COMISSÃO DE FINANÇAS, 
ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 
CONTROLE E TOMADA DE CONTAS é pela 
APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 310/2006, de 
autoria do Deputado Marcelo Santos.  
 
 Sala das Comissões, 12 de novembro de 
2007. 
 

SÉRGIO BORGES 
Presidente  
FREITAS 

Relator 
REGINALDO ALMEIDA 

ELCIO ALVARES 
THEODORICO FERRAÇO 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Publiquem-se. 
 Continua à leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.° 277/2007  
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 
 O presente Projeto de Lei n.º 285/05, de 
autoria do Deputado Euc1ério Sampaio, visa obrigar 
as bibliotecas públicas do Estado do Espírito Santo a 
incluírem nos seus acervos, no mínimo, 03 (três) 
exemplares da Bíblia Sagrada editada em Braile. A 
matéria foi lida na Sessão Ordinária de 19.09.2005, 
publicada no Diário Oficial do Poder Legislativo de 
21.09.2005.  
 Em 23.09.1005 foi ao Procurador João 
Manoel Miranda Nunes para parecer técnico e minuta 
de parecer da Comissão de Justiça, Parecer e Minuta 
estes que não se encontram nos autos, apesar de o 
Procurador aludido afirmar, em despacho, que os fez. 
A matéria recebeu sugestões de correções da 
Diretoria de Redação - DLR e, finalmente, com o 
término da Legislativa, foi ao arquivo, sendo 
desarquivado, na atual legislatura, após requerimento 
do autor. 
 Em 10.04.2007 recebeu Parecer Técnico, da 
lavra do eminente Procurador MÁRIO CÉSAR 
MAIA GAMA, pela sua constitucionalidade e 
legalidade. Agora, vem a esta Comissão de Justiça 
para exame e parecer.  
É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 O Procurador MÁRIO CÉSAR MAIA 
GAMA, ao examinar o presente Projeto de Lei, 
exarou o seguinte parecer que agora adotamos, como 
nosso:  
 

"DA ANÁLISE QUANTO AO 
ASPECTO DA JURIDICIDADE, 
CONSTITUCIONALIDADE FORMAL 
E MATERIAL E LEGALIDADE"  

 
Sob o prisma da constitucionalidade e 

legalidade, não há quaisquer obstáculos a serem 
levantados, visto que o presente Projeto de Lei está 
escudado no art. 24, inc. XIV, da Constituição 
Federal da República, que versa, in verbis: 

 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DA 
REPÚBLICA,  
“.............................................................................  
Art. 24. Compete à União, aos 
Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre:  



Vitória-ES, quinta-feira, 06 de dezembro de 2007 Diário do Poder Legislativo - 5238 

(...)  
XIV - proteção e integração social 
das pessoas portadoras de 
deficiência: ”(sem grifo e ênfase no 
original)  
 

Conforme depreende-se da análise dos 
presentes autos do Projeto de Lei, já existe até 
mesmo legislação estadual em vigor, com teor similar 
à presente proposição, diferindo apenas quanto à 
quantidade de exemplares das Escrituras Sagradas a 
serem colocadas à disposição dos deficientes visuais 
nas bibliotecas estaduais.  

A norma disposta no presente Projeto de Lei 
estadual é, portanto, oportuna, pois facilita a um 
maior número de deficientes visuais o acesso às 
Sagradas Escrituras, possibilitando que esta categoria 
de deficientes possa se desenvolver também sob o 
aspecto espiritual, dando cumprimento ao que está 
contido na primeira parte do caput do art. 5° da 
Constituição Federal , que estabelece:  

 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DA 
REPÚBLICA  
“...........................................................................  
Art. 5°. Todos são iguais perante 
a lei, sem distinção de qualquer 
natureza,  garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade 
de direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos 
seguintes:”(sem grifo e ênfase no 
original)  

 
À vista de todo o exposto, o Projeto de Lei 

n.º 285/2005, de autoria do Deputado Euclério 
Sampaio atende ao pressuposto de 
constitucionalidade (competência legislativa do 
Estado, atribuição da Assembléia Legislativa, 
legitimidade de iniciativa e elaboração de lei 
ordinária) e de juridicidade. Não há, pois, quaisquer 
obstáculos a serem invocados, haja vista que o objeto 
ora legislado encontra-se em conformidade com os 
princípios norteadores do direito positivo e de acordo 
com as formas do direito; no campo da licitude e da 
legalidade, portanto.  

Assim analisado, há de se concluir no sentido 
de que o Projeto de Lei n.º 285/2005, de autoria do 
Deputado Euclério Sampaio é constitucional e legal, 
cumpridos os dispositivos acima citados.  
 Ante ao exposto somos pela adoção do 
seguinte: 
 

PARECER N.° 277/2007 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela constitucionalidade e legalidade do Projeto de 
Lei n.° 285/2005 de autoria do Deputado Euclério 

Sampaio.  
 

 Sala das Comissões, 28 de agosto de 2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente  

ELION VARGAS 
Relator 

CLAUDIO VEREZA 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

ELCIO ALVARES 
MARCELO SANTOS 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
 

PARECER N.º 89/2007 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
PROJETO DE LEI N.º 285/2005 

 
RELATÓRIO 

 
 Trata-se de Projeto de Lei de autoria do 
Deputado Eudério Sampaio, pretendendo ampliar 
para três o número de exemplares da Bíblia Sagrada 
em Braille, disponíveis para consulta pública nas 
bibliotecas públicas do Estado.  
 A Procuradoria Legislativa , fls. 13/16 , emitiu 
parecer técnico elogiando a proposição e 
demonstrando a Constitucionalidade da mesma.  
 Por esta Comissão de Cidadania, vieram-me 
os autos e avoquei a matéria para relatar.  
 

PARECER 
 
 O presente projeto propõe ampliar de um 
para três o número de exemplares da Bíblia em 
Braille nas bibliotecas públicas do Estado. À fl. 04 
destes autos consta cópia da lei n.º 6.128, que 
determina a disponibilização de um desses 
exemplares nas bibliotecas.  
 É comum que não existam exemplares de 
literatura em Braille nas bibliotecas. Quando muito, 
algum exemplar incompleto de alguma obra 
importante.  
 A Bíblia Sagrada é o livro dos livros. O 
exercício da plena cidadania, da liberdade de 
expressão, de crença e consciência passou pelo 
estudo e conhecimento desse livro maravilhoso nos 
últimos cinco séculos.  
 Sendo o livro mais vendido, mais lido e mais 
apreciado da humanidade, salutar que os cidadãos 
que sofrem de deficiência visual, especialmente os 
pobres, tenham acesso ás informações de tão 
importante obra.  

Natural que seja o livro escolhido para que os 
deficientes visuais tenham pleno acesso, até mesmo 
porque nele encontrarão alento para muitas das suas 
angústias. 

Assim, em conformidade com a proteção e 
integração social das pessoas portadoras de 
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deficiência prevista no inciso XlV do artigo 24 da 
Constituição da República, sou pela aprovação da 
matéria.  

É como voto.  
 

PARECER N.º 89/2007 
  

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS é pela 
APROVAÇÃO do Projeto de Lei n.º 285/2005, 
que pretende obrigar as bibliotecas públicas do 
Estado a disponibilizar três exemplares da Bíblia 
Sagrada em Braille para consulta pública. 
 

Sala das Sessões, 02 de julho de 2007. 
 

JANETE DE SÁ 
Presidente / Relatora 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
VANDINHO LEITE 

 
PARECER N.º 09/2007 

 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
 O Projeto de Lei n.º 285/2005, de autoria do 
Excelentíssimo Deputado Euclério Sampaio, 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.  

Na forma do art. 40, inciso I, do Regimento 
interno desta Casa de Leis, a presente proposição foi 
encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, 
Serviço Público e Redação, a qual exauriu Parecer de 
n.º 277/2007, decidindo pela Constitucionalidade e 
Legalidade do Projeto de Lei n.o 285/2005.  

Em conformidade com o artigo 44, do 
Regimento Interno, a proposição foi remetida à esta 
Comissão para análise e parecer.  

Este é o relatório.  
 

PARECER DO RELATOR 
 

O Projeto de Lei n.º 285/2005, de autoria do 
Excelentíssimo Deputado Euclério Sampaio, 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. 
Como já analisado pela Comissão de Constituição e 
Justiça, Serviço Público e Redação quanto à sua 
Constitucionalidade e Legalidade, cabe apenas a esta 
Comissão a análise do mérito da presente proposição.  

A matéria ora apresentada é de suma 
importância, pois oportuna a um maior número de 
deficientes visuais o acesso às Sagradas Escrituras, 
possibilitando que esta categoria de deficientes possa 
se desenvolver também sob o aspecto espiritual, 
através da possibilidade de estudarem e interpretarem 

essas escrituras.  
É importantíssimo termos proposições como 

esta que busca também a igualdade entre as pessoas, 
conforme capitulado no artigo 5° de nossa Carta 
Magna Federal, pois todos são iguais perante a lei, 
sem distinção de qualquer natureza. Então, nós 
parlamentares, temos que nos esforçar para 
aprovarmos projetos como este, para podermos tomar 
as pessoas com deficiência visual, iguais a qualquer 
outra pessoa, com acesso à leitura e educação.  

Face ao exposto, esta relatoria propõe aos 
doutos membros desta Comissão a adoção do 
seguinte parecer.  

 
PARECER N.º 09/2007 

 
 A COMISSÃO DE EDUCAÇÃO é pela 
APROVAÇÃO do Projeto de Lei n.º 285/2005, de 
autoria do Excelentíssimo Euclério Sampaio.  
 

Sala das Comissões, 17 de setembro de 
2007. 
 

VANDINHO LEITE 
Presidente  

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Relator 

LUZIA TOLEDO 
ATAYDE ARMANI 

LUCIANO PEREIRA 
 

PARECER N.º 48/2007 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE 

E TOMADA DE CONTAS 
 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei n.º 285/2005, de autoria do 
Senhor Deputado Euclério Sampaio, dispõe sobre a 
obrigatoriedade de inclusão no acervo de todas as 
bibliotecas públicas do Estado do Espírito Santo, de 
exemplares da Bíblia Sagrada, em Braille. Foi a 
Proposição protocolizada no dia 14 de setembro de 
2005. Por sua vez, foi a mesma lida na Sessão 
Ordinária do dia 19 do mesmo mês e ano. 
 Em seqüência, o Projeto de Lei n.º 285/2005, 
foi publicado no Diário do Poder Legislativo – DPL 
do dia 21 de setembro de 2005, à página 5.355. Em 
31 de janeiro de 2007, foi declarado, na forma do 
artigo 141, caput, do Regimento Interno, encerrada a 
tramitação no transcurso da 15ª Legislatura do 
Projeto de Lei n.° 285/2005, e encaminhado para o 
arquivo geral da ALES, pelo Diretor Legislativo da 
DLCPT. 

Em 12 de fevereiro de 2007, foi requerido, 
com base no artigo 154, II, do Regimento Interno, o 
desarquivamento do Projeto de Lei n.° 285/2005 por 
seu autor. Tendo em vista o desarquivamento a 



Vitória-ES, quinta-feira, 06 de dezembro de 2007 Diário do Poder Legislativo - 5240 

matéria prosseguiu para a ciência, análise e 
deliberação das Comissões Permanentes de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, da 
Educação, de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos, de Cultura e de Finanças, Economia, 
Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de 
Contas. 

Após, recebeu encaminhamento para a 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação com o fim de elaboração de Parecer para 
efeito de análise da constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade e técnica legislativa empregada, ocasião 
em que recebeu conclusão pela sua 
constitucionalidade e legalidade (Parecer n.º 
277/2007).  
 Em seguida obteve a aprovação da Comissão 
de Educação e o reconhecimento de sua condição 
meritória, através do Parecer n.° 09/2007. Prosseguiu 
para a Comissão de Defesa da Cidadania e dos 
Direitos Humanos, onde obteve a sua aprovação – 
Parecer n.° 89/2007. Finalmente, conforme dispõe a 
Resolução 1.600/1991 (Regimento Interno desta 
Augusta Assembléia Legislativa), foi encaminhado 
para esta Comissão, com a finalidade de analisá-lo no 
contexto referente ao mérito respectivo.  
 Este é o Relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

Conforme suso grifado, o Projeto de Lei ora 
em análise, de autoria do Senhor Deputado Euclério 
Sampaio, dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão 
no acervo de todas as bibliotecas públicas do Estado 
do Espírito Santo, de exemplares da Bíblia Sagrada, 
em Braille. 
 Como adendo, destaca-se que a Proposição 
foi analisada juridicamente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
oportunidade em que diagnosticou a regularidade da 
mesma mediante aos preceitos constitucionais, legais, 
jurídicos e de técnica legislativa adequada. De igual 
monta, a Comissão de Educação e Comissão de 
Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos 
reconheceram o caráter meritório da Proposta, assim 
opinando pela sua Aprovação.  
 Agora, focando a questão do mérito próprio e 
com precisão fática, depreende-se da justificativa do 
Projeto de Lei n.º 285/2005 que o seu fim teleológico 
objetiva o interesse público, ao se preocupar com o 
acesso dos deficientes visuais ao Livro Sagrado, 
diretriz máxima da conduta moral e espiritual do ser 
humano. Não obstante, conforme podemos constatar 
na fl. 04, trata de matéria já regulamentada pela Lei 
n.° 6.128/2000, mas com uma distinção – a 
quantidade de exemplares a serem disponibilizados 
nas Bibliotecas Públicas do Estado.  
 In casu, já existe uma legislação destinada a 
incluir no acervo das Bibliotecas do Estado do 
Espírito Santo um exemplar da Bíblia Sagrada em 
linguagem Braille, porém o Projeto de Lei n.° 

285/2005 ampliaria este número para três, ou seja, 
importaria na aquisição, por parte do Estado, de mais 
dois exemplares para cada Biblioteca Pública do 
Estado, atendendo assim melhor os deficientes 
visuais. O custo com a realização da aquisição em 
questão é ínfimo perante o seu benefício social, haja 
vista tratar de medida de inclusão social.  
 Neste contexto, o objeto normativo do 
Projeto de Lei n.° 285/2005 é meritório, razão pela 
qual torna-se viável sob a ótica dessa Comissão. Em 
conclusão final e considerando toda a análise de 
mérito acima disposta, identificamos no Projeto de 
Lei n.º 285/2005, de autoria do Senhor Deputado 
Euclério Sampaio, como de interesse público. Ex 
Positis, sugerimos aos Ilustres Pares desta Comissão 
a adoção do seguinte: 
 

PARECER N.º 48/2007 
 

A COMISSÃO DE FINANÇAS, 
ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 
CONTROLE E TOMADA DE CONTAS é pela 
Aprovação do Projeto de Lei n.º 285/2005, de 
autoria do Senhor Deputado Estadual Euclério 
Sampaio. 
 

Sala das Comissões, 12 de novembro de 
2007. 
 

SÉRGIO BORGES 
Presidente  

THEODORICO FERRAÇO 
Relator 

ELCIO ALVARES 
FREITAS 

REGINALDO ALMEIDA 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Publiquem-se. 
 Continua à leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 209/2007 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO. 
 

PROJETO DE LEI N.º 193/2007. 
 

RELATÓRIO. 
 
 Trata-se Projeto de Lei de n°. 193/2007, de 
autoria do Deputado, Estadual Reginaldo Almeida. 
Com a. finalidade de facultar o Poder Executivo 
legislar sobre Programa de Mão-de-obra Carcerária 
destinado aos apenas de bom comportamento. O 
Projeto foi publicado no Diário do Poder Legislativo 
do dia 21 de junho de 2007.  
 É o relatório. 
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  Vê-se que a matéria passou pelo crivo da 
Mesa Diretora sem ressalvas. Recebeu parecer 
técnico Jurídico favorável. O art. 24, inciso I. da 
Constituição federal aconselha sua 
constitucionalidade. Quanto a Constituição Estadual, 
existe divergências profundas em relação a 
competência à luz do art. 63, Parágrafo único inciso 
III, Neste caso específico, o Projeto de Lei de n° 
193/07, de autoria do Deputado Reginaldo Almeida, 
tem uma manobra inteligente, a fim de levar seu 
Projeto até o Plenário.  

O Deputado Reginaldo Almeida, calçou o 
projeto com a palavra FACULTADO, com isso, 
deixou uma dúvida quanto à constitucionalidade no 
âmbito estadual. A medida que deixa a critério do 
Poder Executivo para implantar ou não o programa, 
foge da inconstitucionalidade do inciso III, do art. 
63, Parágrafo único da Constituição Estadual. 

Com base num parecer sustentado pelo 
grande em vitorioso mestre, o saudoso professor 
Josaphat Marinho, entende que o Poder Legislativo 
pode trabalhar com Projetos de Leis autorizativas, 
marchamos também com esta corrente doutrinária. 
Razão maior, ainda, para trabalhar com Projetos de 
Leis facultativas. Passamos, pois, a transcrever o 
entendimento do Professor Josaphat Marinho, in 
verbis:  

 
"Quanto à possibilidade jurídica do 
projeto devemos ressaltar o Parecer 
n.º 527, de 1998 de lavra do então 
senador Josaphat Marinho em 
resposta a consulta formulada pelo 
senador Lúcio Alcântara ao Plenário 
da Câmara Alta e que foi aprovado 
no dia 12 de novembro de 1998 que 
trata da orientação que deve ser 
seguida pelo Senado a respeito dos 
projetos de lei autorizativa.  
O nobre Senador Josaphat Marinho, 
que também era professor de Direito 
Constitucional da Universidade de 
Brasília, relator do Projeto do atual 
Código Civil e participou da 
Comissão de Estudos Constitucionais 
que elaborou o anteprojeto da 
Constituição atual, após fazer um 
estudo sobre as características da 
norma jurídica e mostrar as diversas 
normas existentes em nosso 
ordenamento jurídico que são 
simplesmente permissivas ou 
autorizativas como no Código Civil e 
na Constituição Federal, além da 
norma autorizativa orçamentária 
chega a conclusão que: 

 
“Descabe a impugnação de toda e 
qualquer lei autorizativa, em geral, 
sob a análise de sua 

constitucionalidade e juridicidade . 
As leis autorizativas administrativas, 
orçamentárias e tributárias têm apoio 
doutrinário, jurídico e legal, 
encontrando confirmação 
jurisprudencial quanto à sua 
essência, à sua formação, motivo 
pelo  qual se recomenda a sua 
admissibilidade. (Marinho, Josaphat. 
Parecer 527 de 1998 In: Regimento 
Interno do Senado Federal. Vol II- 
Normas Conexas. Pgs. 198 a 208).” 
 

 Diante do que ficou exposto, entendemos que 
o Projeto de Lei de n.º 193/2007, do Deputado 
Estadual Reginaldo Almeida, por ser facultativo, 
opinamos pela constitucionalidade juridicidade e, 
deve seguir para as demais Comissões.  
 

PARECER N.º 209/2007 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, é pela 
constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa 
técnica legislativa do Projeto de Lei de n.º 193/2007, 
de autoria do Deputado Reginaldo Almeida. 
 

Sala das  Comissões, 17 de julho de 2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente  

ELION VARGAS 
Relator 

CLAUDIO VEREZA 
ATHAIDE ARMANI 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO  
 

PARECER N.º 108/2007 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS  

 
PR 193/2007 

 
 Trata-se de projeto de lei de autoria do 
deputado Reginaldo Almeida, instituindo de forma 
facultativa o programa de aproveitamento de mão de 
obra carcerária no  
Espírito Santo.  

As fls. 11/13 a Procuradoria Legislativa 
emitiu parecer pela tramitação da proposição, 
destacando que a facultatividade da aplicação da 
futura lei afastou a inconstitucionalidade por vício de 
forma (iniciativa do Governador).  

As fls. 16/18, a Comissão de Constituição e 
Justiça aprovou PARECER pela constitucionalidade 
da proposição, ressaltando a mesma posição de 
facultatividade já levantada pela Procuradoria 
Legislativa.  
 No exercício da Presidência desta Comissão 
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de Cidadania, avoquei a matéria para relatar.  
É o relatório.  

 

VOTO DA RELATORA 
 

A questão da constitucionalidade e legalidade 
desta proposição parlamentar já foi objeto de 
discussão pela Comissão de Constituição e Justiça, 
tanto quanto pela Procuradoria Legislativa, que 
demonstraram de maneira insofismável a pertinência 
da proposição e o esvaziamento do vício de iniciativa 
quando o proponente facultou ao Executivo a 
implementação da medida.  

Quanto ao mérito da proposição, tenho que é 
pertinente, especialmente quando notamos a total 
ociosidade pela qual passam os custodiados nos 
presídios capixabas.  

É de geral conhecimento que a sociedade 
organizada está farta de sustentar os detentos e 
reclusos sem que estes prestem qualquer tipo de 
serviço a fim de garantir pelo menos a sua adequada 
reintegração social.  

Já dizia São Paulo que 'mente parada é 
oficina de satanás. A ociosidade é o mal dos nossos 
dias em muitos setores da sociedade.  

As revoluções comunistas ao longo da 
história, onde quer que se manifestaram, sempre 
defenderam o ideal que diz que “o trabalho dignifica 
o homem”.  

Se implementada, a política de 
aproveitamento da mão-de-obra carcerária poderá 
trazer inúmeros benefícios para toda a sociedade.  

Os cidadãos que estão detidos nas cadeias 
não são animais. São seres humanos, que por 
diversos fatores sociais estão privados de sua 
liberdade, muitas vezes a espera de um empurrão 
para adaptar-se à vida civilizada e decente.  
 Lembramos que a dignidade da pessoa 
humana e a prevalência dos direitos humanos _ entre 
eles o direito ao trabalho honesto e sobrevivência 
digna - são garantias constitucionais com as quais a 
República Brasileira está totalmente comprometida 
(artigo 1º, inciso III, e artigo 4º, inciso II, da 
Constituição Federal).  
 Por isso, no mérito, apresento meu voto 
favorável à aprovação deste Projeto de Lei.  
 É como voto.  
 

PARECER N.º 108/20007 
 
A COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS é pela 
APROVACÃO do Projeto de Lei n.º 193/2007, de 
autoria do Deputado Reginaldo Almeida.  
 
 Sala das Comissões, 13 de agosto de 2007.  

 
JANETE DE SÁ 

Presidente / Relatora 
LUIZ CARLOS MOREIRA 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
ROBSON VAILIANT 

PARECER N.° 05/2007 
 

COMISSÃO DE SEGURANÇA 
 

RELATÓRIO 
 

 O Projeto de Lei n.º 193/07, de autoria do 
Deputado Regina1do Almeida que visa instituir o 
Programa de Aproveitamento de mão-de-obra 
carcerária do Estado do Espírito Santo.  
 Após receber parecer técnico da Procuradoria 
em 03/07/2007 no sentido da constitucionalidade do 
projeto de lei em tela, foi o presente processo 
encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, 
Serviço Público e Redação para análise da matéria, a 
qual emitiu o Parecer n.º 209/2007 também pela 
constitucionalidade do Projeto de Lei N.º 193/2007 
em 17/07/2007.  
 É o relatório.  
 

VOTO DO RELATOR 
 
 O Projeto de Lei em tela prima pelo resgate 
da dignidade do detento através da atividade laboral e 
em contrapartida, tentará amenizar a insatisfação de 
toda sociedade organizada que está farta de sustentar 
os detentos e reclusos sem que estes prestem 
qualquer tipo de serviço a fim de garantir pelo menos 
a sua adequada reintegração social.  
 Se implementada, a política de 
aproveitamento de mão-de-obra carcerária poderá 
trazer inúmeros benefícios para toda a sociedade, 
trazendo significativa redução de detentos 
reincidentes, haja visto que favorecerá a 
ressocialização dos mesmos, que impactará na 
segurança de toda a população.  

Por todo o exposto, concluo que o Projeto de 
Lei n.° 193/07, de autoria do Deputado Reginaldo 
Almeida deve prosseguir o trâmite normal nesta Casa 
de Leis. Face o exposto esta relatoria propõe aos 
doutos membros desta Comissão a adoção do 
seguinte parecer:  
 

PARECER N.° 05 /2007 
 
 A COMISSÃO DE SEGURANÇA é pela 
APROVAÇÃO do Projeto de Lei n.º 193/2007, de 
autoria do Deputado Reginaldo Almeida, por 
entender que o mesmo irá diminuir a ociosidade pela 
qual passam os detentos nos presídios capixabas.  
 
 Sala das Comissões, 10 de setembro de 
2007.  
  

DA VITÓRIA 
Presidente  

MARCELO SANTOS 
Vice-Presidente  

MARCELO COELHO 
Relator 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
SARGENTO VALTER 
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PARECER N.º 43/2007 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE 

E TOMADA DE CONTAS 
 

RELATÓRIO 
 

 O Projeto de Lei n.º 193/2007, de autoria do 
Senhor Deputado Reginaldo Almeida, institui o 
programa de aproveitamento da mão-de-obra 
carcerária do Espírito Santo. Foi a Proposição 
protocolizada no dia 12 de junho de 2007. Por sua 
vez, foi a mesma lida na Sessão Ordinária do dia 13 
do mesmo mês e ano.  
 Em seqüência, o Projeto de Lei n.º 193/2007, 
foi publicado no Diário do Poder Legislativo - DPL 
do dia 21 de junho de 2007, às páginas 2.204 e 2.205 
e, após, recebeu encaminhamento para a Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação 
com o fim de elaboração de Parecer para efeito de 
análise da constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade e técnica legislativa empregada – ocasião 
em que recebeu conclusão pela sua 
constitucionalidade e legalidade (Parecer n.º 
209/2007).  
 Por seu turno, a Comissão de Defesa da 
Cidadania e dos Direitos Humanos reconheceu a sua 
condição meritória, assim, opinando pela Aprovação 
(Parecer n.º 108/2007). Em seguida foi encaminhada 
para a Comissão de Segurança onde obteve 
igualmente parecer favorável (Parecer n.º 05/2007). 
Finalmente, conforme dispõe a Resolução 1.600/91 
(Regimento Interno desta Augusta Assembléia 
Legislativa), foi encaminhado para esta Comissão, 
com a finalidade de analisá-lo no contexto referente 
ao mérito pertinente.  
 Este é o Relatório.  
 

PARECER DO RELATOR 
 

Conforme suso grifado, o Projeto de Lei ora 
em análise, de autoria do Senhor Deputado Reginaldo 
Almeida, institui o programa de aproveitamento da 
mão-de-obra carcerária do Espírito Santo. Como 
adendo importante, destaca-se que a Proposição foi 
analisada juridicamente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
oportunidade em que opinou pela regularidade da 
mesma mediante aos preceitos constitucionais, legais, 
jurídicos e de técnica legislativa adequada. De igual 
monta, a Comissão de Defesa da Cidadania e dos 
Direitos Humanos e a Comissão de Segurança 
reconheceram o caráter meritório da Proposta, assim 
opinaram pela sua Aprovação.  

Focando a questão do mérito e com precisão 
fática, depreende-se da justificativa do Projeto de Lei 
n.º 193/2007 que o seu fim teleológico objetiva o 
interesse público, ao se preocupar em diminuir os 
gastos públicos com os detentos do Estado, usando a 

mão-de-obra carcerária ociosa para a realização de 
obras em órgãos e instituições públicas, através de 
convênios com os Municípios.  

A proposição normativa é altamente 
meritória, não só do ponto de vista econômico, mas 
também social, ao facultar aos detentos a 
possibilidade de aprenderem um ofício, dos mesmos 
conseguirem - mesmo dentro de um presídio - ajudar 
financeiramente as suas famílias e, assim, alcançarem 
uma melhor ressocialização.  

Quanto à despesa que o Estado tem 
atualmente para manter toda a sua população 
carcerária é altíssima - que cresce consideravelmente 
(mesmo sabedor que os detentos encontram-se em 
presídios com péssimas condições). Porém, tal 
despesa pública poderia ser reduzida de forma 
drástica se os detentos passassem a trabalhar, 
conforme propõe o Deputado Reginaldo Almeida.  

Neste contexto, a proposição normativa n.º 
193/2007, é altamente meritória, pois vai de encontro 
com a própria Lei de Execução Penal, que no seu 
Capítulo III, dispõe sobre o trabalho dos presos que 
deveria ser hoje uma realidade dentro e fora dos 
presídios brasileiros. Sendo assim, ao proporcionar 
aos presos uma profissão o Estado do Espírito Santo 
estará preparando-os para o mercado de trabalho, 
visando, assim, diminuir o índice de reincidência. 
Destarte os benefícios econômicos e sociais serão 
enormes.  

Em conclusão final e considerando toda a 
análise de mérito acima disposta, identificamos no 
Projeto de Lei n.º 193/2007, de autoria do Senhor 
Deputado Reginaldo Almeida, como portador de 
relevante interesse público, merecendo dessarte o 
acolhimento e a aprovação por parte desta Nobre 
Comissão Permanente, pois é relevante e meritório 
segundo os parâmetros das finanças, economia, 
orçamento, fiscalização, controle e tomada de contas 
de interesse do Estado do Espírito Santo.  

Ex Positis, sugerimos aos Ilustres Pares desta 
Comissão a adoção do seguinte:  
 

PARECER N.º 43/2007 
 

A COMISSÃO DE FINANÇAS, 
ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 
CONTROLE E TOMADA DE CONTAS é pela 
Aprovação do Projeto de Lei n.º 193/2007, de 
autoria do Senhor Deputado Estadual Reginaldo 
Almeida.  

 
Sala das Comissões, 12 novembro de 2007.  

 
SÉRGIO BORGES 
Presidente / Relator 

REGINALDO ALMEIDA 
ELCIO ALVARES 

THEODORICO FERRAÇO 
FREITAS 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
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O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Publiquem-se. 
 Continua à leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê :PARECER 
N.° 107/2007. 
 

COMISSÃO DE CONSTITUI ÃO E JUSTIÇA 
SERVICO PÚBLICO E REDACÃO 

 
RELATÓRIO 

 
O Projeto de Lei n.o 96/2007, de autoria do 

Senhor Deputado Wolmar Campostrini, objetiva 
determinar reflorestamento, com espécies nativas, nas 
margens dos rios que cortam as propriedades rurais 
do interior do Estado do Espírito Santo, e, para tanto, 
dá outras providências correlatas. Foi protocolizada 
no dia 11 de abril de 2007.  

Por sua vez, a Proposição foi lida na Sessão 
Ordinária do dia 17 de abril de 2007 e publicado no 
Diário do Poder Legislativo datado do dia 27 do 
mesmo mês e ano, às fls. 1.176 e 1.177. Após, o 
Projeto recebeu encaminhamento para a Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
com o fim de elaboração de Parecer para efeito de 
análise da sua constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade e técnica legislativa empregada em sua 
feitura, conforme dispõe o dispositivo do art. 40 da 
Resolução 1.600/91 (Regimento Interno desta 
Augusta Assembléia Legislativa).  

Este é o Relatório.  
 

PARECER DO RELATOR 
 

Conforme suso grifado, Projeto de Lei n.º 
96/2007, de autoria do Senhor Deputado Wolmar 
Campostrini, visa determinar o reflorestamento - com 
espécies nativas - as margem dos rios que cortam as 
propriedades rurais do interior do Estado do Espírito 
Santo. Neste contexto, o Projeto determina que as 
propriedades rurais devem ter no mínimo 70% 
(setenta por cento) das margens dos rios que as 
cortam reflorestadas com espécies nativas, ficando 
este reflorestamento a cargo dos respectivos 
proprietários.  
 Apesar de meritória, notadamente objeto do 
Projeto em análise converge para o campo das 
matérias de Competência Legislativa Concorrente, 
conforme prevê o inciso VI, do art. 24, da CF. In 
verbis:  
 

Art. 24. Compete à União, aos 
Estados e ao Distrito Federal  
legislar concorrentemente sobre: 
VI _ florestas, caça, pesca, fauna, 
conservação da natureza, defesa do 
solo e dos recursos naturais, 
proteção do meio ambiente e 
controle da poluição;  

 Nesse mister, a normatividade geral da 
competência legislativa concorrente já foi preenchida 
pela União, por meio da Lei n.º 4.771, de 15 de 
setembro de 1965 (Código Florestal". Desta forma, o 
reflorestamento das margens dos rios já é matéria 
prevista em Lei Federal, sendo, portanto, 
formalmente inconstitucional a iniciativa de lei 
estadual que verse sobre reflorestamento das matas 
ciliares - in casu, a Lei Federal prevalece.  

Em conclusão, o Projeto de Lei n.º 96/2007, 
de autoria do Senhor Deputado Wolmar Campostrini, 
é formalmente inconstitucional. Ex Positis, sugerimos 
aos Ilustres Pares desta Comissão a adoção do 
seguinte  
 

PARECER N.º107/2007 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 
REDAÇÃO é pela 
CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE, 
JURIDICIDADE E DE BOA TÉCNICA 
LEGISLATIVA  do Projeto de Lei n.º 96/2007, 
de autoria do Senhor Deputado Wolmar 
Campostrini.  
 
 Sala das Comissões, 12 de junho de 2007.  
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente  

ELION VARGAS 
Relator 

CLAUDIO VEREZA 
ELCIO ALVARES 

 
PARECER N.° 16/2007. 

 
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 

PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 
 

RELATÓRIO 
 

 O Projeto de Lei n.° 96/2007, de autoria 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 foi protocolizado nesta 
Casa em 11 de abril de 2007.  
 Por sua vez, a proposição foi lida na Sessão 
Ordinária do dia 17 de abril de 2007, e publicado no 
Diário do Poder Legislativo datado do dia 27 do 
mesmo mês, as Pgs. 1.176 e 1.177. Após, o projeto 
recebeu encaminhamento para a Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
com a finalidade de elaboração de Parecer, com 
efeito, de análise da Constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade e boa técnica Legislativa empregada em 
sua feitura. Na oportunidade, foi exarado por aquela 
Augusta Comissão, o Parecer n.° 107/2007, em que a 
conclusão foi pela CONSTITUCIONALIDADE, 
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LEGALIDADE, JURIDICIDADE E BOA 
TÉCNICA LEGISLATIVA do Supracitado Projeto.  
 Este é o Relatório:  
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Projeto de Lei n.° 96/2007, de autoria 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.  
 Como adendo importante, citamos que a 
Proposição foi analisada pela Comissão de 
Constituição e Justiça, onde a mesma deu parecer 
pela Legalidade e Constitucionalidade do Projeto 
(Parecer n.° 107/2007). Focando a questão do 
mérito e com precisão fática, depreende-se da 
justificativa que seu objetivo precípuo é a defesa 
do meio ambiente, em especial, a proteção dos 
recursos hídricos do nosso Estado, tentando 
realizar reflorestamentos nas margens dos rios, 
para reduzir as diversas ações que possam levá-los 
à inexistência.  
 O equilíbrio e o futuro de nosso planeta 
depende da preservação do Meio Ambiente, e o 
Nobre Deputado está de Parabéns pela brilhante 
iniciativa.  
 Sugerimos então, aos Ilustres Pares desta 
Comissão a adoção do seguinte: 
 

PARECER N.º 16/2007 
 
 A COMISSÃO PERMANENTE DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR E DE PROTEÇÃO 
AO MEIO AMBIENTE, é pela Aprovação do 
Projeto de Lei n. º 96/2007 de autoria do Deputado 
Doutor Wolmar.  
 

 Sala das Comissões, 21 de agosto de 2007.  
 

REGINALDO ALMEIDA 
Presidente  

MARCELO SANTOS 
Relator 

LUCIANO PEREIRA 
 

PARECER N.º 03/2007 
 

COMISSÃO DE AGRICULTURA 
 

RELATÓRIO 
 

 O Projeto de Lei n.° 96/07, de autoria do 
Deputado Doutor Wolmar Campostrini, visa 
determinar o reflorestamento com espécies nativas 
das margens dos rios que cortam as propriedades 
rurais do interior do Estado do Espírito Santo.  
 Após receber parecer técnico da procuradoria 
em 15/05/2007 no sentido da inconstitucionalidade 
do Projeto de Lei em tela, foi o presente processo 

encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, 
Serviço Público e Redação para análise da matéria, a 
qual emitiu o Parecer n.º 107/2007 pela 
constitucionalidade do Projeto de Lei n.° 96/2007 em 
12/06/2007.  
 É o relatório.  
 

PARECER DO RELATOR 
 

O Projeto de Lei de n.° 96/2007, de autoria 
do Deputado Doutor Wolmar Campostrini, visa 
determinar o reflorestamento com espécies nativas 
das margens dos rios que cortam as propriedades 
rurais do interior do Estado do Espírito Santo.  

Por todo o exposto, concluo que o Projeto de 
Lei n.° 96/07, de autoria do Deputado Wolmar 
Campostrini deve prosseguir o trâmite normal nesta 
Casa de Leis por tratar de assunto ligado ao Meio 
Ambiente, em especial, a proteção dos recursos 
hídricos de nosso Estado, a fim de reduzir com tal 
iniciativa as diversas ações que possam levar à 
inexistência desses recursos. Assim, esta relatoria 
propõe aos doutos membros desta Comissão a adoção 
do seguinte parecer:  
 

PARECER N.° 03 /2007 
 
 A COMISSÃO DE AGRICULTURA é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei n.º 96/2007, 
de autoria do Deputado Wolmar Campostrini.  
 
 Sala das Comissões, 18 de setembro de 
2007. 
 

ATAYDE ARMANI 
Presidente  

MARCELO COELHO 
Relator 

FREITAS 
LUCIANO PEREIRA 
CACAU LORENZONI 

 
PARECER N.º 42/2007 

 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 

ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE 
E TOMADA DE CONTAS  

 
RELATÓRIO 

 
O Projeto de Lei n.º 96/2007, de autoria do 

Senhor Deputado Wolmar Campostrini, determina 
que se faça o reflorestamento com espécies nativas 
nas margens dos rios que cortam as propriedades 
rurais do interior do Estado do Espírito Santo. Foi a 
Proposição protocolizada no dia 11 de abril de 2007. 
Por sua vez, foi a mesma lida na Sessão Ordinária do 
dia 17 do mesmo mês e ano.  

Em seqüência, o Projeto de Lei n.º 96/2007, 
foi publicado no Diário do Poder Legislativo - DPL 
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do dia 27 de abril de 2007, às páginas 1.176/1177 e, 
após, recebeu encaminhamento para a Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação 
com o fim de elaboração de Parecer para efeito de 
análise jurídica e de técnica legislativa empregada - 
ocasião em que recebeu conclusão pela sua 
constitucionalidade e legalidade (Parecer n. º 
107/2007).  

Por seu turno, a Comissão de Defesa do 
Consumidor, de Proteção ao Meio Ambiente a 
reconheceu a sua condição meritória, assim, 
opinando pela Aprovação (Parecer n.º 16/2007). Em 
seguida, seguiu para a Comissão de Agricultura, de 
Aqüicultura e Pesca, de Abastecimento e de Reforma 
Agrária para emissão de parecer, oportunidade em 
que também recebeu opinamento pela sua aprovação 
- Parecer 03/2007. Finalmente conforme dispõe a 
Resolução 1.600/91 (Regimento Interno desta 
Augusta Assembléia Legislativa), foi encaminhado 
para esta Comissão, com a finalidade de analisá-lo no 
contexto referente ao mérito.  
 Este é o Relatório.  
 

PARECER DO RELATOR 
 
 Conforme suso grifado, o Projeto de Lei ora 
em análise, de autoria do Senhor Deputado Wolmar 
Campostrini, determina que se faça o reflorestamento 
com espécies nativas nas margens dos rios que 
cortam as propriedades rurais do interior do Estado 
do Espírito Santo. Neste contexto, o projeto 
determina que as propriedades rurais devam ter, no 
mínimo, 70% (setenta por cento) das margens dos 
rios que as cortam reflorestadas com espécies nativas, 
ficando este reflorestamento a cargo dos respectivos 
proprietários.  
 Notadamente a medida, apesar de meritória, 
trata-se de matéria legislativa concorrente, já prevista 
em norma geral pela Lei n.º 4.771, de 15 de setembro 
de 1965, que versa sobre o Código Florestal. Desta 
forma, o reflorestamento - com espécies nativas - das 
margens dos rios que cortam as propriedades rurais 
do interior do Estado do Espírito Santo recebe, 
atualmente, regulação de Lei Federal, sendo, 
portanto, inconstitucional formalmente qualquer 
iniciativa legislativa estadual que pretender impor 
objeto normativo de caráter geral- como é o caso do 
Projeto de Lei n.º 96/2007.  
 Em outro ponto de análise, mais 
precisamente quanto à discussão do mérito, pode-se 
encontrar argumentações, a princípio, favoráveis ao 
Projeto de Lei n.º 96/2007. Dentre elas identifica-se 
como um bom meio para corroborar com a frenagem 
do processo de eliminação das florestas, que resulta 
num conjunto de problemas ambientais, como a 
extinção de várias espécies da fauna e da flora, as 
mudanças climáticas locais, a erosão dos solos e o 
desmatamento de matas ciliares.  
 Mas a implicação da pretensa medida 
normativa importa em um nivelamento compulsório 

dos proprietários rurais no que tange ao custo do 
reflorestamento, sem que o equilíbrio financeiro seja 
aferido por cada capacidade individual envolvida. Em 
outros termos, a proposição determina que todo 
proprietário rural proceda o reflorestamento sem 
conferir tratamento diferenciado para os menos 
favorecidos financeiramente.  
 Nesse mister, verificam-se dois parâmetros 
interdisciplinares de análise envolvidos pelo objeto 
normativo do Projeto. O primeiro corresponde ao fato 
de que o reflorestamento não tem um custo baixo, 
pois não deve ser realizada de forma aleatória, ao 
contrário requer projeto e técnica de agronomia. O 
segundo parâmetro refere-se ao fato de que a norma 
dá tratamento igual a um latifundiário e a um 
pequeno proprietário rural, independentemente se um 
certo rio cruzar as mesmas distâncias ou não em suas 
respectivas terras.  
 Outro fator impeditivo para o projeto decorre 
da não participação do Estado do Espírito Santo no 
reflorestamento, nem diretamente (elaborando 
projetos, produzindo mudas para distribuição ou 
fornecendo engenheiros agrônomos para os 
proprietários rurais), nem indiretamente (fomento em 
geral e financiamento desse reflorestamento, em 
especial para os assentados e pequenos proprietários 
rurais). Não obstante, mesmo que houvesse vontade 
política para a implementação de políticas públicas 
correlatas, a situação se agrava pela falta de previsão 
de recursos nas leis orçamentárias capixabas.  

Em conclusão final e considerando toda a 
análise de mérito acima disposta, identificamos no 
Projeto de Lei n.º 96/2007, de autoria do Senhor 
Deputado Wolmar Campostrini, como portador de 
questões de mérito não superadas, assim não devendo 
receber acolhida por parte desta Nobre Comissão 
Permanente de Finanças, Economia, Orçamento, 
fiscalização, controle e Tomada de Contas.  
 Ex Positis, sugerimos aos Ilustres Pares 
desta Comissão a adoção do seguinte:  
 

PARECER N.º42  /2007 
 
 A COMISSÃO DE FINANÇAS,  
ECONOMIA,  ORÇAMENTO,  
FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E 
TOMADA DE CONTAS é pela Rejeição  do 
Projeto de Lei n.º 96/2007, de autoria do Senhor 
Deputado Estadual Wolmar Campostrini.  
 
 Sala das Comissões, 12 de novembro de 
2007.  
 

SÉRGIO BORGES 
Presidente/Relator 
ELCIO ALVARES 

REGINALDO ALMEIDA 
THEODORICO FERRAÇO 

FREITAS 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
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O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Publiquem-se. 
 Continua à leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 185/2007. 

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei n.º 56/2007 de autoria do 
nobre Deputado Marcelo Santos, institui a campanha 
educativa de prevenção à anorexia nervosa.  

A matéria foi protocolada em 27 de fevereiro 
de 2007, apresentada em Sessão Ordinária da 
Legislatura anterior e arquivada em 28 do mesmo 
mês e ano e publicada no Diário do Poder Legislativo 
em 09 de março de 2007, às fls. 419. Em seguida foi 
encaminhado para esta Comissão para análise e 
parecer na forma do art. 40, inciso I, do Regimento 
Interno.  

Este é o relatório.  
 

PARECER DO RELATOR 
 

 O Projeto de Lei n.º 56/2007 de autoria do 
nobre Deputado Marcelo Santos, institui a campanha 
educativa de prevenção à anorexia nervosa. Cumpre 
registrar de início, o evidente mérito da proposição de 
inegável alcance social devidamente demonstrado 
pelas tragédias recentes que vitimaram jovens 
adolescentes brasileiras, interessadas em seguir 
carreira no concorrido mundo da moda. Quando este 
aspecto não deixa qualquer dúvida a justificativa que 
acompanha a proposição.  
 Sob o prisma da constitucionalidade formal 
vê-se que a proposição se encarta na competência 
legislativa estadual, posto que sem endereça ao 
propósito de comprometer os órgãos estaduais com a 
realização de campanhas educativas informando 
sobre sintomas e riscos representados por estes 
distúrbios.  
 Relativamente, a iniciativa legislativa, a 
matéria  encontra algumas dificuldades eis que para 
certa corrente doutrinária toda e qualquer proposição 
deste jaez destinada a comprometer o Poder 
executivo padeceria di vício de usurpação de 
iniciativa do Poder Executivo. Todavia, uma 
interpretação literal e rigorosa das normas 
constitucionais reguladoras das iniciativas do Chefe 
do Poder Executivo, tende a coatar a atuação do 
Poder Legislativo mutilando sua própria função 
constitucionalmente delineada.  

Assim, entendo que a proposição por não 
impor contigeciamentos de ordem financeira, além de 
facultar ampla margem de liberalidade para que o 
Poder  
 Executivo no prazo de 90 (noventa) dias 
regularize o modo que entender mais adequado para 

cumprimento da lei, não padece do vício de 
iniciativa.  
 Em suma, portanto, não vislumbramos 
inconstitucionalidade de natureza formal. No que 
pertine aos aspectos da constitucionalidade material, 
não vislumbro óbices.  
 Face ao exposto, esta relatoria propõe aos 
doutos membros desta Comissão a adoção do 
seguinte parecer:  
 

PARECER N.º 185/2007 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela Constitucionalidade, Legalidade, 
Juridicidade e Boa Técnica Legislativa, do Projeto 
de Lei n.º 56/2007, de autoria do Excelentíssimo 
Deputado Marcelo Santos.  
 
 Plenário "Rui Barbosa”, 03 de julho de 
2007.  
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente  

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Relator 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
ELION VARGAS 

ELCIO ALVARES 
MARCELO SANTOS 
GIVALDO VIEIRA 

 
PARECER N.º 103/2007 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 

 O Projeto de Lei n.º 56/2007 de autoria do 
nobre Deputado Marcelo Santos, institui a campanha 
educativa de prevenção à anorexia nervosa.  
 A matéria foi protocolada em 27 de fevereiro 
de 2007, apresentada em Sessão Ordinária da 
Legislatura anterior e arquivada em 28 do mesmo 
mês e ano e publicada no Diário do Poder legislativo 
em 09 de março de 2007, às fls. 419. Em seguida foi 
encaminhado para a Comissão de Constituição e 
Justiça, Serviço Público e Redação, onde recebeu o 
parecer n. ° 185/2007 pela sua constitucionalidade e 
legalidade. Em seguida foi encaminhada a esta 
Comissão para parecer no que lhe compete.  
 Este é o relatório.  
 

PARECER DO RELATOR 
 

O Projeto de Lei n.º 56/2007 de autoria do 
nobre Deputado Marcelo Santos, institui a campanha 
educativa de prevenção à anorexia nervosa. Como já 
analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, 
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Serviço Público e Redação quanto à sua Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação 
quanto à sua Constitucionalidade e Legalidade, cabe 
apenas a esta Comissão a análise do mérito do 
presente Projeto de Lei.  

A matéria ora apresentada é de suma 
importância, tendo em vista que busca a prevenção da 
anorexia nervosa através de campanha educativas nas 
escolas da rede estadual de ensino e nos 
estabelecimentos de saúde.  
 É evidente o mérito da proposição de 
inegável alcance social devidamente demonstrado 
pelas tragédias recentes que vitimaram jovens 
adolescentes brasileiras, interessadas em seguir 
carreira no concorrido mundo da moda. Quanto a este 
aspecto não deixa qualquer dúvida a justificativa que 
acompanha a proposição.  
 Em suma, portanto, é excelente termos 
proposições como esta apresentada, que busca em 
termos gerais, a proteção da saúde humana contra a 
anorexia nervosa através de campanhas educativas.  
 Face ao exposto, esta relatoria propõe aos 
doutos membros desta Comissão a adoção do 
seguinte parecer:  
 

PARECER N.º 103/2007 
 
 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS é pela 
aprovação, do Projeto de Lei n.º 56/2007, de autor ia 
do Excelentíssimo Deputado Marcelo Santos.  
 
 Plenário "Rui Barbosa", 13 de agosto de 
2007. 

JANETE DE SÁ 
Presidente  

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Relator 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
ROBSON VAILLANT 

 
PARECER N.º 49/2007 

 
COMISSÃO DE SAÚDE, SANEAMENTO E 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

I-RELATÓRIO 
 
 O presente Projeto de Lei n.° 56/07 de 
autoria do, ilustre Deputado Estadual Marcelo Santos 
que, dispõe sobre a instituição de campanha 
educativa de prevenção á anorexia nervosa.  
 A proposição foi remetida a esta Comissão 
para em cumprimento ao no Regimento Interno, 
aprovado pela Resolução n.º 1.600/91, examinar e 
emitir parecer, na forma do regimental.  
 Este é o relatório.  
 

II - ANÁLISE 
 

 O escopo do presente projeto é conforme 
explicita o autor da proposição é inserir o estado do 

ES no esforço humanitário de combate a anorexia 
nervosa que tem vitimado jovens adolescentes 
brasileiras interessadas em seguir a carreira de 
modelo.  
 A matéria pela sua magnitude merece 
especial atenção desta Comissão.  
 Com efeito apreciação do tema se insere na 
linha das obrigações institucionais do Poder 
legislativo de pugnar pela defesa dos direitos do 
homem, particularmente, da saúde da população 
jovem, suscetível de indução a pratica desumanas de 
agressão à saúde corporal em homenagem desmedida 
e desproporcional a estética anoréxica imposta pelo 
interesse comercial de certas agencia de modelos.  
 Por tais motivos, preliminarmente, merece 
que se ponha em destaque que há necessidade de uma 
atuação mais eficaz da AL no que se refere a 
formulação e, cobranças de providencias eficazes 
sobre a matéria antes que novas tragédias ocupem o 
noticiário dos jornais.  
 Vê-se, portanto, que no mérito a proposição 
almeja promover a defesa intransigente da saúde das 
adolescentes brasileiras que se tornaram alvo 
predileto do assédio das agencie nacionais e 
internacionais dado a sua reconhecida beleza, mas 
que não podem ser vitimadas no sonho de seguirem a 
carreira de modelos.  
 

III - VOTO 
 
 Isto posto, e nos termos das considerações 
aduzidas opinamos favoravelmente a proposição em 
exame, o que nos leva sugerir aos membros desta 
Comissão a adoção do seguinte:  
 

PARECER N.º 49/2007 
 
 A COMISSÃO DE SAÚDE, 
SANEAMENTO E ASSITÊNCIA SOCIAL é pela 
aprovação do Projeto de Lei n.° 56/07 de autoria do, 
ilustre Deputado Estadual Marcelo Santos que, 
dispõe sobre a instituição de campanha educativa de 
prevenção á anorexia nervosa.  
 
 Sala das Comissões, 15 de outubro de 2007.  
 

DOUTOR HÉRCULES 
Presidente  

THEODORICO FERRAÇO 
Relator 

FREITAS 
 

PARECER N.º 38/2007 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE 

E TOMADA DE CONTAS 
 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei n.º 56/2007, de autoria do 
Senhor Deputado Marcelo Santos, visa instituir a 
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campanha educativa de prevenção à anorexia 
nervosa. Foi a Proposição protocolizada no dia 27 de 
fevereiro de 2007. Por sua vez, foi a mesma lida na 
Sessão Ordinária do dia 28 do mesmo mês e ano. 

Em seqüência, o Projeto de Lei n.º 56/2007, 
foi publicado no Diário do Poder Legislativo – DPL 
do dia 09 de março de 2007, à página 419 e, após, 
recebeu encaminhamento para a Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação 
com o fim de elaboração de Parecer para efeito de 
análise da constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade e técnica legislativa empregada – ocasião 
em que recebeu conclusão pela sua 
constitucionalidade e legalidade (Parecer n.º 
185/2007). 

Por seu turno, a Comissão de Defesa da 
Cidadania e dos Direitos Humanos reconheceu a sua 
condição meritória, assim, opinando pela Aprovação 
(Parecer n.º 103/2007). Em seguida foi encaminhada 
para a Comissão de Saúde, Saneamento e Assistência 
Social onde obteve igualmente parecer favorável 
(Parecer n.° 49/2007). 

Finalmente, conforme dispõe a Resolução 
1.600/1991 (Regimento Interno desta Augusta 
Assembléia Legislativa), foi encaminhado para esta 
Comissão Parlamentar Permanente de Finanças, 
Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle E 
Tomada De Contas, com a finalidade de analisá-lo no 
contexto referente ao mérito pertinente.  

Este é o Relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

Conforme suso grifado, o Projeto de Lei ora 
em análise, de autoria do Senhor Deputado Marcelo 
Santos, visa instituir a campanha educativa de 
prevenção à anorexia nervosa em todas as escolas da 
rede estadual de ensino, bem como em todos os 
estabelecimentos de saúde do Estado do Espírito 
Santo. 

Como adendo importante, destaca-se que a 
Proposição foi analisada juridicamente pela 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, oportunidade em que opinou pela 
regularidade da mesma mediante aos preceitos 
constitucionais, legais, jurídicos e de técnica 
legislativa adequada. De igual monta, a Comissão de 
Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos e a 
Comissão de Saúde, Saneamento e Assistência Social 
reconheceram o caráter meritório da Proposta, assim 
opinaram pela sua Aprovação. 

Focando a questão do mérito e com precisão 
fática, depreende-se da justificativa do Projeto de Lei 
n.º 56/2007 que o seu fim teleológico objetiva o 
interesse público, pois intenta esclarecer a população 
quanto as causas e conseqüências da anorexia 
nervosa, bem como visa orientá-la quanto aos hábitos 
saudáveis de alimentação e comportamento. Assim, 
mesmo a proposição não informando o parâmetro da 
origem do recurso público para implementar a 
medida, esta poderá se dar pelas rubricas 

orçamentárias equivalentes (custos de campanhas 
públicas educativas). 

Desta forma, toda atividade positiva imposta 
por uma legislação impõe conseqüentemente custos 
para o Estado do Espírito Santo. Em outros termos, 
os gastos decorrentes da Campanha Educativa, 
proposta através da veiculação de conteúdo educativo 
nos meios de comunicação de massa e/ou através de 
materiais impressos, incidirá diretamente sobre 
previsão orçamentária específica da estrutura do 
Poder Executivo, encontrando respaldo, desta feita, 
na Lei Orçamentária Anual. Sendo assim, a 
permissão é clara, visto que esta despesa pública está 
respaldada. 

Neste contexto, o objeto normativo do 
Projeto de Lei n.° 56/2007 é meritório sob a ótica 
social, financeira e, nesses contextos, detém plena 
legitimidade jurídica e de interesse público. Razão 
pela qual é o mesmo viável no prisma dessa 
Comissão. 

Em conclusão final e considerando toda a 
análise de mérito acima disposta, identificamos no 
Projeto de Lei n.º 56/2007, de autoria do Senhor 
Deputado Marcelo Santos, como de relevante 
interesse público. Ex Positis, sugerimos aos Ilustres 
Pares desta Comissão a adoção do seguinte: 

 
PARECER N.º 38/2007 

 
A COMISSÃO DE FINANÇAS, 

ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 
CONTROLE E TOMADA DE CONTAS é pela 
Aprovação do Projeto de Lei n.º 56/2007, de autoria 
do Senhor Deputado Marcelo Santos. 
 

Sala das Comissões, 12 novembro de 2007. 
 

SÉRGIO BORGES 
Presidente  

ELCIO ALVARES 
Relator 

THEODORICO FERRAÇO 
FREITAS 

REGINALDO ALMEIDA 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Publiquem-se. 
 Continua à leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 239/2007 

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - ES. 

 
RELATÓRIO 

 Trata-se de Projeto de Lei de n.° 214/2006, 
de iniciativa do Deputado Estadual Marcelo Santos. 
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Passou pela Mesa Diretora, sem restrições 
preliminares. Foi publicado no Diário do poder 
Legislativa do dia 27 de junho de 2006. Acompanha a 
justificativa, dando conta da necessidade de uma Lei 
regulamentando sonorização em frente a hospital. 
Redigida a Ementa com o seguinte texto:  
 

Ementa: "Proíbe o uso de 
equipamentos sonoros em atos de 
protesto nas portas dos hospitais 
no âmbito do Estado do Espírito 
Santo".  
 

É o relatório.  
 

PARECER DO RELATOR 
 

 Ao examinar o Projeto de Lei de n.° 
214/2006, de iniciativas do Deputado Estadual 
Marcelo Santos, que tem como objetivo proibir atos 
de sonorização em frente a Hospital, verifica-se que a 
luz da legislação pertinente nada impede sua 
tramitação regular pelas Comissões da Casa.  
 O Projeto de Lei de n.° 214/06, obteve 
parecer técnico jurídico favorável. Observados os 
requisitos exigíveis para a tramitação regular, formal 
e legal, concluindo pela consistência não só quanto a 
sua Constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 
boa técnica legislativa.  
 Opinamos pela Constitucionalidade do 
Projeto de Lei, de n.º 214/2006, de iniciativa do 
Deputado Marcelo Santos, que veio a esta Comissão 
de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação 
da Assembléia Legislativa e deve seguir naturalmente 
na forma regimental para Comissão de Saúde, Meio 
ambiente e Finanças. Após, ao Plenário para que seja 
submetido, aos Senhores Deputados, para a votação 
final pela aprovação. 

Não existindo qualquer óbice Constitucional 
e regimental que possa prejudicar o Projeto de Lei de 
n.º 214/2006, de iniciativa do Deputado Estadual, 
Marcelo Santos. Opinamos pela adoção do seguinte:  

 
PARECER N.º 239/2006 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, 
é pela constitucionalidade, legalidade e 
juridicidade, do Projeto de Lei de n.º 214/2006, de 
iniciativa do Deputado Marcelo Santos.  
 
 Plenário Rui Barbosa, 15 de agosto de 
2006. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente  

EUCLÉRIO SAMPAIO 
Relator 

PAULO FOLETTO 
SUELI VIDIGAL 

PARECER N.º 025/2007 
 

COMISSÃO DE SAÚDE, SANEAMENTO E 
ASSISTÊNCIAL SOCIAL 

 
RELATÓRIO 

 
O Projeto de Lei nº 214/2006, de autoria do 

Deputado Marcelo Santos, que proíbe o uso de 
aparelhos sonoros em atos de protesto e outras 
manifestações públicas nas portas dos hospitais, no 
âmbito do Estado do Espírito Santo, foi lido na 
sessão de 21 de junho de 2006 e publicado no Diário 
do Poder Legislativo do dia 27 de junho de 2006. 
Termo de encerramento datado de 31 de janeiro de 
2007. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, 
Serviço Público e Redação pela constitucionalidade. 

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 Trata-se do Projeto de Lei de nº 214/2006, 
desarquivado para ter seu encaminhamento natural 
pelas Comissões Permanentes. Deve-se dar atenção 
especial à proposição do Deputado de Cariacica. 
Claro que será de grande valor para a população se 
aprovada. Há relevância a ser considerada pela 
Comissão de Saúde. Ao tentar diminuir o sofrimento, 
principalmente dos doentes que se encontram 
internados nos hospitais. Ao proibir o uso de 
equipamentos sonoros em atos de protestos nas portas 
dos hospitais, não há dúvida que em muito contribui. 

Vasculhando os escritos ao longo da história 
da humanidade, encontrei um Decreto machista 
editado pela Rainha Elizabeth I, que reinou de 1588 a 
1603, e que proibia os maridos ingleses de baterem 
em suas mulheres depois das dez horas da noite, a 
fim de não perturbarem os vizinhos com gritos. Pois 
bem, nada mais oportuno que o presente projeto de 
lei, que proíbe o uso de equipamentos sonoros em 
atos de protesto nas portas dos hospitais. 

Sendo assim, nada impede que o Projeto de 
Lei nº 214/2006 seja aprovado por esta Comissão de 
Saúde, Saneamento e Assistência Social. 
 Dito isto, opinamos no sentido de que o 
Projeto de Lei de nº 214/2006, de autoria do 
Deputado Marcelo Santos seja pela APROVAÇÃO. 

 
PARECER N.º 25/2007 

 
A COMISSÃO DE SAÚDE, 

SANEAMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 214/2006, 
de autoria do Deputado Marcelo Santos. 
 

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2007. 
 

DOUTOR HÉRCULES 
Presidente  

VANDINHO LEITE 
Relator 
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THEODORICO FERRAÇO 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

FREITAS 
 

PARECER N.º 22/2007 
 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 
DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 

 
RELATÓRIO 

 
O Projeto de Lei n.º 214/2006, de autoria do 

Deputado Marcelo Santos, visa proibir o uso de 
equipamentos sonoros em atos de protesto nas portas 
dos hospitais no âmbito do Estado do Espírito Santo.  

A matéria recebeu o parecer de n.º 239/2006 - 
com voto, pela constitucionalidade na Comissão de 
Justiça, e na Comissão de Saúde, Saneamento e 
Assistencial Social, recebeu o parecer n.° 025/2007, 
pela Aprovação, vindo a seguir a esta douta 
Comissão de Defesa do Consumidor e Meio 
Ambiente para exame e parecer.  

É o relatório.  
 

PARECER DO RELATOR 

A matéria em análise, de autoria do 
Deputado Marcelo Santos, visa proibir o uso de 
equipamentos sonoros em atos de protesto nas 
portas dos hospitais no âmbito do Estado do 
Espírito Santo. A aprovação desta propositura 
será de grande valor para a população. Há 
relevância a ser considerada por esta Comissão, 
é a tentativa de diminuir o sofrimento, 
principalmente dos doentes que se encontram 
internados nos hospitais. Ao proibir o uso de 
equipamentos sonoros em atos de protestos nas 
portas dos hospitais, não há dúvidas que em 
muito contribui.  

Quanto ao mérito o Projeto de Lei está em 
consonância com os ditames do artigo 43, incisos III 
e IV da Resolução n.º 1.600/91 que assim estatui:  

"Art. 43. A Comissão de Defesa do 
Consumidor e de Proteção ao Meio 
Ambiente, compete opinar sobre:  

III. medidas legislativas de defesa 
do consumidor e de preservação ao 
meio ambiente;  
VI. conservação do meio ambiente, 
tendo em vista o uso racional e 
recursos naturais."  
 

Dito isto, opinamos no sentido de que o 
Projeto de Lei n.º 214/2006, de autoria do Deputado 
Marcelo Santos, receba nesta Comissão o seguinte 
Parecer:  

 
PARECER N.° 22/2007 

A COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR E DE PROTEÇÃO AO MEIO 
AMBIENTE é pela aprovação do Projeto de Lei n.º 
214/06 de autoria do Deputado Marcelo Santos.  
 
 Sala das Comissões, 12 setembro de 2007.  
 

REGINALDO ALMEIDA 
Presidente  

DOUTOR HÉRCULES 
Relator 

LUCIANO PEREIRA 
 

PARECER N.º 49/2007 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE 

E TOMADA DE CONTAS  
 

PL 214 / 2006 
 

RELATÓRIO 
 

 Trata-se de Projeto de Lei de autoria do 
Deputado Marcelo Santos, proibindo o uso de 
aparelhos sonoros em atos de protesto, greves, 
passeatas, campanhas políticas, ou manifestações 
públicas nas portas dos hospitais situados no Estado 
do Espírito Santo.  
 Às fls. 09/11, a Procuradoria Legislativa 
apresentou parecer técnico opinando pela tramitação 
regular do projeto.  
 Às fls. 16/17, a Comissão de Justiça, ao 
analisar o mérito da proposição, aprovou parecer pela 
constitucionalidade e legalidade da mesma.  
 De igual modo, a Comissão de Saúde votou 
parecer pela aprovação da proposição, conforme 
documento de fls. 24/25.  

Também na Comissão de Defesa do 
Consumidor, fls. 27/28, o projeto recebeu parecer 
pela Aprovação.  

Por esta Comissão de Finanças, vieram-me os 
autos para relatar.  

É o relatório.  
 

VOTO DA RELATORA 
 

 Os aspectos formais foram objeto de 
apreciação pela Procuradoria Legislativa e pela douta 
Comissão de Constituição e Justiça deste Parlamento, 
cabendo-nos, tão somente, a avaliação meritória da 
proposição, sob o enfoque da repercussão sobre as 
finanças do Estado e seu impacto orçamentário-
financeiro, à luz do que determina o artigo 41, V, do 
Regimento Interno.  
 Sobre esses aspectos, do controle das 
finanças do Estado, salvo melhor juízo, não vejo 
qualquer óbice para a aprovação da matéria, tendo em 
vista que é improvável qualquer impacto para o 
Estado, até mesmo porque pretende a proibição de 
determinado ato público que nunca é patrocinado 
pelo Estado.  
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 Dessa forma, não havendo impacto 
financeiro para o Estado, não há que se falar em 
ofensa às normas vigentes sobre o tema, 
especialmente a Lei de Responsabilidade Fiscal.  
 Assim, em observância ao que determina o 
artigo 41, V, do Regimento Interno (obrigação desta 
Comissão em apreciar todas as matérias quanto ao 
aspecto financeiro), voto pela aprovação da 
proposição.  
 É como voto.  
 

PARECER N.° 49/ 2007 
 

 A COMISSÃO DE FINANÇAS, 
ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 
CONTROLE E TOMADA DE CONTAS é pela 
APROV AÇÃO do Projeto de Lei n.° 214/2006.  
 
 Sala das Comissões, 12 de novembro 
de2007.  
 

SÉRGIO BORGES 
Presidente  

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
Relator 

REGINALDO ALMEIDA 
ELCIO ALVARES 

THEODORICO FERRAÇO 
FREITAS 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Publiquem-se. 
 Continua à leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 200/2007 

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei Complementar nº 17/07, que 
altera a redação do artigo 142 da Lei Complementar 
n° 46, de 31 de janeiro de 1994, que trata da licença 
concedida à servidora pública que adota ou obtém 
guarda judicial de criança, de autoria do Deputado 
Rafael Favatto Garcia, foi lido na Sessão Ordinária 
de 17 de abril de 2006 e devolvido ao autor, com 
base no art. 136, VIII, do Regimento Interno, por 
infringência do artigo 63, parágrafo único, inciso IV, 
da Constituição Estadual.  

O autor recorreu tempestivamente da decisão 
do Presidente, que deferiu o recurso. Vindo o Projeto 
a esta Comissão, foi rejeitado o despacho do Senhor 
Presidente, pelo Parecer nº 80/2007, na forma do 
parágrafo único do artigo 136 do Regimento, 
restituindo a proposição para a devida tramitação. 

Tendo recebido o parecer técnico da DLP, 
retornou o Projeto a esta Comissão, para ser 
analisado na forma do art. 40 do Regimento Interno. 

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

O Projeto de Lei Complementar ora analisado 
visa ampliar a licença da servidora pública que adotar 
ou obtiver a guarda judicial de criança, prevista no 
artigo 142 da LC 46/94, criando três situações 
diferenciadas: 1) se a criança tiver até 1 (um) ano de 
idade, 120 (cento e vinte) dias; 2) se a criança tiver 
de um a quatro anos de idade, 60 (sessenta) dias; 3) 
se a criança tiver de quatro a oito anos de idade, 30 
(trinta) dias.  

Na justificativa do projeto, o ilustre autor 
argumenta que o objetivo principal da licença 
prevista no artigo 140 da mesma Lei é possibilitar à 
mãe dispensar os cuidados necessários à criança, e 
que no caso de adoção esses cuidados são vitais para 
a adaptação da nova mãe e principalmente da criança 
à nova realidade, no novo lar. Diz, ainda, que o 
projeto concede aos filhos adotivos os mesmos 
direitos que gozam os filhos biológicos.  

Ao rejeitar o despacho do Senhor Presidente 
desta Assembléia, no Parecer n° 80/2007, esta 
Comissão já antecipou o seu entendimento sobre a 
constitucionalidade do projeto, por não agredir o 
inciso IV do Parágrafo único do artigo 63 da 
Constituição Estadual. 

 
CONCLUSÃO 

 
Face ao exposto, concluo que o Projeto de 

Lei Complementar n.º 17/07, de autoria do Deputado 
Rafael Favatto, não apresenta erro formal ou material 
que o grave com qualquer patologia de 
inconstitucionalidade ou de outra natureza. Vale dizer 
que a proposição analisada é material e formalmente 
constitucional, legal, jurídica e de boa técnica 
legislativa, desde que aprovadas as sugestões da 
DLR, motivo porque esta relatoria propõe aos doutos 
membros desta Comissão a adoção do seguinte 
parecer: 

 
PARECER N.º 200/2007 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela constitucionalidade, legalidade e boa técnica 
legislativa do Projeto de Lei Complementar nº 17/07, 
de autoria do Deputado Rafael Favatto, desde que 
acatadas as sugestões da DLR. 

  
Sala das Comissões, 10 julho de 2007. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente  
ELION VARGAS 

Relator 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

MARCELO SANTOS 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
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PARECER N.º 28/2007 
 

COMISSÃO DE SAÚDE, SANEAMENTO E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
RELATÓRIO 

 
 Trota-se o presente Parecer Técnico, de 
análise do Projeto de Lei Complementar n.° 17/2007, 
de autoria do Deputado Rafael Favatto, que altera a 
redação do art. 142 da Lei Complementar n.° 46, de 
31 de janeiro de 1994, que trata da licença concedida 
à servidora pública que adota ou obtém guarda 
judicial de criança. O aludido projeto foi lido na 
Sessão Ordinária de 17 de abril de 2007 e devolvido 
ao autor, com base no art. 136, VIII, do Regimento 
Interno, por infringência do art. 63, parágrafo único, 
inciso IV, da Constituição Estadual.  
 O autor recorreu tempestivamente da decisão 
do Presidente, que deferiu o recurso. Vindo o Projeto 
desta Comissão, foi rejeitado o despacho do Senhor 
Presidente, pêlo Parecer n.° 80/2007, na forma do 
parágrafo único do art. 136 do Regimento, restituindo 
a proposição para a devida tramitação.  
 O projeto recebeu encaminhamento para esta 
Comissão de Saúde, Saneamento e Assistência 
Social, para fins de elaboração de Parecer, nos termos 
do art. 44-b da Resolução n.° 1.600/91.  
 Este é o breve relatório.  
 

PARECER 
 
 O projeto de Lei Complementar ora analisado 
visa ampliar a licença da servidora pública que adotar 
ou obtiver a guarda judicial de criança, prevista no 
art. 142 da LC 46/94, criando três situações 
diferenciadas: 1) se a criança tiver até 1 (um) ano de 
idade, 120 (cento e vinte) dias; 2) se a criança tiver 
de 1 (um) a 4 (quatro) anos de idades, 60 (sessenta) 
dias; 3) se a criança tiver de 4 (quatro) a 8 (oito) 
anos, 30 (trinta) dias.  
 Nas razões que sustentaram a justificativa do 
projeto, elaborada pelo ilustre deputado autor, 
repontam que o objetivo principal da licença prevista 
no art. 140 da aludida lei complementar é possibilitar 
à mãe dispensar os cuidados necessários à criança, e 
que no caso de adoção, esses cuidados são vitais para 
a adaptação da nova mãe e principalmente da criança 
à nova realidade no novo lar. Diz, ainda, que o 
projeto concede aos filhos adotivos os mesmos 
direitos que gozam os filhos biológicos.  
 Não restam dúvidas para esta Comissão de 
Saúde, Saneamento a Assistência Social, da 
finalidade pública da presente pretensão, bem cormo 
a plausibilidade e constitucionalidade de seus termos 
e pretensos fundamentos. Assim, a proposição atente 
aos preceitos legais, merecendo prosperar pelo 
prisma de sua adequação às normas aplicáveis à 
espécie.  

CONCLUSÃO 
 
 Diante do exposto, somos pela aprovação do 
Projeto de Lei complementar n.° 17/2007, de autoria 
do Deputado Rafael Favatto, pelo atendimento dos 
requisitos legais, nada impedindo sua aprovação na 
forma do art. 275-A, inciso III e § 1 ° do art. 275-B 
do Regimento, razão pela qual, proponho aos 
membros desta comissão a adoção do seguinte 
parecer:  
 

PARECER N.º 028/2007 
 
 A COMISSÃO DE SAÚDE, 
SANEAMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei 
Complementar n.° 17/2007, de autoria do Deputado 
Rafael Favatto, pautada na alteração da redação do 
art. 142 da Lei Complementar n° 46, de 31 de janeiro 
de 1994, que trata da licença concedida à servidora 
pública que adota ou obtêm guarda judicial de 
criança.  
 
 Sala das Comissões, 13 de agosto de 2007. 
 

DOUTOR HÉRCULES 
Presidente  
FREITAS 

Relator 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

THEODORICO FERRAÇO 
VANDINHO LEITE 

 
PARECER N. º47/2007 

 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 

ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE 
E TOMADA DE CONTAS 

 
PLC 17 2007 

 
RELATÓRIO 

 
 Trata-se de Projeto de Lei Complementar de 
autoria do Deputado Rafael Favatto, pretendendo 
alterar o artigo 142 da Lei Complementar n.° 46, que 
trata do Regime Jurídico Único dos Servidores 
Públicos Estaduais, para o fim de garantir à servidora 
que adotar ou obtiver guarda judicial de criança o 
direito de receber licença remunerada.  
 A Mesa Diretora despachou no sentido de 
rejeitar liminarmente a proposição por vício de 
iniciativa, despacho que foi rejeitado através de 
decisão da Comissão de Constituição e Justiça sobre 
recurso do autor às fls. 07/09.  
 Às fls. 14/16, a Procuradoria Legislativa 
apresentou parecer técnico opinando pela 
inconstitucionalidade formal da proposição, 
argumentando que a iniciativa para tratar da matéria é 
privativa do Governador do Estado, ex vi do que está 
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previsto no artigo 63, parágrafo único, inciso IV, da 
Constituição do Estado.  
 Às fls. 18/19, a Comissão de Justiça, ao 
analisar o mérito da proposição, aprovou parecer pela 
constitucionalidade e legalidade da mesma.  
 De igual modo, a Comissão de Saúde, 
Saneamento e Assistência Social, votou parecer pela 
aprovação da proposição, conforme documento de 
fls. 20/22.  
 No âmbito desta Comissão de Finanças, o 
ilustre Deputado autor do Projeto apresentou Emenda 
Modificativa, que foi recebida e está anexada aos 
autos, para o fim de mencionar o artigo correto da Lei 
Complementar n.° 46 que pretende modificar, bem 
como aumentar a idade máxima de 8 para 12 anos 
das crianças envolvidas.  
 Por esta Comissão de Finanças, vieram-me os 
autos para relatar. 
 É o relatório.  
 

VOTO DA RELATORA 
 
 Os aspectos formais foram objeto de 
apreciação pela Procuradoria Legislativa e pela douta 
Comissão de Constituição e Justiça deste Parlamento, 
cabendo-nos, tão somente, a avaliação meritória da 
proposição, sob o enfoque da repercussão sobre as 
finanças do Estado e seu impacto orçamentário - 
financeiro, a despeito de haver gritante 
inconstitucionalidade formal na proposição.  
 Sobre esses aspectos, do controle das 
finanças do Estado, salvo melhor juízo, não vejo 
qualquer óbice para a aprovação da matéria, tendo em 
vista que é improvável qualquer impacto para o 
Estado, até mesmo porque é reduzidíssimo o número 
de servidoras que se enquadram na hipótese deste 
Projeto.  

Dessa forma, não havendo impacto - 
financeiro relevante para o Estado, não há que se 
falar em ofensa às normas vigentes sobre o tema, 
especialmente a Lei de Responsabilidade Fiscal.  
 Quanto ao mérito da proposição, sou 
favorável porque contempla as servidoras com mais 
alguns dias para passar com os filhos nos casos de 
adoção e guarda judicial de crianças e adolescentes.  
 É certo que a convivência familiar harmônica 
demanda dedicação e paciência. Muitas vezes, as 
mulheres precisam relegar a segundo plano a 
educação dos filhos porque precisam trabalhar fora 
do ambiente doméstico para garantir um pouco mais 
de qualidade de vida à família.  
 Assim, voto pela aprovação do projeto e 
acatamento da emenda apresentada pelo autor a esta 
Comissão.  
 É como voto.  
 

PARECER N.° 047/2007 
 
 A COMISSÃO DE FINANÇAS, 
ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 

CONTROLE E TOMADA DE CONTAS é pela 
APROVAÇÃO do Projeto de Lei Complementar n.° 
17/2007, com acatamento da Emenda Modificativa 
apresentada pelo autor.  
 
 Sala das Comissões, 12 de novembro de 
2007.  
 

SÉRGIO BORGES 
Presidente  

THEODORICO FERRAÇO 
Relator 

REGINALDO ALMEIDA 
ELCIO ALVARES 

FREITAS 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Publiquem-se. 
 Continua à leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 275/2007 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

A Proposta de Emenda Constitucional n.º 
09/2007, de autoria do Senhor Deputado Givaldo 
Vieira e outros, objetiva dar nova redação ao 
parágrafo único do artigo 3° da Constituição 
Estadual, especificando as formas de discriminação 
as quais a lei estabelecerá sanções.  

A proposição foi protocolizada no dia 20 de 
junho de 2007, e lida na Sessão Ordinária do dia 25 
de junho de 2007, oportunidade ao qual recebeu 
despacho do Senhor Presidente desta Augusta 
Assembléia Legislativa, admitindo a tramitação após 
sua publicação, ocorrida regularmente no Diário do 
Poder Legislativo do dia 05 de julho do corrente ano, 
páginas 2392 e 2393.  

Após cumpridas as determinações do artigo 
110 do Regimento Interno desta Assembléia 
Legislativa, a proposição veio a esta Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para elaboração do parecer de análise da 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica 
legislativa em conformidade com o que preceitua o 
artigo 256, § 4° c/c o artigo 40 do mencionado 
Regimento.  

Este é o relatório.  
 

PARECER 
 

A presente Proposta de Emenda 
Constitucional objetiva dar nova redação ao 
parágrafo único do artigo 3° da Constituição 
Estadual, acrescentando ao mesmo os tipos de 
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discriminações que não serão suportadas, da seguinte 
forma: Atual artigo 3° da Constituição Estadual:  

 
"Art. 3° (..)  

Parágrafo único. O Estado e os 
Municípios estabelecerão, por lei, 
sanções de natureza administrativa, 
econômica e financeira a quem 
incorrer em qualquer tipo de 
discriminação por motivo, 
independentemente das medidas 
judiciais prevista em Lei."  

 
Artigo 3° proposto pela PEC n.º 09/07:  

 
"Art. 3° ( ... )  

Parágrafo único. O Estado e os 
Municípios estabelecerão, por lei, 
sanções de natureza administrativa, 
econômica e financeira a quem 
incorrer em discriminação por 
motivo de origem, raça, cor, sexo, 
idade, estado civil, crença 
religiosa, orientação sexual, 
identidade de gênero, convicção 
política ou filosófica, e de outras 
quaisquer formas, 
independentemente das medidas 
judiciais prevista em Lei." (Destaque 
nosso)  

 
 A dignidade da pessoa humana é um dos 
princípios básicos fundamentais da nossa Carta 
Magna de 1988, do qual todos os outros são 
decorrentes, como podemos verificar nos incisos III e 
IV do artigo 3° da CF/88. Tal artigo dispõe sobre a 
redução das desigualdades sociais e regionais, além 
da promoção do bem comum, sem preconceito de 
origem, raça, sexo, cor , idade e quaisquer outras 
formas de discriminação.  
 Novamente a Constituição Federal, em seu 
artigo 5° caput e nos incisos XLI e XLII, dispõe 
sobre o princípio da igualdade, bem como sobre 
punição para qualquer tipo de discriminação 
atentatória aos direitos e liberdades fundamentais. 
Como se observa, outra conseqüência do objetivo 
fundamental de eliminar o preconceito é a vedação 
genérica de norma ou disposição infraconstitucional 
discriminatória. Sendo assim, tal Proposta de Emenda 
Constitucional veio enfatizar na Constituição 
Estadual a proibição de discriminação racial, 
estampando a opção democrática do nosso Estado, 
criando mecanismos capazes de combater todo e 
qualquer tipo de discriminação.  
 Nada obsta a tramitação desta PEC n.° 09/07, 
uma vez que não há conflito da matéria com a Carta 
Magna. A matéria está amparada pelo fundamento da 
autonomia dos estados provenientes do federalismo, 
que é cláusula pétrea expressa na Constituição da 

República, inciso I do §4° do artigo 60. Além do 
mais, não poderíamos discordar de matéria que trata 
de tema de importantíssimo mérito.  
 Esta matéria preenche todo os requisitos 
formais para a edição de uma emenda constitucional, 
em conformidade com o disposto no inciso XXVIII 
do artigo 56 e inciso I do artigo 61 da Constituição do 
Estado do Espírito Santo, motivos pelos quais somos 
pela admissibilidade da presente Proposta de Emenda 
Constitucional n.º 09/07, propondo aos Ilustres Pares 
desta Douta Comissão a aprovação do parecer adiante 
exposto.  
 

PARECER N.º 275/2007 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela ADMISSIBILIDADE da Proposta de Emenda 
Constitucional N.° 09/2007, de autoria do Senhor 
Deputado Givaldo Vieira e outros, que objetiva dar 
nova redação ao parágrafo único do artigo 3° da  
Constituição Estadual, especificando as formas de 
discriminação as quais a lei estabelecerá sanções.  
 
 Sala das comissões, 28 de agosto de 2007.  
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente  

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
Relator 

ELCIO ALVARES 
MARCELO SANTOS 
CLAUDIO VEREZA 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
ELION VARGAS 

 
PARECER N.º 124/2007 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 

A Proposta de Emenda Constitucional n.º 
09/2007, de autoria do Senhor Deputado Givaldo 
Vieira e Outros, objetiva alterar o artigo 3° da 
Constituição Estadual, que dispõe sobre as normas de 
discriminação as quais a Lei estabelecerá sanções. 
Foi a Proposição protocolizada no dia 20 de junho de 
2007, e lida na Sessão Ordinária do dia 25 do mesmo 
mês e ano.  

Em seqüência, a Proposta de Emenda 
Constitucional n.º 09/2007, foi publicado no Diário 
do Poder Legislativo – DPL do dia 05 de julho de 
2007, às páginas 2.392 e 2.393 e, após, recebeu 
encaminhamento para a Comissão de Constituição e 
Justiça, Serviço Público e Redação com o fim de 
elaboração de Parecer para efeito de análise da 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica 
legislativa empregada ocasião em que recebeu 
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conclusão pela sua constitucionalidade e legalidade 
(Parecer n.º 275/2007).  

Em seguida foi encaminhada para esta 
Comissão de Defesa da Cidadania e Direitos 
Humanos para emissão, de parecer, conforme dispõe 
o artigo 45 da Resolução 1.600/1991 (Regimento 
Interno desta Augusta Assembléia Legislativa).  

Este é o Relatório.  
 

PARECER DO RELATOR 
 

 Conforme suso grifado, a Proposta de 
Emenda Constitucional ora em análise, de autoria do 
Senhor Deputado Givaldo Vieira e Outros, visa 
alterar o artigo 3° da Constituição Estadual, que 
dispõe sobre as normas de discriminação as quais a 
Lei estabelecerá sanções.  
 Como adendo importante, destaca-se que a 
Proposição foi analisada juridicamente pela 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, oportunidade em que opinou pela 
regularidade da mesma mediante aos preceitos 
constitucionais, legais, jurídicos e de técnica 
legislativa adequada.  
 Focando a questão do mérito e com precisão 
fática, depreende-se da justificativa da Proposta de 
Emenda n.º 09/2007, que a sua teleológia objetiva 
realizar justiça social, pois a referida Proposta visa, 
em respeito aos Direitos Humanos e as Liberdades 
Fundamentais, a eliminação de todas as formas de 
discriminação em nosso Estado.  
 Ao ampliar o rol proibitivo de discriminações 
à que se aplicarão às sanções administrativas, 
econômicas e financeiras, independentemente das 
medidas judiciais previstas em Lei, a ser vedado pela 
Constituição Estadual, o Estado do Espírito Santo se 
revelará radicalmente contra toda e qualquer forma 
de discriminação.  
 Se discriminação: "é o nome que se dá para a 
conduta (ação ou omissão) que viola direitos das 
pessoas com base em critérios injustificados e 
injustos, tais como: a raça, o sexo, a idade, a opção 
religiosa e outros"¹, quem discrimina esta violando 
não só direitos individuais, mas está ferindo 
diretamente vários princípios basilares de nosso País.  
 A Constituição Federal de 1988 possui como 
Princípio Básico Fundamental a dignidade da pessoa 
humana. Esta mesma Constituição consagrou como 
um de seus objetivos fundamentais a redução das 
desigualdades sociais e como outro objetivo 
fundamental a promoção do bem comum, vedando o 
preconceito de origem, raça, cor, idade ou quaisquer 
outras formas de discriminação, garantindo com isto 
a aplicação do o Principio Supremo da Isonomia.  
 Destarte, a Constituição Estadual, através 
desta Proposta de Emenda, estará indo além da Carta 
Maior, pois ao exemplificar as formas de 
discriminação ela não só estampa a opção 
democrática de nosso Estado, como também criar 
mecanismos mais eficazes para a garantia dos 

Direitos Humanos e, conseqüentemente, dos direitos 
do cidadão capixaba, visto que cidadania em lato 
sensu representa não só os direitos políticos, mas 
todos os  direitos previstos e garantidos como 
clausulas graníticas pela atual Constituição brasileira 
ao seu povo, sendo por este motivo também intitulada 
- -Constituição Cidadã.  
 Em conclusão final, considerando toda a 
análise de mérito acima disposta, a Proposta de 
Emenda Constitucional n.º 09/2007, de autoria do 
Senhor Deputado Givaldo Vieira e Outros, objetiva a 
defesa do interesse público, dessarte merece 
acolhimento e aprovação por parte desta Nobre 
Comissão Permanente, pois é relevante e meritória, 
segundo os parâmetros da Comissão de Defesa da 
Cidadania e dos Direitos Humanos. Ex Positis, 
sugerimos aos Ilustres Pares desta Comissão a adoção 
do seguinte:  
 

PARECER N.º 124 /2007 
 
 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela Aprovação da proposta de Emenda 
Constitucional n.º 09/2007, de autoria do Senhor 
Deputado Estadual Givaldo Vieira e Outros.  
 
 Sala das Comissões, 15 de outubro de 2007.  
 

JANETE DE SÁ 
Presidente  

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Relator 

LUCIANO PEREIRA 
 

PARECER N.º 41/2007 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE 

E TOMADA DE CONTAS 
 

RELATÓRIO 
 
 A Proposta de Emenda Constitucional n.º 
09/2007, de autoria do Senhor Deputado Givaldo 
Vieira e outros, Deputados, visa dar nova redação ao 
dispositivo previsto no parágrafo único, do artigo 3º, 
da Constituição Estadual. A Proposição foi 
protocolizada no dia 20 de junho de 2007. Por sua 
vez, foi a mesma lida na Sessão Ordinária do dia 25 
do mesmo mês e ano.  
 Em seqüência, a Proposta de Emenda 
Constitucional n.º 09/2007, foi publicada no Diário 
do Poder Legislativo - DPL do dia 05de julho de 
2007, às fls. 2.392 e 2.393 e, após, recebeu 
encaminhamento para a Comissão de Constituição e 
Justiça, Serviço Público, e Redação com o fim de 
elaboração de Parecer para efeito de análise da 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica 
legislativa empregada - ocasião em que recebeu 
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conclusão pela sua constitucionalidade e legalidade 
(Parecer n.º 2 7 5/2007).  
 Por seu turno, a Comissão de Defesa da 
Cidadania e dos Direitos Humanos reconheceu a sua 
condição meritória, assim, opinando pela Aprovação 
(Parecer n.º 124/2007). Finalmente, conforme dispõe 
a Resolução 1.600/91 (Regimento Interno desta 
Augusta Assembléia Legislativa), foi encaminhado 
para esta Comissão, com a finalidade de analisá-lo no 
contexto referente ao mérito pertinente.  
Este é o Relatório.  
 

PARECER DO RELATOR 
 

 Conforme suso grifado, a Proposta de 
Emenda Constitucional ora em análise, de autoria do 
Senhor Deputado Givaldo Vieira e outros Deputados, 
visa dar nova redação ao parágrafo único do artigo 3º, 
da Constituição Estadual.  
 Como adendo importante, destaca-se que a 
Proposição foi analisada juridicamente pela 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, oportunidade em que opinou pela 
regularidade mesma mediante aos preceitos 
Constitucionais, legais, jurídicos e de técnica 
legislativa adequada. De igual monta, Comissão de 
Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos 
reconheceu o caráter meritório da Proposta, assim 
opinará pela sua Aprovação. 
 Focando a questão do mérito e com precisão 
fática, depreende-se da justificativa da Proposta de 
Emenda Constitucional n.º 09/2007 que o seu fim 
teleológico objetiva o interesse público, pois intenta 
reafirmar a posição radical do Estado contra toda e 
qualquer forma discriminação existente na sociedade 
atual. Ao ampliar o rol de motivos de discriminação 
passíveis de punição, a Proposta de Emenda 
Constitucional estimula a consciência jurídica e 
implementa o direito à igualdade, além disto, não 
gera nenhum ônus para o Estado, apenas acarreta 
benefícios para o pleno exercício da cidadania. 
 Em conclusão final considerando toda a 
análise de mérito acima disposta, identificamos na 
Proposta de Emenda Constitucional n.º 09/2007, de 
autoria do Senhor Deputado Givaldo Vieira e outros 
Deputados, como portador de relevante interesse 
público, merecendo dessarte o acolhimento e a 
aprovação por parte desta Nobre Comissão 
Permanente, pois é relevante e meritório segundo os 
parâmetros das finanças, economia, orçamento, 
fiscalização, controle e tomada de contas de interesse 
do Estado do Espírito Santo.  
 Ex Positis, sugerimos aos Ilustres Pares desta 
Comissão a adoção do seguinte: 
 

PARECER N.º 041/2007 
 

 A COMISSÃO DE FINANÇAS, 
ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 
CONTROLE E TOMADA DE CONTAS é pela 
Aprovação  da Proposta de Emenda Constitucional 

n.º 09/2007, de autoria do SenhorDeputado Givaldo 
Vieira e outros Deputados.  
 
 Sala das Comissões, 12 de novembro de 
2007.  
 

SÉRGIO BORGES 
Presidente  

ELCIO ALVARES 
Relator 

REGINALDO ALMEIDA 
THEODORICO FERRAÇO 

FREITAS 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Publiquem-se. 
 Continua à leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê:PARECER  
N.º 67/2007 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUTSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇAO 

 
RELATÓRIO  

 
Mensagem, que acompanha o Projeto de Lei 

n.º 54/2007, de autoria do Senhor Governador do 
Estado, tem o objetivo de “revogar a Lei n.º 
8.379.,de 30 de agosto de 2006, que dispõe sobre a 
isenção da taxa de estacionamento cobrada Dor 
instituições financeiras, hospitais ou estabelecimentos 
similares que estejam instalados no Estado do 
Espírito Santo e dá outras providências”.  

A proposição faz acompanhar da competente 
justificativa, expressa na mensagem subscrita pelo 
Exmo. Sr. Governador de Estado.  

Matéria lida no Pequeno Expediente da 
Sessão Ordinária, realizada em 28 de fevereiro do 
corrente ano, e publicada no DLPL do dia 1.0 de 
março às páginas 02 a 03, depois da tramitação 
regular a mesma foi encaminhada a Procuradoria para 
emissão de Parecer Técnico.  

Na conformidade do Regimento Interno (art. 
40), foi o mesmo remetido a esta Comissão de 
Constituição e Justiça para emissão de parecer.  

É o relatório.  
 

PARECER DO RELATOR 
 
Como mencionado acima, a presente 

Mensagem de autoria do Senhor Governador do 
Estado, pretende “revogar a Lei n.º 8.379, de 30 de 
agosto de 2006”.  

Em sua justificativa o Senhor Governador 
informa que “O diploma legislativo questionado 
padece de inequívoca inconstitucionalidade, por 
flagrante ofensa aos seguintes dispositivos da 
Constituição Federal de1988:”  
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“Art 5.º Todos são iguais perante a 
lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes 
” 
(...)  
XXII - é garantido o direito de 
propriedade;  
...................................................  
Art 22. Compete privativamente à 
União legislar sobre:  

I - direito civil, comercial, penal, 
processual, eleitoral, agrário, 
marítimo, aeronáutico, espacial e do 
trabalho;  
.................................................
Art. 170. A ordem econômica, 
fundada na valorização do trabalho 
humano e na livre iniciativa, tem por 
fim assegurar a todos existência 
digna, conforme os ditames da 
justiça social, observados os 
seguintes princípios:  
.................................................  

Art.174. Como agente normativo e 
regulador da atividade econômica, o 
Estado exercerá, na forma da lei, as 
funções de fiscalização, incentivo e 
planejamento, sendo este 
determinante para o setor público e 
indicativo para o setor privado. n 
(sem ênfase no original)  

 

 Do exame primário da matéria -objeto da Lei 
que ora se pretende revogar, nota-se, efetivamente, 
que a mesma é daquelas cuja natureza se enquadra na 
categoria jurídica da iniciativa reservada à União.  
 Pelas considerações aduzidas, constata-se a 
compatibilização do presente Projeto de Lei com o 
ordenamento jurídico-constitucional, revelando a sua 
juridicidade e constitucionalidade.  
 De conseguinte, no plano da 
constitucionalidade formal não há vício que macule a 
proposição, posto que a competência, como visto, foi 
exercida por agente competente.  
 Quanto aos aspectos de mérito atinentes a 
proposição, também não se vislumbra antagonismo 
com as regras e princípios constitucionais aplicáveis 
à espécie.  
 Diante do exposto, sugerimos aos membros 
desta Comissão a adoção do seguinte:  
 

PARECER N.º 67/2007 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTICA. SERVIO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade  
do Projeto de Lei n. º 54/07 de autoria do Sr. 
Governador do Estado.  
 
 Sala das Comissões, 24 de abril de2007.  
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente  

ELION VARGAS 
Relator 

GIVALDO VIEIRA 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

ELCIO ALVARES 
MARCELO SANTOS 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
 

PARECER N.º 95/2007 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
O Projeto de Lei n.º 54/2007, de autoria do 

Senhor Governador do Estado, tem o objetivo de 
"revogar a Lei n. ° 8.379, de 30 de agosto de 2006, 
que dispõe sobre a isenção da taxa de estacionamento 
cobrada por instituições financeiras, hospitais ou 
estabelecimento similares que estejam instalados no 
Estado do Espírito Santo e dá outras providências".  

A presente proposição faz acompanhar da 
competente justificativa, expressa na mensagem 
subscrita pelo Exmo. Sr. Governador do Estado.  

Matéria lida no pequeno Expediente da 
Sessão Ordinária, realizada em 28 de fevereiro de 
2007, e publicada no DLPL do dia 1° de março às 
páginas 02 a 03, depois da tramitação regular a 
mesma foi encaminhada a procuradoria para emissão 
de Parecer Técnico.  

Na forma do art. 40, inciso I, do Regimento 
Interno foi encaminhada para a Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
sendo exaurido em 24 de abril de 2007, às fls. 19, o 
Parecer n.º 67/2007, decidindo pela 
constitucionalidade, legalidade e juridicidade do 
Projeto em discussão.  

Em seguida, na forma do art. 45 do 
Regimento Interno, foi a proposição encaminhada à 
esta Comissão de Defesa da Cidadania e Direitos 
Humanos, para análise e parecer no que lhe compete.  

Este é o relatório.  
 

PARECER DO RELATOR 
 

O Projeto de Lei n.º 54/2007, de autoria do 
Senhor Governador do Estado, tem o objetivo de 
"revogar a Lei n.º 8.379, de 30 de agosto de 2006, 
que dispõe sobre a isenção da taxa de estacionamento 
cobrada por instituições financeiras, hospitais ou 
estabelecimento similares que estejam instalados no 
Estado do Espírito Santo e dá outras providências". 



5259 – Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 06 de dezembro de 2007  

Como já analisado pela Comissão de Constituição e 
Justiça, Serviço Público e Redação quanto à sua 
Constitucionalidade e Legalidade, cabe a esta 
Comissão principalmente a análise do mérito da 
presente proposição.  

A matéria ora apresentada, na realidade, 
busca em seu objetivo maior a correção de vícios 
formais que levaram esta Augusta Casa de Leis a 
promulgar a Lei n.o 8.379, após o veto do Poder 
Executivo.  

É relevante destacar que com a aprovação do 
presente Projeto de Lei, estaremos mantendo os 
princípios constitucionais da livre iniciativa e da 
atividade econômica, direito de qualquer cidadão, e 
deixando de restringir de forma incisiva e 
particularizada a atividade do setor privado.  

Também é considerável destacarmos, 
observando os altos índices de furtos e roubos de 
veículos que ocorrem em nosso dia -a-dia, com a 
máxima certeza é mais seguro pagarmos 
estacionamento e deixarmos nossos veículos sob a 
vigilância daqueles que guardam o local e, se por 
ventura ocorrer algum tipo de prejuízo aos veículos 
daqueles que utilizam o estacionamento, certamente 
serão indenizados.  

Face ao exposto, esta relatoria propõe aos 
doutos membros desta Comissão a adoção do 
seguinte parecer.  

 
PARECER N.º 95/2007 

 
A COMISSÃO DE DEFESA DA 

CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS é pela 
APROVAÇÃO do Projeto de Lei n.º 54/2007, de 
autoria do Senhor Governador do Estado do Espírito 
Santo.  

 
Sala das Comissões, 04 julho de 2007.  
 

JANETE DE SÁ 
Presidente  

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Relator 

LUCIANO PEREIRA 
 

PARECER N.º 23/2007 
 
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 

DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 
 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei n.º 54/2007, de autoria do 
Senhor Governador do Estado - encaminhado pela 
Mensagem Governamental n.° 59, de 26 de fevereiro 
de 2007 -, objetiva revogar totalmente a Lei n.º 
8.379, de 30 de agosto de 2006. Foi a Proposição 
protocolizada neste Poder Legislativo no dia 27 de 
fevereiro de 2007. Por sua vez, foi à mesma lida na 
Sessão Ordinária do dia 28 do mesmo mês e ano.  

Em seqüência, tanto a Mensagem 
Governamental n.º 59/2007, quanto o Projeto de Lei 
por ela encaminhada, foram publicados no Diário do 
Poder Legislativo - DPL do dia O 1 de março de 
2007, às páginas 02 e 03 e, após, receberam 
encaminhamento para a Comissão de Constituição e 
Justiça, Serviço Público e Redação com o fim de 
elaboração de Parecer para efeito de análise da 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica 
legislativa empregada ocasião em que recebeu 
conclusão pela sua constitucionalidade e legalidade 
(Parecer n.º 67/2007).  

Por seu turno, a Comissão de Defesa da 
Cidadania e dos Direitos Humanos, reconheceu a sua 
condição meritória, assim, opinando pela Aprovação 
(Parecer n.º 95/2007). Por fim, seguiu para esta 
Comissão de Defesa do Consumidor, de Proteção ao 
Meio Ambiente para emissão de parecer, conforme 
dispõe o art. 43 da Resolução 1.600/91 (Regimento 
Interno desta Augusta Assembléia Legislativa).  

Este é o Relatório.  
 

PARECER DO RELATOR 
 
Conforme suso grifado, o Projeto de Lei ora 

em análise, de autoria do Senhor Governador do 
Estado, visa revogar total e expressamente a Lei 
estadual n. º 8.379/2006 (ab-rogação). A lei objeto de 
revogação regula a isenção da taxa de estacionamento 
cobrada por instituições financeiras, hospitais ou 
estabelecimentos similares que estejam instalados no 
Estado do Espírito Santo e dá outras providências.  

A Mensagem Governamental justifica a sua 
proposição com a alegação de que a Lei n.o 8.379, de 
30 de agosto de 2006, padece de 
Inconstitucionalidade por ofensa aos seguintes 
dispositivos da Constituição Federal: art. 5°, incisos 
XXII; art. 22, inciso I; art. 170, caput e inciso IV, e 
art. 174, caput. Nessa linha, entende o autor que a sua 
revogação constitui medida - de suma importância, 
tendo em vista o enorme número de processos que 
tramitam no Poder Judiciário, pois irá desafogar, e ao 
mesmo tempo proporcionar celeridade à máquina 
judiciária.  

Não obstante, o objeto da pretensa 
normatividade, também, é importante para garantir os 
direitos de cidadania, digo cidadania em latu senso, 
posto que esta proposição legislativa visa manter os 
Princípios Constitucionais da Propriedade, da Livre 
Iniciativa e da Atividade Econômica, defendendo o 
direito de todo e qualquer cidadão ao não permitir 
que uma lei inconstitucional, interfira nas atividades 
do setor privado.  

O dispositivo endereçado no artigo 170 da 
Carta Federal de 1988 registra, dentre outros, os 
Princípios da Livre Concorrência e da Defesa do 
Consumidor. E, em seu parágrafo único, assegura a 
todos o livre exercício de qualquer atividade 
econômica, independentemente da autorização de 
órgãos públicos, salvo nos casos previstos em Lei.  



Vitória-ES, quinta-feira, 06 de dezembro de 2007 Diário do Poder Legislativo - 5260 

O projeto de Lei 54/2007, antes de vir anular 
um direito do consumidor, como o de isentá-lo ao 
pagamento do estacionamento em instituições 
financeiras, hospitais ou estabelecimentos similares 
vem, sobretudo assegurar direitos maiores como o 
direito à propriedade, à livre iniciativa, à livre 
concorrência, enfim, o presente projeto objetiva 
garantir a 1iberdade do setor privado, ao não permitir 
que este seja restringido de forma incisiva em suas 
atividades.  

Em conclusão final e considerando toda a 
análise de mérito acima disposta, identificamos no 
Projeto de Lei n.º 54/2007, de autoria do Senhor 
Governador do Estado, como portador de relevante 
interesse público. Ex Positis, sugerimos aos Ilustres 
Pares desta Comissão a adoção do seguinte:  

 
PARECER N.º 23/07 

 
A COMISSÃO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR E DE PROTEÇÃO AO MEIO 
AMBIENTE é pela Aprovação do Projeto de Lei n.º 
54/2007, de autoria do Senhor Governador do Estado. 

 
Sala das Comissões, 12 de setembro de 

2007.  
 

REGINALDO ALMEIDA 
Presidente  

LUCIANO PEREIRA 
Relator 

DOUTOR HÉRCULES 
 

PARECER N.º 052/2007 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE 

E TOMADA DE CONTAS 
 

RELATÓRIO 
 
 O Projeto de Lei n.º 54/2007, de autoria do 
Senhor Governador do Estado, revoga a Lei n.° 
8.379/2006, 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. Foi a Proposição 
protocolizada no dia 27 de fevereiro de 2007. Por sua 
vez, foi a mesma lida na Sessão Ordinária do dia 28 
do mesmo mês e ano. 
 Em seqüência, o Projeto de Lei n.º 54/2007, 
foi publicado no Diário do Poder Legislativo – DPL 
do dia 01 de março de 2007, às páginas 02 e 03 e, 
após, recebeu encaminhamento para a Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação 
com o fim de elaboração de Parecer para efeito de 
análise da constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade e técnica legislativa empregada – ocasião 
em que recebeu conclusão pela sua 
constitucionalidade e legalidade (Parecer n.º 
67/2007). 

 Por seu turno, a Comissão de Defesa da 
Cidadania e dos Direitos Humanos reconheceu a sua 
condição meritória, assim, opinando pela Aprovação 
(Parecer n.º 95/2007). Em seguida foi encaminhada 
para a Comissão de Defesa do consumidor e de 
Proteção ao Meio Ambiente onde obteve igualmente 
parecer favorável (Parecer n.° 23/2007). Finalmente, 
conforme dispõe a Resolução 1.600/91 (Regimento 
Interno desta Augusta Assembléia Legislativa), foi 
encaminhado para esta Comissão, com a finalidade 
de analisá-lo no contexto referente ao mérito 
pertinente.  
 Este é o Relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 Conforme suso grifado, o Projeto de Lei ora 
em análise, de autoria do Senhor Governador do 
Estado, revoga a Lei n.° 8.379/2006, 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. 
 Como adendo importante, destaca-se que a 
Proposição foi analisada juridicamente pela 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, oportunidade em que opinou pela 
regularidade da mesma mediante aos preceitos 
constitucionais, legais, jurídicos e de técnica 
legislativa adequada. De igual monta, a Comissão de 
Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos e a 
Comissão de Comissão de Defesa do consumidor e 
de Proteção ao Meio Ambiente reconheceram o 
caráter meritório da Proposta, assim opinaram pela 
sua Aprovação. 
 Focando a questão do mérito próprio e com 
precisão fática, depreende-se da justificativa do 
Projeto de Lei n.º 54/2007 que o seu fim teleológico 
objetiva o interesse público, ao se preocupar em 
defender os Princípios Constitucionais da 
Propriedade, da Livre Iniciativa e da Atividade 
Econômica. Além disto, a proposição normativa ao 
revogar uma lei inconstitucional, desafoga o 
judiciário contribuindo para torná-lo mais célere e 
eficiente.  
 Destarte, a proposição normativa n.° 
54/2007, em respeito aos Princípios elencados na 
Constituição Federal, visa revogar uma lei 
inconstitucional, e assegurar a todos o livre exercício 
de qualquer atividade econômica, objetivando, assim, 
diminuir o número de ações que tramitam atualmente 
no Poder Judiciário. Neste contexto quanto a analise 
realizada por esta Comissão, infere que a Proposta de 
Lei n.° 54/2007 é altamente meritória, não só do 
ponto de vista econômico, mas também social, pois 
facultará novamente aos proprietários o direito total 
sobre a sua propriedade. Destarte os benefícios 
econômicos e sociais serão enormes. 
 Em conclusão final e considerando toda a 
análise de mérito acima disposta, identificamos no 
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Projeto de Lei n.º 54/2007, de autoria do Senhor 
Governador do Estado, como portador de relevante 
interesse público, merecendo dessarte o acolhimento 
e a aprovação por parte desta Nobre Comissão 
Permanente, pois é relevante e meritório segundo os 
parâmetros das finanças, economia, orçamento, 
fiscalização, controle e tomada de contas de interesse 
do Estado do Espírito Santo.  
 Ex Positis, sugerimos aos Ilustres Pares desta 
Comissão a adoção do seguinte: 

 
PARECER N.º 052/2007 

 
 A COMISSÃO DE FINANÇAS, 
ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 
CONTROLE E TOMADA DE CONTAS é pela 
Aprovação do Projeto de Lei n.º 54/2007, de autoria 
do Senhor Governador do Estado. 
 
 Sala das Comissões, 12 de novembro de 
2007. 
 

SÉRGIO BORGES 
Presidente  

ELCIO ALVARES 
Relator 

THEODORICO FERRAÇO 
FREITAS 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Publiquem-se. 
 Continua à leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.° 179/2007  
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTICA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO  
 

PARECER DO RELATOR 
 

RELATÓRIO 
 

 Em cumprimento ao disposto no art. 40, do 
Regimento Interno, cabe a esta douta Comissão 
efetuar a análise dos aspectos constitucionais, 
jurídicos, legais e de técnica legislativa das 
proposições sob seu apreço.  
 A proposta de Emenda Constitucional n.º 
05/2007, de autoria do Deputado Doutor Wolmar 
Campostrini, tem por objetivo adequar os artigos 32, 
39 e 43 da Constituição Estadual às alterações 
trazidas no texto da Constituição Federal, após a 
aprovação das Emendas Constitucionais n.º 20 e 41.  
 É o breve relatório.  
 

ANÁLISE JURÍDICA 
 
 Conforme salientou o autor em sua 
justificativa, a presente Proposta de Emenda à 

Constituição Estadual visa adequar a matéria que 
trata sobre o limite de remuneração na esfera dos 
Poderes do Estado e dos Municípios.  
 Segue o autor aduzindo que a proposição 
também trata do regime de previdência social para os 
servidores titulares de cargos efetivos municipais e 
estaduais, ao que passou a estabelecer a Constituição 
Federal após a Emenda Constitucional n.º 20, de 15 
de dezembro de 1998 e a Emenda Constitucional n.º 
41 de 19 de dezembro de 2003, alterando os 
dispositivos da Constituição Estadual, 
correspondentes aos dispositivos da Constituição 
Federal que foram modificados por estas Emendas.  
 Com efeito, temos que na matéria sob apreço 
aplica-se o denominado "princípio do paralelismo das 
formas", isso é, a reprodução em âmbito estadual da 
nova redação prevista na no atual texto da 
Constituição Federal.  
 Quanto ao aspecto formal, a Proposta sob 
exame encontra amparo nos artigos 25, caput e 62, 
todos da Constituição Federal. Vê-se que a matéria 
foi assinada por, pelo menos, 1/3 dos Deputados 
Estaduais, consoante prescreve o art. 60, I da Carta 
Magna.  
 Do ponto de vista de mérito, isso é, de sua 
materialidade, é notório que o objetivo principal da 
proposta tem a ver com o tema "previdência social". 
Nesse diapasão, a iniciativa possui fundamento no 
artigo 24, inciso XII e §§ 1º e 2º da Constituição 
Federal, cujo texto nos ensina que, verbis:  
 

Art. 24. Compete à União, aos 
Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre:  
( ... )  
XII - previdência social, proteção e 
defesa da saúde;  
§ 1º - No âmbito da legislação 
concorrente, a competência da União 
limitar-se-á a estabelecer normas 
gerais.  
§ 2º - A competência da União para 
legislar sobre normas gerais não 
exclui a competência suplementar 
dos Estados  

 
Com efeito, da análise do texto da Proposta 

de Emenda Constitucional, vê-se que o autor buscou 
exercer o seu poder normativo suplementar, com 
vistas a adequar a nossa Constituição Estadual à 
Constituição Federal.  

Quanto à técnica legislativa identificou-se, 
entretanto, a necessidade da apresentação de três 
emendas modificativas (que deverão ser apresentadas 
no momento da análise da constitucionalidade da 
matéria, eis que a proposta encontra-se na fase de 
admissibilidade, ocasião em que não cabe a este 
relator propor emendas), com o escopo de corrigir 
detalhes de ortografia e adequar a redação ao texto da 
Constituição Federal, conforme segue abaixo:  
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Emenda modificativa 01:  
 
A emenda modificativa n.º 01 tem por 

objetivo inserir uma vírgula após a palavra 
"municípios", a fim de afastar divergências 
interpretativas e acompanhar o texto da carta magna:  

Modifica o inciso XII do artigo 32 da 
Constituição Estadual, de que trata o artigo 1º da 
Proposta de Emenda Constitucional nº 05/2007, 
passando a vigorar com a seguinte redação:  

 
Art. 32( ... }  
XII - a remuneração e o subsídio 
dos ocupantes de cargos, funções e 
empregos públicos da 
administração direta, autárquica e 
fundacional, dos membros de 
qualquer dos Poderes do Estado e 
dos Municípios, dos detentores de 
mandato eletivo e dos demais 
agentes políticos e os proventos, 
pensões ou outra espécie 
remuneratória, percebidos 
cumulativamente ou não, incluídas 
as vantagens pessoais ou de 
qualquer outra natureza, não 
poderão exceder o subsídio mensal, 
em espécie, dos Prefeitos nos 
Municípios, e no Estado, o subsídio 
mensal do Governador no âmbito 
do Poder Executivo, o subsídio dos 
Deputados Estaduais no âmbito do 
Poder Legislativo e o subsídio dos 
Desembargadores do Tribunal de 
Justiça, limitado a noventa inteiros 
e vinte e cinco centésimos por cento 
do subsídio mensal, em espécie, dos 
Ministros do Supremo Tribunal 
Federal, no âmbito do Poder 
Judiciário, aplicável este limite aos 
membros do Ministério Público, 
aos Procuradores e aos Defensores 
Públicos;  

 
Emenda Modificativa n.º 02:  
 
A segunda emenda tem por escopo substituir 

a palavra "para" pela palavra "pelo", prevista no 
parágrafo 14 do art. 39, da Constituição Estadual, 
citado no artigo 1º da PEC 05/2007, conforme a atual 
redação do art. 39, §14°, da Constituição Federal, nos 
seguintes termos: 

 
Modifica o inciso § 14 do artigo 39 
da Constituição Estadual, de que trata 
o artigo 1º da Proposta de Emenda 
Constitucional n.º 05/2007, passando 
a vigorar com a seguinte redação:  

 

Art. 39 ( ... )  
§ 14. O Estado e os Municípios, 
desde que instituam regime de 

previdência complementar para os 
seus respectivos servidores titulares 
de cargo efetivo, poderão fixar, 
para o valor das aposentadorias e 
pensões a serem concedidas PELO 
o regime de que trata este artigo, o 
limite máximo estabelecido para os 
benefícios do regime geral de 
previdência social de que trata o 
art. 201 da Constituição da 
República Federativa do Brasil.  

 
Emenda Modificativa n.º 03:  
 

A terceira emenda visa alterar o texto do art. 
43, § 10° da Constituição Estadual, citada no artigo 
1º da PEC 05/2007, porque se utilizou de redação já 
revogada pela Emenda Constitucional n.º 41, de 19 
de dezembro de 2003.  

A redação atual do art. 42, § 2ºda 
Constituição Federal prevê que aos pensionistas dos 
militares será aplicado o que for fixado em lei 
estadual, não fazendo menção aos militares 
propriamente ditos. Dessa feita, como o objetivo da 
presente proposta é adequar a nossa Constituição 
Estadual às modificações sofridas pela Carta Magna, 
sugerimos a seguinte emenda:  

 
Modifica o parágrafo 10 do art. 43 da 
Constituição Estadual, citado pelo 
art. 10 da Proposta de Emenda 
Constitucional n.º 05/2007, passando 
a vigorar com a seguinte redação:  

 
Art. 43 ( ... )  
§10º _ Aos pensionistas dos 
militares aplica-se o que for fixado 
em lei específica estadual.  

 
Com efeito, não se pode olvidar, ainda, das 

sugestões de correção de redação propostas pela 
Diretoria Legislativa de Redação - DLR, contidas nas 
páginas 36 a 39 dos autos da PEC 05/2007. Acolho-
as integralmente.  

Entretanto não cabe a este relator propor as 
citadas emendas nessa fase de tramitação, destinada à 
analise de admissibilidade da proposição. Tais 
emendas ficarão como sugestão para serem propostas 
quando a matéria voltar a ser analisada quanto ao seu 
mérito.  

Assim, diante das considerações aduzidas, 
relato pela ADMISSIBILIDADE da Proposta de 
Emenda Constitucional n.º 05/2007, de autoria do 
Deputado Doutor Wolmar Campostrini.  

 
PARECER N.° 179/ 2007 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela ADMISSIBILIDADE da Proposta de Emenda 
Constitucional n.º 05/2007, de autoria do Deputado 
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Doutor Wolmar Campostrini, que objetiva adequar os 
artigos 32, 39 e 43 da Constituição Estadual às 
alterações trazidas no texto da Constituição Federal, 
com a aprovação das Emendas Constitucionais n.º 
20/98 e 41/2003.  

 
 Sala das Comissões, 26 de junho de 2007.  
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente  

CLAUDIO VEREZA 
Relator 

ELION VARGAS 
MARCELO SANTOS 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

PARECER N.º 27/2007 
 

COMISSAO DE SAUDE, SANEAMENTO E 
ASSISTENCIA SOCIAL 

 
RELATÓRIO 

 
Proposta de Emenda Constitucional N.° 

05/2007 de autoria do Deputado Wolmar 
Campostrini, que dá “nova redação aos artigos 32, 
39 e 43 da Constituição Estadual do Espírito Santo”.  

Na Douta Comissão de Constituição e 
Justiça, Serviço Público e Redação o Parecer do 
Relator foi pela admissibilidade n.º 179/2007, e após 
encaminhado a esta Comissão de Saúde, Saneamento 
e Assistência Social para exame e parecer.  
 É o relatório.  
 

PARECER DO RELATOR 
 
 Na esfera de competência desta comissão, 
verificamos que o alcance social da iniciativa do 
Ilustre Deputado Wolmar Campostrini visa adequar 
o texto constitucional estadual ao comando da 
Constituição Federal, dando “nova redação aos 
artigos 32, 39 e 43 da Constituição Estadual do 
Espírito Santo”. 
 A previsão contida no artigo 44-B, inciso III 
do Regimento Interno reafirma o encaminhamento 
proposto.  
 Sobre a constitucionalidade falou a comissão 
própria em nossa esfera, o que repercute é a sua 
influência no campo do emprego, trabalho, política 
salarial de emprego, promoção da defesa dos direitos 
individuais e coletivos. E neste campo entendemos 
estar a Proposta de Emenda Constitucional 
compatível com o escopo do projeto inicial.  
 Verificando-se procedente e oportuna a 
presente iniciativa, já que a mesma além de respaldo 
legal traz consigo o relevo da responsabilidade social.  
 Assim sendo, concluímos o nosso parecer 
opinando pela sua tramitação em conformidade com 
o Regimento Interno desta Casa de Leis.  

PARECER N.º 27/2007 
 
 A COMISSÃO DE SAÚDE, 
SANEAMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL é 
pela aprovação da proposta de emenda 
constitucional n.º 05/07 de autoria da nobre 
Deputado Wolmar Campostrini, na forma do 
parecer da comissão de Justiça.  
 
 Salas das Comissões, 13 de agosto de 2007.  
 

DOUTOR HÉRCULES 
Presidente  

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
Relator 

THEODORICO FERRAÇO 
FREITAS 

VANDINHO LEITE 
 

PARECER N.º 128/2007 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DIREITO HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 Preliminarmente ao exame do teor do Projeto 
de Lei, observa-se que, a matéria não conflita com as 
disposições do art. 63, da Carta Estadual, onde estão 
elencadas as matérias cuja iniciativa é de 
competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo 
Estadual, sendo destarte constitucional, visto que se 
trata de iniciativa concorrente, tendo o Deputado tem 
legitimidade para propô-la.  

Também, com relação aos aspectos materiais, 
nada obsta a sua tramitação já que não há qualquer 
conflito da matéria com a Carta Magna.  

A matéria foi publicada no DPL do dia 
02.04.2007, às páginas 640 a 673.  

A proposta de emenda Constitucional n.º 
05/2007, de autoria do Deputado Wolmar 
Campostrini, tem por objetivo adequar os artigos 32, 
39 e 43 da Constituição Estadual às alterações 
trazidas no texto da Constituição Federal, após a 
aprovação das Emendas Constitucionais n.º 20 e 41.  
 Nas Comissões de Constituição e Justiça, 
Serviço Público e Redação o Parecer do Relator foi 
pela sua admissibilidade conforme Parecer n.° 
179/2007, e na Comissão de Saúde, Saneamento e 
Assistência Social, também foi pela sua aprovação 
conforme Parecer n.° 027/2007. Após tramitação 
regular, vieram os autos a esta Comissão na forma do 
art. 256, § 30 c/c o art. 45 ambos  do Regimento 
Interno para exame e parecer.  
 É o relatório.  
 

PARECER DO RELATOR 
 
 A proposta de Emenda Constitucional n.º 
05/2007, de autoria do Deputado Wolmar 
Campostrini, tem por objetivo adequar os artigos 32, 
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39 e 43 da Constituição Estadual às alterações 
trazidas no texto da Constituição Federal, após a 
aprovação das Emendas Constitucionais n.º 20 e 41.  
 Quanto ao aspecto da constitucionalidade a 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 
Público e Redação em seu judicioso Parecer de n.º 
179/2007, foi pela admissibilidade da mesma (fls. 
42/47).  
 Ante ao exposto, esta relatoria propõe aos 
doutos membros desta comissão a adoção do seguinte 
parecer:  
 

PARECER N.º 128/2007 
 
 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS é pela  
APROVAÇÃO da proposta de Emenda 
Constitucional n.º 05/2007, de autoria do nobre 
Deputado Wolmar Campostrini, na fonna do 
parecer da comissão de Justiça, Serviço Público 
eRedação, que tem por objetivo dar nova redação aos 
artigos 32,39 e 43 da Constituição Estadual. 
  
 Sala das Comissões, 15 de outubro de 2007. 
 

JANETE DE SÁ 
Presidente  

LUCIANO PEREIRA 
Relator 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
 

PARECER N.° 37/2007 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE 

E TOMADA DE CONTAS 
 

PEC 5/2007 
 

RELATÓRIO 
 

 Trata-se de Proposta de Emenda 
Constitucional de autoria do Deputado Doutor 
Wolmar, dando nova redação aos artigos 32 e 39 da 
Constituição do Estado, que tratam do sistema de 
previdência social, para o fim de adequá - lo às 
normas da Constituição Federal.  
 Às fls. 30/35, a Procuradoria Legislativa 
apresentou Parecer técnico pela constitucionalidade 
da proposta, apenas sugerindo algumas alterações 
gráficas.  
 Às fls. 42/47, a Comissão de Justiça, ao 
analisar o mérito da proposição, aprovou parecer pela 
constitucionalidade e legalidade da mesma, 
acrescentando 03 (três) Emendas Modificativas, para 
o fim de adequar a proposta aos termos da Emenda 
Constitucional n.° 41/2003.  
 A Comissão de Saúde votou parecer pela 
aprovação da proposição, conforme documento de 
fls. 57/58.  

 A Comissão de Cidadania e Direitos 
Humanos também emitiu parecer pela aprovação da 
matéria, fls. 60/61.  
 Por esta Comissão de Finanças, vieram-me os 
autos para relatar.  
 É o relatório.  
 

VOTO DA RELATORA 
 

 Os aspectos formais foram objeto de 
apreciação pela Procuradoria Legislativa e pela douta 
Comissão de Constituição e Justiça deste Parlamento, 
cabendo-nos, tão somente, a avaliação meritória da 
proposição, sob o enfoque da repercussão sobre as 
finanças do Estado e seu impacto orçamentário-
financeiro, à luz do que determina o artigo 41, V, do 
Regimento Interno.  
 As normas constitucionais de caráter geral 
como, por exemplo, a do artigo 32, XII, da Carta 
Federal, são normas de reprodução obrigatória nas 
Constituições dos Estados e, quando não, são normas 
de aplicação imediata em todo o Território Nacional, 
independentemente de estarem grafadas em textos 
normativos locais.  
 São normas de eficácia imediata, plena e 
independem da vontade do legislador estadual para 
terem eficácia no território dos Estados.  
 As normas em questão já estão em pleno 
vigor no território do Espírito Santo, porque são 
normas gerais impostas pelo Constituinte Federal.  
 Assim, a adequação da Constituição Estadual 
é mero ato formal, com a finalidade única de evitar a 
defasagem da norma.  
 Não existe qualquer impacto orçamentário-
financeiro com a modificação legislativa que se 
impõe com o presente projeto, especialmente porque 
as normas federais em questão se encontram em 
pleno vigor e são obedecidas em todo o país.  
 Muito pelo contrário! A aplicação das 
referidas normas impõe limite aos estados e 
municípios para os gastos com pessoal e valor dos 
subsídios das mais altas autoridades do Executivo, 
Legislativo e Judiciário.  
 Há, portanto, economia, redução e probidade 
com relação aos gastos dos cofres públicos.  
 Assim, estão atendidos os requisitos 
regimentais para tramitação regular da matéria e não 
encontrando qualquer impacto para o erário público, 
se impõe a aprovação da mesma.  
 É como voto.  
 

PARECER N.° 37/ 2007 
 
 A COMISSÃO DE FINANÇAS, 
ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 
CONTROLE E TOMADA DE CONTAS é pela 
APROVAÇÃO da Proposta de Emenda 
Constitucional n.° 5/2007, de autoria do Deputado 
Doutor Wolmar.  
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 Sala das Comissões, 12 de novembro de 
2007. 
 

SÉRGIO BORGES 
Presidente  

ELCIO ALVARES 
Relator 

REGINALDO ALMEIDA 
THEODORICO FERRAÇO 

FREITAS 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Publiquem-se. 
 Continua à leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 182/2007 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDACÃO 
 

PARECER DO RELATOR 
 

RELATÓRIO 
 
 Em cumprimento ao disposto no art. 40, do 
Regimento Interno, cabe a esta douta Comissão 
efetuar a análise dos aspectos constitucionais, 
jurídicos, legais e de técnica legislativa das 
proposições sob seu apreço.  
 A proposta de Emenda constitucional n.º 
06/2007, de autoria do Deputado Elion Vargas, que 
pretende inserir o inciso IV, no § 4° do artigo 139 e o 
inciso VI no art. 211 da Carta Estadual, com vistas a 
dar tratamento tributário diferenciado quanto à 
incidência do ICMS e evitar o fluxo migratório para 
os municípios com mais de 50.000 habitantes.  
 A matéria encontra-se na fase de análise de 
sua admissibilidade.  
 É o breve relatório.  
 

ANÁLISE JURÍDICA 

 
 Conforme salientou o autor em sua 
justif icativa “Nas últimas décadas o fluxo migratório 
para os grandes centros urbanos foi intenso e raras 
foram as políticas públicas efetivadas para conter tal 
fenômeno. A presente proposta de emenda 
constitucional objetiva o desenvolvimento econômico 
das regiões de menor densidade populacional e 
com·isso evitar que famílias sejam desagregadas por 
fatores econômicos como a necessidade de emprego".  
 Continua o autor afirmando que “é cediço 
que tais centros enfrentam problemas decorrentes da 
desigualdades social, pressionados pelos bolsões de 
probeza, cujo reflexo é a violência crescente aquecida 
pelo sentimento de impotência de sucesso 
profissional, imposto pela mídia nacional e 
internacional”. 

 A partir da análise da Proposta em voga, vejo 
que o autor possui a nobre intenção de garantir que a 
incidência do Imposto de Circulação de Mercadoria e 
Serviço – ICMS poderá ter alíquota diferenciada para 
atender a interiorização dos investimentos públicos e 
privados, com o objetivo de reduzir o fluxo 
migratório para os municípios com mais de 50.000 
(cinqüenta mil) habitantes no Estado do Espírito 
Santo. 
 A Constituição Federal fornece amparo à 
iniciativa do autor, na medida em que o seu artigo 3º, 
inciso III prevê como um dos objetivos fundamentais 
da República Federativa do Brasil: a redução das 
desigualdades sociais e regionais. 
 Entretanto, a Emenda que ora se propõe 
deverá observar as normas estabelecidas pelo o 
Conselho Nacional de Política Fazendária – 
CONFAS, instituído com a finalidade de promover 
ações necessárias à elaboração de políticas e 
harmonização de procedimentos e normas inerentes 
ao exercício da competência tributária dos Estados, 
consoante o Convênio/ICMS 133, do Ministério da 
Fazenda. 
 Esta previsão decorre do artigo 155, § 1º, 
XII, “g”, da Constituição Federal, combinado com o 
art. 1º, da Lei Complementar Federal n.º 24/75, que 
exigem, expressamente, a formalização de convênios 
para a concessão de isenções do imposto sobre 
operações relativas à circulação de mercadorias, 
senão vejamos: 
 

Constituição Federal 
Art. 155 (...) 
XII – cabe à lei complementar: 
g) regular a forma como, mediante 
deliberação dos Estados e do Distrito 
Federal, isenções, incentivos e 
benefícios fiscais serão concedidos e 
revogados. 
 
Lei Complementar n.º 24/1975: 
Art. 1º - As isenções do imposto 
sobre operações relativa à circulação 
de mercadorias serão concedidos ou 
revogadas nos termos de convênios 
celebrados pelos Estados e pelo 
Distrito Federal, segundo esta Lei. 

 
 Com efeito, é interessante se observar que a 
Proposta sob análise não obriga o Governo do 
Estado a conceder, de imediato, benefícios fiscais aos 
municípios com menos de 50.000 habitantes, apenas, 
concede-lhe a possibilidade, que será vinculada à 
prévia pelo CONFAZ. 
 Outrossim, considerando que a matéria 
encontra-se ainda na fase de admissibilidade, vejo 
como prematura qualquer decisão que tenha por 
objeto arquivá-la nesse momento, já que a proposta 
carecer de um debate mais profundo. 
 Assim, diante das considerações aduzidas, 
relato pela ADMISSIBILIDADE da Proposta de 
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Emenda Constitucional n.º 06/2007, de autoria do 
Deputado Elion Vargas. 
 É como voto! 
 

PARECER N.º 182/2007 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela ADMISSIBILIDADE da Proposta de Emenda 
Constitucional n.º 06/2007, de autoria do Deputado 
Elion Vargas, que pretende inserir o inciso IV, no § 
4º do artigo 139 e art. 211 da Carta Estadual, com 
vistas a dar tratamento tributário diferenciado quanto 
à incidência do ICMS e evitar o fulxo migratório para 
os muicípios com mais de 50.000 habitantes. 
 
 Sala das Comissões, 03 de julho de 2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente  

GIVALDO VIEIRA 
Relator 

ELION VARGAS 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
MARCELO SANTOS 

ELCIO ALVARES 
 

PARECER N.º 111/2007 
 

COMISSÃO DE DEFESA, DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL 

N.° 06/2007. 
 
 De autoria do nobre Deputado Elion Vargas, 
o projeto em epígrafe visa incluir um inciso IV no 
§4° do artigo 139 e um inciso VI no artigo 211, 
ambos da Constituição Estadual, I para interiorização 
dos investimentos públicos e privados, através da 
possibi1idade de adoção de alíquotas diferenciadas, 
em beneficio dos municípios de até 50.000 
(cinqüenta mil) habitantes, com o intuito de evitar 
fluxo migratório proveniente destes.  
 A propositura foi publicada no Diário do 
Poder Legislativo do dia 04/05/2006, às fls. 1340.  
 O Parecer Técnico elaborado pela 
Procuradoria Legislativa opinou pela 
inconstitucionalidade da propositura, com fulcro no 
princípio da isonomia tributária e na especialidade da 
matéria, tratada exclusivamente por Lei 
Complementar.  
 Posteriormente, foi encaminhado para exame 
da Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 
Público e Redação, sendo relatado pela legalidade e 
constitucionalidade do Projeto.  
 É o relatório. Passo a expor o parecer do 
Relator:  
 A análise da proposição no que se refere ao 
controle de constitucional idade e legalidade, já foi 

superada com a manifestação da Comissão de 
Constituição e Justiça, o que nos exime de qualquer 
disposição a respeito. 
 O cerne a ser tratado no presente parecer está 
centrado em uma análise material estritamente do 
ponto de vista de defesa, da cidadania e dos direitos 
humanos na presente Comissão. Nesse aspecto, não 
podemos deixar de dispor o seguinte:  
 Com a implantação do projeto, os artigos da 
Constituição Estadual do Estado do Espírito Santo 
passariam a ter a seguinte redação:  
 

Seção III 
Dos Impostos do Estado  

 
Art. 139. Compete ao Estado instituir:  
 

I - impostos sobre: ( ... )  
 
b) operações relativas à circulação de 
mercadorias e sobre prestação de 
serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação, 
ainda que as operações e as 
prestações se iniciem no exterior; ( ... 
)  
 
§ 40 O imposto de que trata o inciso 
I, b, atenderá ao seguinte:  
 
I - será não-cumulativo, 
compensando-se o que for devido em 
cada operação relativa à circulação de 
mercadorias ou prestação de serviços 
com o montante cobrado nas 
anteriores pelo Estado, por outro 
Estado ou pelo Distrito Federal;  
 
II - a isenção ou não-incidência, 
salvo determinação em contrário da 
legislação:  
 
a) não implicará crédito para 
compensação com o montante devido 
nas operações ou prestações 
seguintes;  
 
b) acarretará a anulação do crédito 
relativo às operações anteriores;  
 
III - poderá ser seletivo, em função 
da essencial idade das mercadorias e 
dos serviços.  
IV - poderá ter alíquotas 
diferenciadas para atender o 
estabelecido pelo inciso VI do 
artigo 211.  

 
CAPÍTULO II 

 
DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO 

ESTADUAL 
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Seção I 
Dos Princípios Gerais  

 
 Art. 211. O Estado estabelecerá política de 
desenvolvimento estadual a ser orientada e executada 
conforme princípios e objetivos estabelecidos nesta 
Constituição, através de:  
 

I - elaboração do plano estadual de 
desenvolvimento e dos orçamentos, 
estruturados de forma a garantir a 
regionalização adequada da 
distribuição dos recursos estaduais;  
 
II - articulação, integração e 
descentralização dos diferentes níveis 
de governo e de suas entidades da 
administração direta  
e indireta, a nível regional;  
 
III - gestão adequada do patrimônio 
cultural, da proteção ao meio 
ambiente e da subordinação do 
crescimento econômico à não 
degradação ambiental;  
 
IV - utilização racional do território 
mediante controle da implantação de 
empreendimentos institucionais, 
industriais, comerciais, habitacionais 
e viários;  
 
V - apoio e incentivo à elevação da 
taxa de investimentos produtivos e à 
geração de empregos.  
 
VI - interiorização dos 
investimentos públicos e privados 
com o objetivo de reduzir o fluxo 
migratório para os municípios com 
mais de 50.000 (cinqüenta mil) 
habitantes  

 
 Na justificativa de sua propositura, o autor 
menciona que nas últimas décadas o fluxo migratório 
para os grandes centros urbanos foi intenso, com a 
ausência de políticas públicas efetivadas para conter 
esse fenômeno. Dessa forma, a proposta visa 
propiciar o desenvolvimento das regiões de menor 
densidade populacional, evitando que famílias sejam 
desagregadas por fatores econômicos como a 
necessidade de emprego.  
 A intenção do autor está consubstanciada na 
possibilidade de se estabelecer alíquotas 
diferenciadas de ICMS, para atender ao norte 
estabelecido no artigo 211 da Carta Estadual, de 
interiorização de investimentos públicos e privados, 
com o objetivo de reduzir o fluxo migratório para os 
municípios mais desenvolvidos.  
 A defesa da cidadania, vale ressaltar, se trata 
da condição da pessoa natural que, como membro de 

um Estado, encontra-se no gozo dos direitos que 
permitem a participação na vida política, seja de 
modo direto ou indireto.  
 Nesse aspecto, a propositura do nobre 
deputado é bastante meritória, pois se propõe a 
contribuir para a resolução de grave problema, que é 
a desigualdade social presente em nosso Estado, no 
sentido de permitir uma participação mais igualitária 
dos cidadãos.  
 O artigo 3º, inciso III da Constituição Federal 
já dispõe, como um dos objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil, a redução das 
desigualdades sociais e regionais.  
 Dessa forma, o projeto em tela vem 
justamente adequar a atual Carta Estadual aos anseios 
fundamentais de nosso país, como forma de aplicação 
da igualdade material, em sua concepção de que a 
norma deve tratar os desiguais de forma desigual, na 
medida da desigualdade, em proteção dos 
hipossuficientes.  

É imperativo o reconhecimento de que os 
municípios do interior do Estado do Espírito Santo 
estão em certa desvantagem, em relação aos 
municípios mais desenvolvidos. Portanto, merecem a 
possibilidade da eventual adoção de beneficio fiscal 
de ICMS, por meio de posterior Lei Complementar a 
adequá-lo.  

Nessa mesma esteira, os direitos humanos 
estão plenamente respeitados no presente projeto de 
emenda constitucional.  
 Os direitos humanos são aos direitos e 
liberdades básicos que devem gozar todos os seres 
humanos. Normalmente o conceito de direitos 
humanos pressupõe também a liberdade de 
pensamento e de expressão e a igualdade perante a 
lei.  

Esta medida vem ao encontro da necessidade 
de se adotar ações conjuntas por parte das instâncias 
governamentais, visando ao restabelecimento da 
igualdade nos investimentos públicos e privados, com 
suprimento das deficiências mais graves.  

O benefício possibilitado com a presente 
propositura é a manifestação da igualdade material, 
intrínseca aos direitos humanos fundamentais, 
incumbindo a todos os âmbitos do Poder Público a 
redução dos impedimentos e dificuldades enfrentadas 
pelos indivíduos para o alcance de uma liberdade 
plena destro do Estado Democrático de Direito.  

Ademais, vale acrescentar que a proposta em 
análise não obriga imediatamente o Governo do 
Estado a instituir esse beneficio previsto, mas apenas 
prevê esse norte com necessidade de observância, 
inclusive na elaboração legislativa que a seguirá.  

Prova disso é a impossibilidade de concessão 
de benefícios fiscais de ICMS sem a realização de 
convênios, conforme interpretação conjunta dos 
artigos 155, §b lº, XII, g, da Constituição Federal e 
artigo 1° da Lei Complementar nº 24/75, estando 
ainda sujeita ao controle do Conselho Nacional de 
Política Fazendária - CONFAZ.  
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 Do exposto, a propositura se encontra 
visivelmente compatível com a atual estrutura de 
defesa da cidadania e dos direitos humanos, reitera-
se, não se analisando a já superada questão da 
constitucional idade, conforme parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação.  

Assim sendo, manifesto-me favoravelmente 
ao projeto de emenda constitucional nO 06 de 2007 
com o seguinte parecer:  

 
PARECER N.° 111/2007 

 
Sobre o Projeto de Emenda Constitucional n.° 

06/2007. 
 

 A COMISSÃO DE DEFESA, DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Emenda 
Constitucional N.° 06/2007 em todos os seus termos.  
 
 Sala das Sessões, 13 de agosto de 2007.  
 

JANETE DE SÁ 
Presidente  

ROBSON VAILLANT 
Relator 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

 
PARECER N.º 31/2007 

 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 

ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE 
E TOMADA DE CONTA. 

 
Proposta de Emenda 
Constitucional. 
 
Autor: Deputado Elion Vargas  
 
Assunto: “Inclui o inciso IV no § 40 
do artigo 139 e o inciso VI no art. 
211 ambos da Constituição”  

 
RELATÓRIO 

 
 Trata-se de, Proposta. de Emenda 
Constitucional n° 06/2007, de autoria do Deputado 
Elion Vargas, que tem como objetivo “Incluir inciso 
IV no § 4 o do artigo 139 e o inciso VI no art. 211 
ambos da Constituição Estadual”.  
 A matéria foi publicada no Diário do Poder 
Legislativo no dia 04 de maio de 2007, às páginas 
1304.  
 Continuando sua tramitação, a proposição 
recebeu o Parecer nº. 180/2007 da COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO 
PÚBLICO E REDAÇÃO, onde recebeu o parecer 
pela ADMISSIBILIDADE, e, após, foi distribuída a 
COMISSÃO DE DEFESA, DA CIDANIA E DOS 

DIREITOS HUMANOS, onde recebeu PARECER 
N° 111/2007 pela APROVAÇÃO. 
 É o Relatório.  
 

PARECER DO RELATOR 
 
 Analisando a presente Proposta de Emenda 
Constitucional nº 06/2007, de autoria do Deputado 
Elion Vargas, que tem como objetivo “Incluir inciso 
IV no § 4 o do artigo 139 e o inciso VI no art. 211 
ambos da Constituição Estadual”. 
 Resta portanto, a esta Comissão, analisar o 
aspecto material da propositura, que está inserida no 
art. 41, V do Regimento Interno (Resolução 1600/ 
91), onde cabe a esta Comissão de Finanças, in 
verbis:  
 

Art. 41. À Comissão de Finanças, 
Economia, Orçamento, 
Fiscalização, Controle e Tomada de 
Contas compete opinar sobre:  
"I - ( ... )  
V- todas as proposições quanto ao 
aspecto financeiro, que concorram 
diretamente para aumentar ou 
diminuir a despesa, assim como a 
receita pública".  

 
 Devemos ressaltar que na qualidade de 
Relator da propositura, nesta Comissão, somos 
impedidos de analisar o seu aspecto constitucional e 
legal, visto que na forma do art. 40 do Regimento 
Interno, esta atribuição é de competência da 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, que já se 
pronunciou através de Parecer, pela Admissibilidade.  
 Analisando a matéria sob a ótica financeira, 
devo ressaltar que a presente proposta de Emenda 
Constitucional não está devidamente acompanhada 
de estimativa de impacto orçamentário financeiro, 
conforme estatui a Lei Complementar 101, de 4 de 
maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal.  
 Portanto, se aprovada irá acarretar ônus aos 
cofres público.  
 Diante das razões acima aduzidas, nos leva a 
sugerir aos membros desta Comissão a adoção do 
seguinte:  
 

PARECER N. º 31/2007 
 
 A COMISSÃO DE FINANÇAS, 
ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 
CONTROLE E TOMADA DE CONTAS, é pela 
REJEIÇÃO do Projeto de Lei n.º 06/07, de autoria 
do Deputado Elion Vargas.  
 
 Sala das Comissões, 26 de setembro de 
2007. 
 

SÉRGIO BORGES 
Presidente  
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ELCIO ALVARES 
Relator 

REGINALDO ALMEIDA 
JANETE DE SÁ 

FREITAS 
 

PARECER N.º 420/2007 
  
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDACÃO 
 

 
I - RELATÓRIO 

 
 Em cumprimento ao disposto no art. 40, do 
Regimento Interno, cabe a esta douta Comissão 
efetuar análise dos aspectos constitucionais, jurídicos, 
legais e de técnica legislativa das proposições sob seu 
apreço.  

A Proposta de Emenda Constitucional n.º 
06/2007, de autoria do Deputado Elion Vargas, que 
objetiva inserir o inciso IV, no § 4º do artigo 139 e o 
inciso VI no art. 211 da Carta Estadual, com vistas a 
dar tratamento tributário diferenciado quanto à 
incidência do ICMS e evitar o fluxo migratório para 
os municípios com mais de 50.000 habitantes. 
 A matéria foi relatada pela Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
onde recebeu Parecer pela Admissibilidade, após foi 
a Comissão de Defesa, da Cidadania e dos Direitos 
Humanos onde recebeu Parecer pela Aprovação, 
seguindo sua tramitação foi a Comissão de Finanças, 
Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e 
Tomada de Contas onde recebeu o Parecer pela 
Rejeição. 
 A seguir o processo foi encaminhado a esta 
Comissão de Justiça para análise e Parecer. 
 Este é o relatório suscinto, passo a 
fundamentar a análise desenvolvida. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

II – FUNDAMENTAÇÃO 
 
 Versa a presente Proposta de Emenda 
Constitucional de matéria  que objetiva o 
desenvolvimento econômico das regiões de menor 
densidade populacional e com isso evitar que famílias 
sejam desagregadas pro fatores econômicos como a 
necessidade de emprego”. 
 O autor salienta em sua justificativa que “nas 
últimas décadas o fluxo migratório para os grandes 
centros urbanos foi intenso e raros foram as políticas 
públicas efetivas para conter tal fenômeno. 
 Continua o autor afirmando que “é cediço 
que tais centros enfrentam problemas decorrentes das 
desigualdades sociais, pressionados pelos bolsões de 
pobreza, cujo reflexo é a violência crescente aquecida 
pelo sentimento de impotência de sucesso 
profissional pela mídia nacional e internacional”. 

 A partir da análise da Proposta em comento, 
verifica-se que o autor possui a nobre intenção de 
garantir que a incidência do Imposto de Circulação 
de Mercadoria e Serviço – ICMS poderá ter alíquota 
diferenciada para atender a interiorização dos 
investimentos públicos e privados, com o objetivo de 
reduzir o fluxo migratório para os municípios com 
mais de 50.000 (cinqüenta mil) habitantes no Estado 
do Espírito Santo. 
 Analisando a Proposição sobre o prisma da 
constitucionalidade, vislumbramos que a 
competência para iniciativa cabe ao parlamentar, ex 
vi do art. 63, caput, da Constituição Estadual. 
 Ademais, constata-se que a preposição sob 
análise se enquadra na modalidade técnica 
denominada “Proposta de Emenda Constitucional”, 
conforme se depreende da ementa, de conformidade 
com o art. 59, I, da CRFB. 
 Ainda no que pertine ao exame da matéria , 
observa-se que a Constituição Federal fornece 
amparo à iniciativa do autor, a medida em que o seu 
artigo 3º, inciso III, prevê como um dos objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil: a 
redução das desigualdades sociais e regionais. 
 Entretanto, a Emenda que ora se propõe 
deverá observar as normas estabelecidas pelo 
Conselho Nacional de Política Fazendária – 
CONFAZ, instituído com a finalidade de promover 
ações necessárias à elaboração de políticas e 
harmonização de procedimentos e normas inerentes 
ao exercício da competência tributária dos estudos, 
consoante o Convênio/ ICMS 133, do Ministério da 
Fazenda. 
 Esta previsão decorre do artigo 155, XII, 
alínea g, da Carta Federal e o § 1º, da Lei 
Complementar Federal n.º 24/75, que exigem, 
expressamente, a formalização de convênios para o 
concessão de isenções do imposto sobre operações 
relativas à circulação de mercadorias, senão vejamos: 
 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 

“Art. 155 (...) 
XII – cabe à lei complementar: 
g) regular a forma como, mediante 
deliberação dos estados e do Destrito 
Federal, inseções, incentivos e 
benefícios fiscais serão concedidos e 
revogados”. 

 

LEI COMPLEMENTAR N.º 24/1975 
 

“Art. 1º - As isenções do imposto 
sobre operações relativas à 
ciruculação de mercadorias serão 
concedidas ou revogadas nos termos 
de convênios celebrados e retificados 
pelos Estados e pelo Distrito Federal, 
segundo esta Lei”. 

 
 Ademais, vale ressaltar que a Proposta sob 
análise não obriga o Governo do Estado, a conceder, 



Vitória-ES, quinta-feira, 06 de dezembro de 2007 Diário do Poder Legislativo - 5270 

de imediato, benefícios fiscais aos municípios com 
menos de 50.000 habitantes, apenas, concede-lhe a 
possibilidade que será vinculada à aprovação prévia 
pelo CONFAZ. 
 

III – CONCLUSÃO 
 
 Face ao exposto, respeitadas as colocações 
mencionadas, concluímos que a Proposta de Emenda 
Constitucional n.º 06/2007, de autoria do Deputado 
Elion Vargas, não fere os requisitos legais, nem viola 
princípios e dispositivos constitucionais, motivo pelo 
qual propomos aos doutos membros desta Comissão 
a adoção do seguinte Parecer: 
 

PARECER N.º 420/2007 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela  CONSTITUCIONALIDADE, 
LEGALIDADE, da Proposta de Emenda 
Constitucional n.º 06/2007, de autoria do Deputado 
Elion Vargas, que pretende inserir o inciso IV, no § 
4º do artigo 139 e o inciso VI, do art. 211 da Carta 
Estadual. 
 
 Sala das Comissões, 13 de novembro de 
2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente  

MARCELO SANTOS 
Relator 

ELCIO ALVARES 
CLAUDIO VEREZA 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Publiquem-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 309/2007 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E  
JUSTIÇA,  SERVIÇO PÚBLICO E 

R E D A Ç Ã O  
 

P A R E C E R  D O  R E L A T O R  
 

RELATÓRIO  
 

 O presente parecer técnico tem por 
objetivo analisar os aspectos constitucionais, 
legais e de técnica legislativa acerca do 
Projeto  de Lei 137/2006 , de autoria do 
Deputado Claudio Vereza. 
 A referida proposição tem por objetivo 
instituir a Política Estadual de Educação 
Preventiva contra Hanseníase de Combate 
ao preconceito no Estado . 

 É o breve relatório. 
 

ANÁLISE JURÍDICA 
 

 A proposição em tela, como 
anteriormente dito, pretende instituir a 
“Política Estadual de Educação Preventiva 
contra Hanseníase e de Combate ao 
Preconceito”. Essa é a idéia trazida pelo art. 1º 
da proposta, senão vejamos: 
 

 Art. 1º - Fica instituída a 
Política Esta dual de Educação 
Preventiva contra a Hanseníase e 
de Combate ao Preconceito no 
Estado do Espírito Santo.  

 
 Com efeito, observa-se que no Projeto 
de Lei 137/06 não há atribuição de 
competência ou função ao Poder Executivo, 
além de ser flagrante o interesse coletivo.  
 Além disso, a referida proposição 
fundamenta-se essencialmente no art. 23, 
inciso II da Constituição Federal, que dispõe o 
seguinte: 
 

Art. 23º - É competência 
comum da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos 
Municípios: 
 
II – cuidar da saúde e assistência 
pública, da proteção e garantia 
das pessoas portadoras de 
deficiência. 
 

Com relação aos aspectos materiais, 
não há conflito da matéria com a Carta Magna, 
não obstando a sua tramitação. 
 A Proposição em tela de 
importantíssimo mérito, na medida em visa 
proteger os portadores da doença, além de 
conscientizar e educar a sociedade no tocante 
ao combate do preconceito em nosso Estado. 
 Isso posto, opino pela 
constitucionalidade, juridicidade, e boa 
técnica legislativa, acerca do Projeto de Lei 
n.º 137/2006. 
 

PARECER N.º  309/2006 
 
 A C O M I S S Ã O  D E  
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,  SERVIÇO 
P Ú B L I C O  E  R E D A Ç Ã O  é pela 
Constitucionalidade, Legalidade, 
Juridicidade, Boa Técnica Legislativa e 
Aprovação  do Projeto de Lei n.º 137/2006, de 
autoria do Deputado Claudio Vereza, que 
pretende instituir a Política Estadual de 
Educação Preventiva Contra Hanseníase e 
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de Combate ao Preconceito do Estado.  
 
 Sala das Comissões , 08 de novembro 
de 2006. 
 

P A U L O  F O L E T T O  
Presidente  

SUELI VIDIGAL 
Relator 

EUCLÉRIO SAMPAIO  
CLAUDIO VEREZA  

 
PARECER N.º  02/2007  

 
C O M I S S Ã O  D E  E D U C A Ç Ã O  

RELATÓRIO  
 

 O Projeto de Lei n.º 137/2006, de 
autoria dos Excelentíssimo Deputado Claudio 
Vereza e Carlos Casteglione, objetiva instituir 
a Política Estadual de Educação Preventiva 
contra a Hanseníase e de Combate ao 
Preconceito no Estado do Espírito Santo. A 
Proposição foi protocolizada no dia 22 de 
maio de 2006. Por sua vez, foi a mesma lida 
na Sessão Ordinária do dia 24 do mesmo mês 
e ano, oportunidade esta em que recebeu 
despacho do Senhor Presidente no sentido de 
devolvê-lo ao seu Autor, por infringência ao 
artigo 63, parágrafo único, inciso VI, da 
Constituição Estadual. 
 O autor apresentou recurso da decisão, 
o que foi deferido regimentalmente. Logo 
após, o projeto recebeu encaminhamento para 
a Comissão de Cons tituição e Justiça, Serviço 
Público e Redação, com fim de elaboração de 
Parecer para efeito de análise do despacho do 
Senhor Presidente da mesa Diretora, conforme 
previsto no parágrafo único, do artigo 136, do 
Regimento Interno desta Casa de Leis. 
 Em 08 de agosto de 2006, a Comissão 
de Constituição e Justiça, Serviço Público e 
Redação exauriu o Parecer n.º 224/2006, onde 
decidiram pela Rejeição do despacho 
negatório do Senhor Presidente. 
 Em 26 de dezembro de 2006, foi 
realizada pela DLCPT o Termo de 
Encerramento de Tramitação de Proposição 
Legislativa, devido ao término da 15ª 
Legislatura. Através do Requerimento n.º 
03/2007, de autoria do Deputado Claudio 
Vereza que foi deferido pelo atual Presidente 
desta Casa de Leis, Deputado Guerino Zanon, 
foi novamente, colocado em tramitação, sendo 
encaminhado à esta Comissão de Educação, 
para análise ao que lhe compete. 
 É o relatório.  
 

P A R E C E R  D O  R E L A T O R  
 
 O Projeto de Lei n.º 137/2006, de 

autoria dos Excelentíssimos Deputados 
Claudio Vereza e Carlos Casteglione, objetiva 
instituir a Política Estadual de Educação 
Preventiva contra a Hanseníase e de Combate 
ao Preconceito no Estado do Espírito Santo. 
Como já foi analisado pela Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e 
Redação quanto à sua Constitucionalidade, 
Legalidade, Juridicidade, Boa Técnica 
Legislativa e Aprovação, através do Parecer 
n.º 309/2006, de fls. 25, cabe apenas a esta 
Comissão a análise do mérito do presente 
Projeto de Lei, ao que lhe compete. 
 A matéria ora apresentada é de 
suma importância, tendo em vista qu7e 
busca a Educação Preventiva do 
Combate a Hanseníase e ao 
Preconceito no Estado, através de 
Políticas Estaduais para este fim.  
 Além do mais, a Proposição em tela 
visa proteger os portadores da Hanseníase e 
realizar a inclusão social dos mesmos, 
educando e conscientizando a Sociedade 
Capixaba, a assuntos relativos ao tema. 
 É conveniente termos projeto como 
este apresentado, que tem como um dos 
objetivos a Educação da Sociedade referente 
ao assunto do combate a Hanseníase e 
proteção aos portadores desta moléstia, pois 
somente com uma sociedade educada e 
esclarecida em todos os aspectos, poderemos 
continuar evoluindo.  
 Face ao exposto, esta relatoria propõe 
aos doutos membros desta Comissão a adoção 
do seguinte parecer: 
 

PARECER N.º  02/2 007 
 

 A  C O M I S S Ã O  D E  E D U C A Ç Ã O  é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei n.º 
137/2006, de autoria dos Excelentíssimos 
Deputados Caluido Vereza e Carlos 
Casteglione, que tem por objetivo instituir a 
Política Estadual de Educação Preventiva 
contra a Hanseníase e de Combate ao 
Preconceito no Estado do Espírito Santo.  
 

Palácio Domingos Martins,  19 de 
março de 2007. 
 

V A N D I N H O  L E I T E  
PRESIDENTE 

D O U T O R  W O L M A R  C A M P O S T R I N I 
R E L A T O R  

LUCIANO PEREIRA  
LUZIA TOLEDO  

 
PARECER N.º  100/2007 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA 

CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS 
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RELATÓRIO  
 

 O presente Projeto de Lei n.º 137/2006 
de autoria do Deputado Claudio Vereza, que 
Institui a Política Estadual de Educação 
Preventiva Contra Hanseníase e de Combate 
ao Preconceito no Estado. 
 A matéria recebeu o parecer de n.º 
309/2006 pela constitucionalidade na 
Comissão de Justiça, o parecer de n.º 02/2007 
pela aprovação na Comissão de Educação, 
vindo a seguir a esta douta Comissão de 
Cidadania e Direitos Humanos para exame e 
parecer. 
 É o relatório.  
 

P A R E C E R  D O  R E L A T O R  
 
 O presente Projeto de Lei n.º 137/2006 
de autoria do Deputado Claudio Vereza, que 
tem por objetivo instituir a Política Estadual 
de Educação Preventiva contra Hanseníase e 
de Combate ao Preconceito no Estado do 
Espírito Santo. 
 A matéria ora apresentada é de suma 
importância, tendo em vista que busca a 
Educação Preventiva desta doença, e, visa 
proteger os portadores de Hanseníase e 
realizar a inclusão social dos mesmos, 
educando e conscientizando a Sociedade 
Capixaba, a assuntos relativos ao tema. 
 Consoante o aspecto da juridicidade a 
matéria já foi apreciada na comissão de Justiça 
através do parecer n.º 309/2006 pela 
constitucionalidade. 
 Quanto ao mérito a propositura esta em 
consonância com o que preceitua o art. 45, e 
seus Incisos, do Regimento Interno deste 
Poder, Resolução n.º 1.600/91. 
 Ante o exposto somos da adoção do 
seguinte parecer. 
 

PARECER N.º  100/2007 
 
 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS 
H U M A N O S é pela Aprovação  do Projeto de 
Lei n.º 137/2006 de autoria do Deputado 
Claudio Vereza. 
 
 Sala das Comissões , 09 de Julho de 
2007. 
 

JANETE DE SÁ  
Presidente /  Relator 

D O U T O R  W O L M A R  C A M P O S T R I N I 
LUCIANO PEREIRA  

 
PARECER N.º 024/07 

 
COMISSÃO DE SAÚDE, SANEAMENTO E 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

RELATÓRIO 
 
 O Projeto de Lei n.º 137/2006, de autoria dos 
Senhores Deputados Cláudio Vereza e Carlos 
Casteglione, objetiva instituir a Política Estadual de 
Educação Preventiva contra a Hanseníase e de 
Combate ao Preconceito no Estado do Espírito Santo. 
A Proposição foi protocolizada no dia 22 de maio de 
2006. Por sua vez, foi à mesma lida na Sessão 
Ordinária do dia 24 do mesmo mês e ano, 
oportunidade esta em que recebeu despacho do 
Senhor Presidente no sentido de devolvê-lo ao seu 
Autor, por infringência ao artigo 63, parágrafo único, 
incisos IV, da Constituição Estadual. 
 Em ato contínuo, o autor apresentou recurso 
para a Comissão de Justiça, o que foi deferido 
regimentalmente. Em âmbito de tal Comissão foi 
exarado o Parecer de n.º 224/2006, pela Rejeição do 
Despacho do Senhor Presidente, que devolvia o 
Projeto ao seu Autor – o parecer em comento foi 
acolhido pelo plenário, conferindo andamento regular 
para a proposição. Em uma segunda oportunidade, a 
Comissão de Justiça emana o Parecer n.º 309/2006, 
reconhecendo a constitucionalidade, a legalidade, a 
juridicidade e a boa técnica legislativa do Projeto. 
 Por sua vez, a Comissão de Educação 
reconheceu o mérito da proposição e opinou pela sua 
Aprovação (Parecer n.º 02/2007). Em seguida, a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos, também, reconheceu o caráter meritório do 
Projeto e opinou pela sua Aprovação (Parecer n.º 
100/2007). Em seqüência, o Projeto de Lei n.º 
137/2006 foi encaminhado para a Presente Comissão 
de Saúde, Saneamento e Assistência Social para fins 
de análise do mérito e emissão de Parecer, conforme 
a sua área temática específica definida pelos 
parâmetros da Resolução n.º 1.600/91 (Regimento 
Interno desta Augusta Assembléia Legislativa). 
 Este é o Relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 Conforme suso grifado, o projeto de lei n.º 
137/2006, de autoria dos Senhores Deputados 
Claudio Vereza e Carlos Casteglione, tem por 
finalidade definir a instituição da Política Estadual de 
Educação Preventiva contra Hanseníase e de combate 
ao preconceito no Estado do Espírito Santo. 
 Nesse diapasão, a mencionada destinação 
converge para definir um grande contributo para a 
área da saúde publica, de forma a colmatar a lacuna 
histórica de um programa de política pública 
especifica para tratar do tema de prevenção da 
hanseníase e do combate ao preconceito dele 
decorrente. 
 A diagnose cognitiva do objeto normatizado 
pelo projeto de lei n.º 137/2006, passa 
necessariamente à analise de nível mérito e de critica 
formal do contexto firmado pela proposição.Na linha 
metódica de avaliação do formalismo técnico, a 
questão volta-se, indubitavelmente, para a relevância 
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da medida, patenteando-a com insígnia de relevante 
interesse público para o povo capixaba. 
 Em conclusão final e considerando toda a 
análise de mérito acima disposta, identificamos no 
Projeto de Lei n.º 137/2006, de autoria dos Senhores 
Deputados Cláudio Vereza e Carlos Casteglione, 
como portador de mérito inigualável e de grande 
importância para a área da saúde público. Ex Positis, 
sugerimos aos Ilustres Pares desta Comissão a adoção 
do seguinte: 
 

PARECER N.º 024/07 
 
 A COMISSÃO DE SAÚDE, 
SANEAMENTO, E ASSISTÊNCIA SOCIAL é 
pela Aprovação do Projeto de Lei n.º 137/2007, de 
autoria dos Senhores Deputados Cláudio Vereza e 
Carlos Casteglione. 
 
 Sala das Comissões, 13 de agosto de 2007. 
 

DOUTOR HÉRCULES 
Presidente  

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
Relator 

THEODORICO FERRAÇO 
FREITAS 

VANDINHO LEITE 
 

PARECER N.º 53/07 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE 

E TOMADA DE CONTAS 
 

RELATÓRIO 
 
 O Projeto de Lei n.º 137/2006, de autoria dos 
Senhores Deputados Cláudio Vereza e Carlos 
Casteglione, objetiva instituir a política Estadual de 
Educação Preventiva contra a Hanseníase e de 
Combate ao Preconceito no Estado do Espírito Santo. 
A proposição foi protocolizada no dia 22 de maio de 
2006. 
 Por sua vez, a proposição foi lida na Sessão 
Ordinária do dia 24 de maio de 2006 e publicado no 
Diário do Poder Legislativo datado do dia 30 do 
mesmo mês e ano, às fls. 9.953 e 9.954. Neta 
oportunidade recebeu despacho do Senhor Presidente 
no sentido de devolvê-lo ao seu autor, por 
infringência ao artigo 63, parágrafo único, inciso IV, 
da Constituição Estadual. 
 Em ato contínuo, o autor apresentou recurso 
para a Comissão de Justiça que foi deferido 
regimentalmente. Em âmbito de tal Comissão foi 
exarado o Parecer n.º 224/2006, pela rejeição do 
Despacho do Senhor Presidente, que devolvia o 
Projeto ao seu autor – este parecer foi acolhido pelo 
Plenário, conferindo andamento regular para a 
proposição. Em uma segunda oportunidade, a 

Comissão de Justiça emanou o Parecer n.º 309/2006, 
reconhecendo a Constituc ionalidade, a Legalidade, a 
Juridicidade e a boa Técnica Legislativa do Projeto.  
 Posteriormente, a Proposição foi 
encaminhada para a Comissão de Educação, com a 
finalidade de analisá-la no contexto referente ao 
mérito envolvido pelo seu respectivo objeto 
normativo encapsulado (artigo 44 da Resolução n.º 
1.600/91 – Regimento Interno da Assembléia 
Legislativa) –, ocasião em que recebeu o Parecer n.º 
02/2007 pela sua Aprovação.  
 Em seguida, foi encaminhada para a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos, com o propósito de analisar o mérito. Por 
seu turno, esta Comissão também reconheceu a sua 
condição meritória, opinando pela sua aprovação 
através do Parecer n.º 100/2007. Em seqüência o 
Projeto de Lei n.º 137/2006 foi encaminhado para a 
Comissão de Saúde, Saneamento e Assistência Social 
onde foi reconhecido de relevo, meritório e, assim, 
aprovado (Parecer n.º 24/2007). Por fim, foi dirigido 
para esta Comissão para efeito de manifestação, nos 
termos do art. 41 do Regimento Interno desta 
Augusta Casa de Leis. 
 Este é o Relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 Conforme suso grifado, o Projeto de Lei n.º 
137/2006, de autoria dos Senhores Deputados 
Cláudio Vereza e Carlos Casteglione, objetiva 
instituir a política Estadual de Educação Preventiva 
contra a Hanseníase e de Combate ao Preconceito no 
Estado do Espírito Santo.  
 Como adendo importante, destaca-se que a 
Proposição foi analisada juridicamente pela 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, oportunidade em que opinou pela 
regularidade da mesma mediante aos preceitos 
constitucionais, legais, jurídicos e de técnica 
legislativa adequada. De igual monta, a Comissão de 
Educação, bem como a Comissão de Defesa da 
Cidadania e dos Direitos Humanos e a Comissão de 
Saúde Saneamento e Assistência Social 
reconheceram o caráter meritório do Projeto, assim 
opinando pela sua Aprovação. 
 Focando a questão do mérito e com precisão 
fática, depreende-se da justificativa do Projeto de Lei 
n.º 137/2006 que o seu fim teleológico objetiva o 
interesse público, de forma a prevenir a hanseníase e 
combater o preconceito dela decorrente. 
 Ora, neste quadro analítico, o estudo 
detalhado dos autos da Proposição Legislativa 
informa o atendimento de todos os requisitos de base 
meritória, desta forma, recebe o mesmo o caráter de 
aprovação plena no que tange a exigência de 
relevância para a sociedade capixaba, ou seja, recebe 
a patente de Mérito. Em conclusão, o Projeto de Lei 
n.º 137/2006, de autoria dos Senhores Deputados 
Cláudio Vereza e Carlos Casteglione, merece 
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acolhimento e aprovação por parte desta Nobre 
Comissão Permanente. 
 Em conclusão, o Projeto de Lei n.º 137/2006, 
de autoria dos Senhores Deputados Cláudio Vereza e 
Carlos Casteglione, é relevante e meritório, segundo 
os parâmetros da Comissão de Finanças, Economia, 
Orçamento, Fiscalização, controle e Tomadas de 
Contas. 
 Ex Positis, sugerimos aos Ilustres Pares desta 
Comissão a adoção do seguinte: 
 

PARECER n.º 053/07 
 
 A COMISSÃO DE FINANÇAS, 
ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 
CONTROLE E TOMADA DE CONTAS é pela 
APROVAÇÃO do Projeto de Lei n.º 137/2006, de 
autoria dos Senhores Deputados Cláudio Vereza e 
Carlos Casteglione. 
 
 Sala das Comissões, 12 de novembro de 
2007. 
 

SÉRGIO BORGES 
Presidente  

ELCIO ALVARES 
Relator 

THEODORICO FERRAÇO 
FREITAS 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Publiquem-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 215 

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

 O projeto de Lei n.° 87/2007, de autoria de 
Deputado Luciano Pereira, visa instituir a “Semana 
de conscientização do uso sustentável da água” nas 
escolas públicas da rede estadual, que será realizada 
anualmente no período que abrange o dia 22 de 
março – “Dia Internacional da Água” 
 A matéria foi devolvida ao autor por 
infringência ao art. 63, parágrafo único, III E VI da 
Constituição Estadual, tendo em vista o despacho 
denegatório do Presidente. O autor entrou com 
recurso e a matéria recebeu o parecer da Comissão de 
Justiça de n.° 81/2007 pela rejeição do despacho do 
Presidente. 
 É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O projeto de Lei n.° 87/2007, de autoria de 
Deputado Luciano Pereira, visa instituir a “Semana 

de conscientização do uso sustentável da água” nas 
escolas públicas da rede estadual, que será realizada 
anualmente no período que abrange o dia 22 de 
março – “Dia Internacional da Água” 
 A água é elemento vital para todos os seres 
vivos. Durante décadas foi considerada inesgotável. 
Agora o mundo se vê num perigo iminente de sua 
escassez em decorrência  do mau uso, tanto 
doméstico, comercial e industrial, além de 
desequilíbrios ambientais causados por 
desmatamentos e assoreamentos. 
 Os desperdício são observados também pelo 
desconhecimento e falta de orientação e informação 
corretas fornecidas aos cidadãos relacionado à falta 
de políticas públicas que garantam um gerenciamento 
democráticos, sustentável e integrado dos recursos 
hídricos. 
 Apesar da propositura versar sobre assunto 
pertinente ao Poder Executivo, através das 
Secretárias de Estado de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos e Secretaria da Educação, notamos que a 
mesma merece prosperar pelo fato do Deputado 
Legislador estar preocupado com a conscientização 
das crianças e adolescentes, tendo em vista que eles 
pertencem a futura geração que administrarão nosso 
País, e podem mudar os rumos do futuro da água na 
Terra, vez que senão o fizerem, irão sofrer graves 
conseqüências com sua escassez. 
 Ademais a matéria está dentro daquela 
prescrita no art. 225, § 1° VI da Constituição Federal 
a saber: 
 

“Art. 225 – Todos têm direito ao 
meio ambiente ecologicamente 
equilibrando, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de 
vida, impondo-se ao Poder Público e 
à coletividade, o dever de defende-lo 
e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações. 
§ 1° Para segurar a efetividade desse 
direito, incumbe ao Poder Público: 
(...) 
 

VI – promover a educação ambiental 
em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para a 
preservação do meio ambiente”. 

 
 No âmbito estadual, existem várias leis que 
versam sobre recursos hídricos, no entanto, a 
participação da sociedade ainda é tímida e a demanda 
por água cresce a cada ano, necessitando assim de 
alertar a população para a importância da economia 
da água, visto que, segundo dados da Organização 
Mundial da Saúde – OMS, mais de 02 milhões de 
pessoas morem por ano em decorrência de doenças 
associadas à falta de água potável e saneamento 
básico. 
 Quanto a legalidade, o projeto em tela esta 
em consonância com o art. 55, IX, da Constituição 
Estadual, in verbis; 
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“art.55 – Cabe à Assembléia 
Legislativa, com a sanção do 
Governador do Estado dispor sobre 
todas as matérias de competência do 
Estado, especialmente sobre: 
(...) 
IX – criação, estruturação e 
atribuições das Secretarias de Estado 
e órgãos da administração direta e 
indireta e fundacional”  

 
 Ante as razões citadas, entendemos que a 
matéria não é dispendiosa nem contrária ao interesse 
público, razão pela qual somos pela adoção do 
seguinte parecer. 
 

PARECER N.° 215/2007 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela legalidade e constitucionalidade do Projeto de 
Lei 87/2007 de autoria do Deputado Luciano Pereira. 
 
 Sala das Comissões, 17 de julho de 2007 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente  

ATAYDE ARMANI 
Relator 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
CLAUDIO VEREZA 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
 

PARECER N.º 106/2007 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
 O projeto de Lei n.º 87/2007, de autoria do 
Excelentíssimo Deputado Estadual Luciano Pereira, 
Institui a "Semana de conscientização do uso 
sustentável da água" nas escolas públicas da rede 
estadual.  
 Na forma do art. 40, inciso I, do Regimento 
interno desta Casa de Leis, a presente proposição foi 
encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, 
Serviço Público e Redação, a qual exauriu Parecer de 
n.º 215/2007, decidindo pela Constitucionalidade e 
Legalidade do Projeto de Lei n.º 87/2007.  
 Em conformidade com o artigo 45, do 
Regimento Interno, a proposição foi remetida à esta 
Comissão para análise e parecer.  
 Este é o relatório.  
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O projeto de Lei n.º 87/2007, de autoria do 
Excelentíssimo Deputado Estadual Luciano Pereira, 

Institui a "Semana de conscientização do uso 
sustentável da água" nas escolas públicas da rede 
estadual. Como já analisado pela Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação 
quanto à sua Constitucionalidade e Legalidade, cabe 
apenas a esta Comissão a análise do mérito da 
presente proposição.  
 A matéria ora apresentada é de suma 
importância, pois busca conscientizar os alunos da 
rede pública estadual sobre o uso sustentável da água, 
bem natural imprescindível para o desenvolvimento 
da vida.  
 É importantíssimo podermos contar com 
proposições como estas nos dias atuais, tendo em 
vista a grande falta de conscientização das pessoas 
sobre a utilização dos recursos naturais, o que com 
certeza contribuiu e muito para todas essas mudanças 
climáticas que estão acontecendo no planeta.  
 Atingir crianças e jovens, pessoas ainda em 
formação através de campanha de conscientização do 
uso da água é formidável, pois é muito mais provável 
uma mudança de consciência nessa faixa etária.  
 Desta forma, somente através de uma boa 
educação e conscientização, poderemos pelo menos, 
tentar reverter o cenário drástico em que vivemos, 
não só a questão da água, mas como o meio ambiente 
como um todo.  
 Face ao exposto, esta relatoria propõe aos 
doutos membros desta Comissão a adoção do 
seguinte parecer.  
 

PARECER N.º 106/2007 
 
 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS é pela 
APROVAÇÃO do Projeto de Lei n.º 87/2007, de 
autoria do Excelentíssimo Deputado Luciano Pereira.  
 
 Sala das Comissões, 13 de agosto de 2007.  
 

JANETE DE SÁ 
Presidente  

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Relator 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
ROBSON VAILLANT 

 
PARECER N.º 21/2007 

 
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 

DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 
 

PARECER 
 

 O Projeto de Lei n.° 87/2007, de autoria do 
Deputado Luciano Pereira, que visa instituir a 
“Semana de conscientização do uso sustentável da 
água, nas escolas públicas da rede estadual, a ser 
realizada anualmente no período que abrange o dia 
22 de março _ Dia Internacional da Água”.  
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 Na forma do cumprimento do regimento 
desta Casa de Leis, a presente proposição foi 
encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, 
Serviço Público e Redação, a qual exauriu Parecer 
tombado sob o n.º 215/2007, decidindo pela 
Constitucionalidade e Legalidade da presente 
matéria.  

A posterior, foi a propositura enviada para a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direito 
Humanos, pra análise, emitindo Parecer n.º 06/2007, 
proferindo decisório pela Aprovação e tramitação 
normal.  
 Em conformidade com o Regimento Interno, 
a proposição foi remetida à esta Comissão para 
análise e parecer.  
 Este é o relatório.  
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Projeto de Lei n.° 87/2007, de autoria do 
deputado Luciano Pereira, que visa instituir a " 
Semana de conscientização do uso sustentável da 
água, nas escolas públicas da rede estadual, a ser 
realizada anualmente no período que abrange o dia 
22 de março Dia Internacional da Água. 
 Doravante, a água é um elemento vital para 
todos os seres vivos. Durante um vasto tempo foi 
considerada inesgotável. Porém nos últimos anos, o 
mundo vê-se num perigo iminente de sua escassez, 
fruto do mau uso, tanto na esfera doméstica, 
comercial, industrial, bem como pelo desequilíbrio 
ambiental, fruto do desmatamento e assoreamentos.  
 O desperdício, tem sido dentre outras causas, 
fruto da desinformação, ausência de orientação e 
informações a gerir a conscientização no uso racional 
do recurso hídrico, estando esta intrinsecamente 
relacionada à falta de políticas públicas, que venham 
a propiciar um gerenciamento democrático, 
sustentável e integrado.  
 É oportuno colacionar, a existência de várias 
leis no âmbito estadual que versam sobre recursos 
hídricos, porém a participação da sociedade ainda é 
bem tímida,e em contrapartida a demanda no 
consumo de água vem crescendo de forma galopante 
ano a ano.  
 É oportuno trazer à lume o quão importante é 
contar com proposições que tratam de assuntos 
atuais, e de matérias que com compromisso de 
preservar o nosso habitat, e desta forma gerando a 
conscientização da população em prol de toda a 
coletividade e do próprio meio ambiente.  
 É louvação, a proposição de medidas que 
venham alcançar nossas crianças, nossos jovens, que 
certamente serão as gerações adultas do amanhã, e, 
sobretudo com cunho consciente na preservação do 
meio ambiente e o uso racional e equilibrado do 
mesmo.  
 Ante as razões ora expostas, entendemos ser 
a presente matéria não dispendiosa, bem como indo 
ao encontro da necessidade do interesse público, 
razão pela qual somos pela adoção do seguinte 
parecer. 

PARECER N.º 21 /2007 
 

 A COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR E DE PROTEÇÃO AO MEIO 
AMBIENTE, é pela APROVAÇÃO do Projeto de 
Lei n.º 87/2007 de autoria do Deputado Luciano 
Pereira.  
 
 Sala das Comissões, 11 de setembro de 
2007.  
 

REGINALDO ALMEIDA 
Presidente / Relator 

LUCIANO PEREIRA 
DOUTOR HÉRCULES 

 
PARECER N.º 10/2007 

 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

 
 O Projeto de Lei n.º 87/2007, de autoria do 
Senhor Deputado Luciano Pereira, institui a "Semana 
de conscientização do uso sustentável da águal” nas 
escolas públicas da rede estadual.  
 O Projeto foi protocolado em 03 de abril de 
2007 e lido na sessão do dia 04 de abril de 2007, 
nesta data recebeu despacho da Mesa Diretora que 
devolveu o processo ao Autor indicando infringência 
ao art. 136, VIII, do Regimento Interno desta Casa de 
leis e art. 63, parágrafo único, III e VI, da 
Constituição Estadual. O Autor recorreu 
tempestivamente e o processo encaminhado à 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, que decidiu pela rejeição do despacho.  
 Após publicação no Diário do Poder 
Legislativo na data de 17 de abril de 2007, recebeu 
parecer técnico da Procuradoria, que entendeu que 
não há óbice legal à regular tramitação do projeto. E, 
novamente encaminhado à Comissão de Constituição 
e Justiça, Serviço Público e Redação, recebeu parecer 
pela constitucionalidade e legalidade.  
 Encaminhado à Comissão de Defesa da 
Cidadania e Direitos Humanos para o respectivo 
parecer material, o projeto recebeu parecer pela 
aprovação. Da mesma forma foi encaminhado à 
Comissão de Defesa do Consumidor e de Proteção ao 
Meio Ambiente onde também recebeu parecer peta 
aprovaçA\ Após, veio a esta Comissão de Educação 
para parecer.  
 Este é o relatório.  
 

CONCLUSÃO 
 

 Verificando-se que o Projeto de Lei n.º 
87/2007 está formal e materialmente em consonância 
com o interesse público, esta Relataria propõe aos 
Doutos Membros desta Comissão de Educação a 
adoção do seguinte parecer:  
  

PARECER N.º 10/2007 
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 A COMISSÃO DE EDUCAÇÃO é pela 
APROVAÇÃO do Projeto de Lei n.o 87/2007, do 
Senhor Deputado Luciano Pereira, que institui a 
“Semana de conscientização do uso sustentável da 
água” nas escolas públicas da rede estadual.  
 

Sala das Comissões, 01 de outubro de 2007. 
 

LUZIA TOLEDO 
Presidente  

ATAYDE ARMANI 
Relator 

LUCIANO PEREIRA 
 

PARECER N.º 46/2007 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE 

E TOMADA DE CONTAS 
 

PL 87/ 2007 
 

RELATÓRIO 
 

Trata-se de Projeto de Lei de autoria do 
Deputado Luciano Pereira, instituindo a 'semana de 
conscientização do uso sustentável da água' nas 
escolas da rede pública estadual.  

A Mesa Diretora despachou no sentido de 
rejeitar liminarmente a proposição por vício de 
iniciativa, despacho que foi rejeitado através de 
decisão da Comissão de Constituição e Justiça sobre 
recurso do autor às fls. 08/10.  

Às fls. 16/18, a Procuradoria Legislativa 
apresentou parecer técnico opinando pela tramitação 
regular do projeto.  

Às fls. 22/24, a Comissão de Justiça, ao 
analisar o mérito da proposição, aprovou parecer pela 
constitucionalidade e legalidade da mesma.  

De igual modo, a Comissão de Cidadania e 
Direitos Humanos, votou parecer pela aprovação da 
proposição, conforme documento de fls. 25/27.  

Também na Comissão de Defesa do 
Consumidor, fls. 29/31, o projeto recebeu parecer 
pela Aprovação.  

Por esta Comissão de Finanças, vieram-me os 
autos para relatar. 

É o relatório.  
 

VOTO DA RELATORA 
 

Os aspectos formais foram objeto de 
apreciação pela Procuradoria Legislativa e pela douta 
Comissão de Constituição e Justiça deste Parlamento, 
cabendo-nos, tão somente, a avaliação meritória da 
proposição, sob o enfoque da repercussão sobre as 
finanças do Estado e seu impacto orçamentário-
financeiro, à luz do que determina o artigo 41, V, do 
Regimento Interno.  

Sobre esses aspectos, do controle das 
finanças do Estado, salvo melhor juízo, não vejo 

qualquer óbice para a aprovação da matéria, tendo em 
vista que é improvável qualquer impacto para o 
Estado, até mesmo porque trata -se de projeto de 
cunho educativo, apenas servindo de orientação para 
que as escolas públicas comemorem - da forma como 
entenderem conveniente - uma semana para 
conscientização sobre o meio ambiente.  

Dessa forma, não havendo impacto-
financeiro para o Estado, não há que se falar em 
ofensa às normas vigentes sobre o tema, 
especialmente a Lei de Responsabilidade Fiscal.  

Assim, em observância ao que determina o 
artigo 41, V, do Regimento Interno (obrigação desta 
Comissão em apreciar todas as matérias quanto ao 
aspecto financeiro), voto pela aprovação da 
proposição.  

É como voto.  
 

PARECER N.º 46/ 2007 
 
 A COMISSÃO DE FINANÇAS, 
ECONOMIA, ORÇAMENTO, 
FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E TOMADA 
DE CONTAS é pela APROV AÇÃO do Projeto de 
Lei n.° 87/2007.  
 
 Sala das Comissões, 12 de novembro de 
2007.  
 

SÉRGIO BORGES 
Presidente  

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
Relator 

FREITAS 
THEODORICO FERRAÇO 

ELCIO ALVARES 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Publiquem-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.º 417/2007 

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

 1. 
 Trata-se de proposição legislativa de autoria 
do Exmo. Sr. Deputado Estadual Marcelo Coelho 
cuja finalidade é dispor sobre a instalação de 
hidrômetros individuais nas edificações prediais 
verticais, ou condominiais, residenciais comerciais 
e de uso misto.  
 2. 
 Há nos autos registro atestando a sua 
regular tramitação, haja vista a manifestação de fls. 
09 demonstrando que o projeto de lei foi 
devidamente publicado na forma regimental. 
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 3. 
 Na justificativa, salienta o autor a justiça de 
sua proposição, aditando, ainda, em destaque, que 
“...não se trata de alterações das condições da 
concessão mas sim das condições de edificação para 
que os medidores sejam instalados nas unidades, 
permitindo a apuração individual do consumo” 
(grifei) 
 É o sucinto relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 É notório o escopo do presente projeto e os 
elevados propósitos que, certamente, motivaram a 
iniciativa de seu ilustre autor. 
 Todavia sob a ótica constitucionalidade 
formal vê-se que a proposição não se encarta na 
competência legislativa estadual, posto que se 
endereça ao propósito de legislar sobre edificação, 
visando o instalação de hidrômetros, para 
disciplinar – a juízo do autor – com maior justiça, o 
consumo de água. 
 O que a proposição almeja , configura a meu 
sentir indevida interferência do estado da 
competência da união, Art. 22 I, para legislar sobre 
direito de propriedade. 
 Diante do exposto, entendo que a 
obrigatoriedade da instalação de hidrômetros 
constitui atribuição legislativa privativa da União, 
razão pela qual opinamos pela inconstitucionalidade 
da proposição em exame, o que nos leva a sugerir aos 
membros desta Comissão a adoção do seguinte: 
 

PARECER N.° 417/2007 
 

 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela inconstitucionalidade  do PL n.º 240/07 de 
autoria do ilustre Deputado Marcelo Coelho. 
 
 Sala das Comissões, 13 de novembro de 
2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente  

MARCELO SANTOS 
Relator 

ELCIO ALVARES 
CLAUDIO VEREZA 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Parecer n° 417/2007. Publique-se. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: P A R E C E R  
N.º 423/2007 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

I - RELATÓRIO 
 
 O presente projeto de Lei n.º 415/2007, de 
autoria do Deputado Da Vitória, tem como objetivo 
“estabelecer condições para aquisição de bens móveis 
por órgão ou entidade da administração pública 
estadual”  
 A matéria foi protocolada em 03/10/2007, a 
seguir a Mesa proferiu despacho denegatório 
devolvendo a proposição ao autor sob argumento de 
manifesta inconstitucionalidade,  
respaldada no art. 136, VIII do Regimento Interno, 
Resolução 1.600/91 e por infringência do art. 63, 
parágrafo único, 111, da constituição do Estado.  
 Inconformado com o despacho denegatório 
do Presidente, o autor interpôs recurso 
tempestivamente, com fulcro no art. 136, parágrafo 
único do Regimento Interno, sendo deferido o pleito 
em 08/10/2007 e encaminhado a esta comissão de 
Justiça para apreciação do recurso.  
 A seguir foi designado o Deputado Marcelo 
Santos, para relatar a matéria.  
 Este é o relatório 
 

PARECER DO RELATOR 
 

II – FUNDAMENTAÇÃO 
 

 Análise formal da constitucionalidade do 
Projeto de Lei n.º 415/2007.  
 Passando a análise do que faz constar dos 
autos, verifica-se que o Projeto de Lei em comento 
foi devolvido ao autor com aporte jurídico no art. 
136, VIII, do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução 1600/91 e por infringência ao art. 63, 
parágrafo único, inciso III da Constituição Estadual.  
 No que pertine ao despacho da Mesa Diretora 
de fI. 01, dos autos, verifica-se que há procedência.  
 Apesar do indiscutível mérito da propositura 
e das razões apresentadas na justificativa, o Deputado 
autor sempre identificado com os anseios sociais da 
sociedade, invadiu competência do Poder Executivo, 
uma vez que a competência para deflagrar o processo 
legislativo pertence ao Chefe do Poder Executivo.  
 Destarte, a matéria se compreende dentre 
aquelas que o Estado tem competência para legislar.  
 Desenvolvendo essa análise, deparamos de 
início, com a Constituição Estadual ao atribuir ao 
Chefe do Poder Executivo competência privativa 
para legislar sobre a matéria, senão vejamos: 
 

"Art. 63.  
Parágrafo único. São de iniciativa 
privativa do Governador do estado às 
leis que disponham sobre:  
I- (...) 
III- organização administrativa e 
pessoal da administração do Poder 
Executivo” 
 

 Com efeito, observado o dispositivo acima, 
verifica-se que o parlamentar ao elaborar a 
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proposição não era constitucionalmente competente 
para tanto, pois a matéria, ora em análise, adentra no 
campo reservado a iniciativa privativa do Governador 
do Estado.  
 Destarte, confirma o desrespeito das normas 
previstas no processo legislativo, ocasionando vício 
de inconstitucionalidade formal.  
 Ademais, por se tratar de matéria relacionada 
ao Meio Ambiente, obviamente, está desta forma a 
iniciativa do parlamentar prejudicada, por se tratar de 
iniciativa privativa do Governador do Estado, 
conforme prevê o art. 63, parágrafo único, inciso, III 
da Carta Estadual.  
 Outrossim, no mesmo sentido, deparamos 
com Carta Mágna Federal onde estabelece a 
independência e harmonia dos poderes, previsto no 
art. 2°.  
 

CONCLUSÃO 
 
 Ante o exposto e por entender que a 
proposição fere os dispositivos constitucionais, 
cumpre sugerir aos membros desta Comissão a 
adoção do seguinte:  
 

PARECER N.º 423/2007 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela Inconstitucionalidade e, conseqüentemente, 
pela Manutenção do despacho da Mesa Diretora, 
do Projeto de Lei n.º 415/2007, de autoria do 
Deputado Da Vitória.  
 
 Sala das Comissões, 13 de novembro de 
2007.  
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente  

MARCELO SANTOS 
Relator 

ELCIO ALVARES 
CLAUDIO VEREZA 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Parecer n° 423/2007. Publique-se. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTOS S/N.º -2007, do Deputado 
Elion Vargas, de votos de pesar pelo falecimento das 
Sr.as Zely Santos do Carmo, Terezinha Nunes da 
Fonseca e da menina Maria Gabriela Thebaldi 
Franco.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Transmitam-se. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.° 346/2007. 

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

 
A Comissão Especial criada pela Resolução 

n.° 2.371, de 14 de maio de 2007, de transporte e 
mobilidade urbana no Estado do Espírito Santo, por 
deliberação de seus membros, em reunião realizada 
no dia 19 de novembro de 2007, com fulcro no art. 
30, II combinado com art. 53 do regimento Interno, 
vem requerer a prorrogação do prazo para seu 
funcionamento por mais 120 (cento e vinte) dias. 
 

Vitória, 19 de novembro de 2007. 
 

MARCELO SANTOS 
Presidente da Comissão Especial de Transportes e 

Mobilidade Urbana 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em discussão o Requerimento nº 
346/2007, que acaba de ser lido. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discuti-lo, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SRª. 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 347 
 

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

A Comissão Especial criada pela Resolução 
n.° 2.371, de 14 de maio de 2007, de transporte  e 
mobilidade urbana no Estado do Espírito Santo, por 
deliberação de seus membros, em reunião realizada 
no dia 19 de novembro de 2007, com fulcro no art. 
49,§ 10 da Resolução n.° 1.600/91, Regimento 
Interno desta Casa de Leis, requerer a Vossa 
Excelência , a transposição  desta Comissão, com seu 
respectivo prazo, para a próxima Sessão Legislativa.. 
 

Vitória, 19 de novembro de 2007. 
 

MARCELO SANTOS 
Presidente da Comissão Especial de Transportes e 

Mobilidade Urbana 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em discussão o Requerimento nº 
347/2007, que acaba de ser lido. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discuti-lo, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
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 A SRª. 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 3027/2007, do Deputado 
Freitas, de voto de congratulações com o Sr. Luiz 
Fernando Corrêa, Diretor Geral do Departamento de 
Polícia Federal, pela solenidade de posse do DPF 
Jader Pinto Lucas Gomes, no cargo de 
Superintendente Regional de Polícia Federal no 
Estado do Espírito Santo. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento nº 
3027/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SRª. 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 3028/2007, do Deputado 
Sérgio Borges, de voto de congratulações com o 
Comandante do Trigésimo Oitavo Batalhão de 
Infantaria, Tenente Coronel de Infantaria José Otávio 
Gonçalves, pela passagem do comando do Batalhão 
Tibúrcio ao Tenente Coronel de Infantaria Jefferson 
Armando Izael Borges. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento nº 
3028/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SRª. 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 3029/2007, do Deputado 
Sérgio Borges, de voto de congratulações com o 
Diretor Presidente da “Energias do Brasil”, Antônio 
Martins da Costa, pela inauguração da PCH – 
Pequena Central Hidrelétrica São João, no município 
de Castelo e pela celebração da Pedra Fundamental 
da PCH Santa Fé, no município de Alegre.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento nº 
3029/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SRª. 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 3030/2007, do Deputado 
Sérgio Borges, de voto de congratulações com o Sr. 
Jader Pinto Lucas Gomes, pela posse no cargo de 
Superintendente Regional da Polícia Federal do 
Estado do Espírito Santo.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento nº 
3030/2007, que acaba de ser lido. 

 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SRª. 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 3031/2007, dos Deputados 
Da Vitória e Sargento Valter, de voto de 
congratulações com a Soldado Bombeiro Militar 
Nolimar Batista Silva, pelos seus 13 anos de 
corporação, sendo a única mulher com habilitação em 
mergulho na corporação. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento nº 
3031/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SRª. 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 3032/2007, do Deputado 
Cacau Lorenzoni, de voto de congratulações com o 
Jornal A Tribuna, pela realização da Copa Sul em sua 
segunda edição.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento nº 
3032/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SRª. 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 3033/2007, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
SEBRAE-ES, pelo lançamento da Mostra dos 
resultados das micro e pequenas empresas no Espírito 
Santo em 2007. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento nº 
3033/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SRª. 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTOS N.ºS 3034, 3035 E 3060/2007, 
dos Deputados Doutor Hércules e Cláudio Vereza, de 
votos de congratulações com a FINDES, por 
intermédio do Instituto Euvaldo Lodi – IEL, pelo 
lançamento da Revista Duzentas Maiores Empresas 
no Espírito Santo – Edição 2007. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em votação os Requerimentos nºs 3034, 
3035 e 3060/2007, que acabam de ser lidos. 
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 Os Srs. Deputados que os aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovados. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SRª. 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 3036/2007, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com a 
Igreja Evangélica de Jesus Catedral dos Milagres, 
pela realização da sexta Convenção dos Guerreiros de 
Deus. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento nº 
3036/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SRª. 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 3037/2007, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com a 
Igreja Evangélica Assembléia de Deus – Cachoeiro 
de Itapemirim, pela comemoração de seus 65 anos de 
fundação.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento nº 
3037/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SRª. 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 3038/2007, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
Hospital Evangélico de Vila Velha, pelo culto de 
Ação de Graças em comemoração dos trinta anos de 
existência. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento nº 
3038/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SRª. 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 3039/2007, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com a 
Secretaria de Estado da Cultura – SECULT, pelo 
lançamento do livro Sperandio – Fragmentos de uma 
Saga Ítalo-Brasileira, de Cláudio Lachini. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento nº 
3039/2007, que acaba de ser lido. 

 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SRª. 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTOS N.ºS 3040 E 3041/2007, do 
Deputado Doutor Hércules, de votos de 
congratulações com o Srs. Carlos André Santos de 
Oliveira, Superintendente da SESCOOP/ES e 
Esthélio Sebastião Colnago, Diretor-Presidente da 
OCB/ES e da SESCOOP/ES, pela solenidade do 
sexto Seminário de Tendência do Cooperativismo 
Contemporâneo.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em votação os Requerimentos nºs 3040 e 
3041/2007, que acabam de ser lidos. 
 Os Srs. Deputados que os aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovados. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SRª. 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 3042/2007, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com a 
Igreja Evangélica Assembléia de Deus Central, pela 
inauguração de seu novo templo. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento nº 
3042/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SRª. 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 3043/2007, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com a 
Igreja Evangélica Assembléia de Deus – Jardim 
América, pela realização de sua décima quarta 
Conferência Missionária. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento nº 
3043/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

 A SRª. 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 3044/2007, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com a 
Igreja Evangélica Assembléia de Deus – Jardim 
América, pela formatura da décima turma do curso 
Missiologia. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento nº 
3044/2007, que acaba de ser lido. 
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 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SRª. 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 3045/2007, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com a 
Igreja Evangélica Assembléia de Deus – Maruípe, 
pela realização de seu quarto Congresso Missões. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento nº 
3045/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SRª. 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 3046/2007, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com a 
Igreja Evangélica Assembléia de Deus – Colina da 
Serra, pela realização de seu Congresso de Mocidade. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento nº 
3046/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SRª. 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 3047/2007, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com a 
Igreja Evangélica Batista - Vila Nova, pela realização 
do primeiro congresso de Louvor e Adoração Vida 
Nova.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento nº 
3047/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SRª. 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 3048/2007, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
CRM-ES – Conselho Regional de Medicina do 
Espírito Santo, pelos 20 anos do programa de 
rastreamento do câncer de pele nos lavradores 
Pomeranos no Espírito Santo. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento nº 
3048/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SRª. 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 3049/2007, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com a 
UNESC – Centro Universitário do Espírito Santo, 
pelos 40 anos de tradição no ensino superior. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento nº 
3049/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SRª. 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 3050/2007, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com o 
restaurante Oriundi, pela conquista do primeiro lugar 
no prêmio Gourmet Vip. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
3050/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente.  
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 

REQUERIMENTO N.º 3051/2007, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com o Sr. 
Antônio Louçâ Pargana e demais diretores da Cisa 
Trading, por integrar o ranking das 200 maiores 
empresas do Estado do Espírito Santo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
3051/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 

REQUERIMENTO N.º 3052/2007, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com os 
alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental e 
Médio Benício Gonçalves, pela criação de roupas de 
material reciclado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
3052/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 



5283 – Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 06 de dezembro de 2007  

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 3053/2007, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com a 
Fundação Ceciliano Abel de Almeida, pelos 30 anos 
de existência. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
3053/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 3054/2007, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com o curso 
de Farmácia da Universidade de Vila Velha – UVV, 
pela apresentação do melhor trabalho científico 
apresentado no sexto Congresso Internacional de 
Ciências Farmacêuticas na USP.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
3054/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 

REQUERIMENTO N.º 3055/2007, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com o casal 
Vânia e Jovane, criadores da Reserva Natural 
Oiutrem, pelo comprometimento da preservação do 
meio ambiente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
3055/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 

REQUERIMENTO N.º 3056/2007, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com o 
apresentador Fabrício Fabre do Programa Gourmet 
Vip. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
3056/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 

REQUERIMENTO N.º 3057/2007, do Deputado 

Givaldo Vieira, de voto de congratulações com a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente do 
Município da Serra, pela realização do primeiro 
Festival de Teatro Ambiental do Município Serrano. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
3057/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 

REQUERIMENTO N.º 3058/2007, do Deputado 
Givaldo Vieira, de voto de congratulações com a 
Secretaria Municipal de Educação do Município da 
Serra, pela realização da Terceira Mostra Artística, 
Cultural e Científica da Serra. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
3058/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 

REQUERIMENTO N.º 3059/2007, do Deputado 
Givaldo Vieira, de voto de congratulações com o 
Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes – 
HUCAM, pela realização do projeto de combate ao 
câncer de pele em pomeranos. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
3059/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 

REQUERIMENTO N.º 3061/2007, do Deputado 
Giulianno dos Anjos, de voto de congratulações com 
o Prefeito de Água doce do Norte, Sr. Abrão Lincoln 
Elizeu, pela excelente administração à frente do 
executivo municipal.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
3061/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 

REQUERIMENTO N.º 3062/2007, do Deputado 
Giulianno dos Anjos, de voto de congratulações com 
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a Prefeita de São Gabriel da Palha, Srª Raquel Lessa, 
pela excelente administração à frente do executivo 
municipal. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
3062/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA – (APARECIDA 

DENADAI) – Sr. Presidente, informo a V. Ex.ª que 
não há mais expediente a ser lido. 

 
(De acordo com a lista de presença 
apresentada pela Diretoria Legislativa da 
Mesa Diretora, comparecem o Sr.ª os Srs. 
Deputados Da Vitória, Marcelo Santos, 
Sargento Valter e Sérgio Borges).  

 
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 PTC, Sr. 
Deputado Jardel dos Idosos. 

 
O SR. JARDEL DOS IDOSOS – (Sem 

revisão do orador) –  
  Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, 
faremos hoje uma crítica construtiva. Passando por 
Vitória, em frente ao Palácio do Governo, flagramos 
uma senhora com mais ou menos setenta ou setenta e 
cinco anos pedindo esmolas. Vejam que tristeza.  
  Gostaríamos de saber o que está fazendo a 
Secretaria de Ação Social. Ela deveria verificar a 
situação dessa senhora. Ela já passou da idade de 
receber o benefício para pelo menos se alimentar, 
benefício esse que o Governo Federal repassa aos 
Estados e aos Municípios.  
  Fazemos um elogio à Deputada Luzia 
Toledo, grande Deputada, que propôs que os filhos 
ou os responsáveis pelos idosos no Estado do Espírito 
Santo visitem seus pais nos asilos. Diz a manchete: 
“Visita obrigatória aos idosos em asilos.” É verdade. 

Quando tínhamos dezenove anos, hoje temos 
quarenta anos, participamos do nosso primeiro 
Seminário da Terceira Idade, na Praia do Canto. 
Dele participou um idoso rico e um idoso pobre. Os 
dois cresceram juntos. O idoso pobre, rico de saúde, 
os filhos nem ligavam para ele. Para os filhos aquele 
homem não valia nada e aquele pai que tanto lutou 
para os educarem e os criarem, não tinha nenhum 
valor. Já o idoso rico, lembramo-nos que na época ele 
precisou fugir para participar do seminário. Foi muito 
triste e ao mesmo tempo muito bonito, porque ele 
mostrou interesse de estar lá presente junto conosco 
para mostrar como é a vida.  

Daquele dia em diante passamos a analisar a 
diferença: quando um homem envelhece no Brasil ele 
só tem valor se tiver algo a deixar para os filhos, 

netos e genros. Muitas vezes vemos um neto 
empurrando a cadeira de rodas ou guiando o idoso; 
noventa por cento é porque o idoso tem algo a deixar. 
E quando o idoso tem algo a deixar, todo mundo o 
paparica. É uma pena!  

Gostaríamos que o Prefeito de Vitória, Sr. 
João Coser, olhasse por aquela senhora que se 
encontra pedindo esmola no ponto mais bonito da 
cidade de Vitória , em frente ao Palácio Anchieta. 
 Ela estava mendigando no sol quente. 
Ficamos triste. Achamos até que levamos uma multa. 
Se levarmos uma multa, gostaríamos que fosse tirada, 
porque paramos o carro e provoquei o maior 
congestionamento. É muito triste ver os idosos do 
jeito que estão. 
 Faremos uma indicação na próxima semana 
para que os idosos tenham condições de sentar aonde 
quiserem nos ônibus. Viemos de ônibus hoje e vimos 
oito idosos na frente. E o motorista, muito cauteloso, 
disse: “Jardel, entra.” Falamos: “Calma, espera um 
pouquinho.” Vimos os idosos em pé, e atrás do 
ônibus estava vazio. Deixem os idosos entrarem pela 
porta do meio ou pela porta traseira. Vamos lhes dar 
condições dignas. Ser idoso no Brasil é muito ruim, é 
vergonhoso, triste! Vamos dar condições aos idosos 
para que possam viver melhor. 
 Em Maringá, no Parará, os idosos aos 
sessenta anos não pagam passagem. Aqui pagam. 
Apresentamos em 2001 um projeto em Vila Velha, 
mas não deu certo. Trata -se de lei nacional. O mesmo 
acontece com o projeto que trata do estacionamento 
gratuito para os idosos, que foi vetado. Foi baseado 
no estatuto. É lei. Só queríamos oficializar, mas não 
foi aprovado.  
 Agora falarei de Vila Velha. Deputados, 
quando morre uma pessoa famosa rapidinho todo 
mundo fica sabendo. E a imprensa às vezes é a última 
a saber. Quando acontece uma tragédia, parece que o 
ser humano adora coisa ruim, todos comentam e todo 
mundo fica sabendo. Agora, fico triste ao ver o meu 
município, Vila Velha, da maneira como está. E esse 
prefeitinho que nunca trabalhou, nunca deu duro na 
vida, o Sr. Max Filho, está gastando milhões. Você já 
colocou algum anúncio no jornal? Sabe quanto custa 
uma simples mensagem no jornal para se vender um 
papagaio, um cabrito, um periquito, uma geladeira ou 
um fogão? Não! Olhem só como esse prefeito gasta 
dinheiro. Focalize aqui. Mas é mentira pura. Não tem 
nada de verdade aqui no jornal.  
 Mostrei nesta tribuna semana passada, o quê? 
Mostrei que tenho mil e seiscentos currículos, todos 
de Vila Velha. Aí o jornal, nesta matéria paga - se 
não for mentira renuncio ao mandato -, diz: “A 
cidade tem o menor índice de desemprego da Grande 
Vitória.” Mentira, porque mostrei aqui mil e 
seiscentos currículos. Falei também que trezentas e 
oitenta empresas, grandes empresas de Vila Velha, 
foram para outros municípios por falta de incentivo 
fiscal. Agora, o jornal publica uma mentira. O jornal 
mais conhecido e mais fácil de ler. Vejam quantas 
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folhas. As páginas estão cheias dos dois lados. É 
muita mentira! Tudo mentira. Outro jornal, diz: 
“Qual é a bronca?” A bronca é séria: “Obra parada e 
transtorno. AAvenida Graça Aranha, em São 
Torquato, bairro de Vila Velha, a poeira está 
incomodando moradores e principalmente 
comerciantes que estão fechando o comércio porque 
não têm como trabalhar.”  

O prefeito, muito sabidinho, malandro, 
malandro, malandro, foi surfista, surfou comigo, sabe 
muito bem que é só malandragem, está esperando, no 
meu ponto de vista, o governo do Estado terminar a 
obra do Terminal para, juntamente com o governo, 
realizar as obras para acabar com aquela buracada 
que existe em São Torquato, incomodando todo 
mundo. 
 Agradeço ao Prefeito Max Filho ter colocado 
mão única na Ponte do Camelo, conforme idéia 
minha, sentido único com desvio no Incra. Obrigado, 
Prefeito! Nesse caso V. Ex.ª me escutou. Não foi 
apenas essa idéia, dei mais de cem idéias e V. Ex.ª 
me escutou. Obrigado.  Agora, estou de saco cheio , 
não agüento mais, vou abrir o verbo. No bairro 
Itapoã, o Prefeito para beneficiar certo morador, 
indenizou uma casa em uma determinada rua; e as 
que deveria indenizar, que ficam no meio do valão, 
porque quando chove alaga todo o bairro de Itapoã, 
S. Ex.ª não as indenizou. Inclusive havia verba para 
que indenizasse essa casa. E esta que estou 
mostrando aqui ele indenizou. Parece que foram 
trezentos mil reais por cada casa. Vejam, é uma 
ruazinha. Sr. Prefeito, vamos dar um jeito nessa casa, 
os moradores de Itapoã estão revoltados com V. Ex.ª. 
Digo mais: ali ninguém mais vota no Senhor. Está 
deixando a desejar. 
 Vejam esta foto, é um ônibus dos cadeirantes. 
Uma mãe desesperada me disse: “Jardel, meu filho 
quer ir para a escola, mas não pode ir porque não tem 
ônibus. O ônibus está jogado lá no pátio.” Dois 
ônibus jogados fora, sabem por quê? Porque 
terceirizar é melhor. A Tia Aninha está bilionária. 
Sem licitação! São vinte ônibus alugados para a 
Prefeitura a oito mil reais cada um. Pagam uma 
miséria ao motorista: trezentos e cinqüenta reais e 
mais trezentos reais fora da carteira. Isso é crime! 

Agora vou falar um pouco para o Governador 
do Estado. Governador, preste atenção, meu 
camarada, meu amigo, irmão de fé. Os trabalhadores 
da área portuária estão revoltados, estão desesperados 
lá no porto. Os trabalhadores da área portuária, como 
os estivadores, arrumadores, consertadores, suporte e 
outros, representados pela Intersindical e também os 
do Banestes, da agência do Porto de Vitória estão 
pedindo socorro. SOS Portuários. 

Há mais de vinte e cinco anos os 
trabalhadores do Porto recebem seus pagamentos 
pelo Banestes, nosso banco. Milhões de reais são 
administrados pelo Banco do nosso Estado. O que 
está acontecendo? Agora, o órgão gestor da mão-de-
obra portuária está querendo transferir toda a folha de 

pagamento para um banco privado, para o Banco 
Real. Essa medida traria um grande preju ízo para o 
Banestes e conseqüentemente para o nosso Estado. 

Fomos procurado por alguns representantes 
dos portuários e dos funcionários do Banestes para 
que nós, Deputados, juntamente com o Governador 
possamos reverter essa situação. Além do mais, os 
trabalhadores não aprovam essa medida. Eles querem 
continuar recebendo pelo Banestes, que tem uma 
ampla rede de atendimento, com postos em todo o 
Estado. Pergunto: para atender a quais interesses o 
pagamento dos portuários será transferindo para um 
banco privado? 
 Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr.as 
Deputadas e Sr. Governador, o Banestes e os 
portuários e o nosso Estado precisam do nosso apoio. 
 
 O Sr. Euclério Sampaio – Sr. Deputado, 
fazemos coro às palavras de V. Ex.ª no sentido de 
que o pagamento dos salários dos portuários não 
sejam transferidos para o Banco Real, porque o 
Banestes está sendo muito bem administrado. Será 
bom se pudermos formar um movimento para que 
essas receitas não saiam daquela agência do 
Banestes. 
 Com relação à Prefeitura de Vila Velha , 
registramos que o PDT tem as duas prefeituras de 
maior aprovação do Estado: Serra, administrada pelo 
Sr. Audífax Charles Pimentel Barcelos e Vila Velha, 
administrada pelo Sr. Max Freitas Mauro Filho. Não 
estamos defendendo ninguém neste Plenário, mas a 
realidade e o que vivenciamos. 
 Quanto à infra-estrutura, hoje o Município de 
Vila Velha é um dos quatro municípios com a menor 
renda per capita do nosso Estado, e o prefeito vem 
investindo em infra-estrutura, coisa que nenhum 
administrador público gosta de fazer porque ninguém 
vê e não dá voto, mas S. Ex.ª não está preocupado 
com voto, mas com a qualidade de vida do povo de 
Vila Velha. 
 
 O SR. JARDEL DOS IDOSOS – Sr. 
Deputado, V. Ex.ª está equivocado porque 
saneamento básico é qualidade de vida. O prefeito 
enganou a todos no Município de Vila Velha com 
microdrenagem, coisa que prometeu realizar. 
Qualquer chuva causa um transtorno no município. 
Para mim o prefeito de Vila Velha é mentiroso e 
enganador. Digo mais, sairá matéria na revista Veja 
que atordoará muitas pessoas, apesar de que na 
verdade não existe político ladrão, o que existe é 
desvio de verba; caso lhe cobre o dinheiro, ele 
devolve e paga uma multa. 
 
 O Sr. Euclério Sampaio – Sr. Deputado, só 
para esclarecimento: as obras reclamadas pelo povo 
vêm sendo feitas pelo Governo do Estado e pela 
Rodosol, que é a continuação da Terceira Ponte e a 
drenagem do Canal Bigossi; não é da 
responsabilidade da prefeitura, pelo contrário, o 
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prefeito vem lutando junto com o povo de Vila Velha 
para que as obras não parem. Ficaremos feliz quando 
virmos V. Ex.ª defendendo o povo por falta de saúde, 
segurança e educação. 
 
 O SR. JARDEL DOS IDOSOS – Sr. 
Deputado, todos os dias observo as obras do Canal 
Bigossi, elas estão sendo realizadas com todo pique. 
Há poucos dias arranharam o carro da Assembléia 
Legislativa quando estive lá, agora tenho que pagar o 
prejuízo. Digo que Vila Velha parou no tempo. 
Passou da hora de o município ter um prefeito 
empreendedor, com mãos limpas, que tenha os pés no 
chão, que fale a língua do povo; um prefeito que não 
seja o que temos em Vila Velha. Os dias estão 
passando rapidamente, e se for para mudar, até eu 
serei candidato a prefeito para fazer uma Vila Velha 
melhor, mais bonita, diferente, um lugar onde se dá 
vontade de viver, porque a violência hoje é muito 
grande naquela região, assalto e mais assalto. Está 
uma bagunça. Peço aos deputados que dêem uma 
voltinha naquele município e vejam que nas ruas 
somente os meios-fios estão sendo pintados. A 
enganação está aí. É o Prefeito Meio-fio. Centenas de 
empresas foram embora daquele município. Onde era 
uma grande indústria de biscoitos e massas, a 
Alcobaça, hoje é um grande depósito de veículos e 
ninguém faz nada. O Município de VilaVelha 
parou no tempo. O povo não vê a hora das eleições, 
porque o povo quer mudança, empreendimento e 
verdade e não o que publicou este jornal. (Muito 
bem!)  

 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Claudio Vereza. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente e Srs. 
Deputados, hoje é o Dia Nacional da Consciência 
Negra, Dia de Zumbi. Por ser o dia de martírio de 
Zumbi, o Dia Nacional da Consciência Negra foi 
instituído há muitos anos, mas sua comemoração 
oficial é mais recente.  

Temos que saudar as diversas iniciativas 
comemorativas do poder público ao dia e a semana 
da consciência negra. A Prefeitura de Vitória 
promove um evento de quase dez dias, chamado 
“Pluricidades”, com muitas atividades e ontem com o 
lançamento. 

A Prefeitura de Cariacica realiza a Mostra 
Cultural “Raízes” e lança hoje a lei municipal de 
incentivo à cultura, chamada Lei João Bananeira, 
numa alusão àquele personagem da Banda de Congo 
de Roda D’Água, um boneco feito com palhas de 
bananeira, que é uma característica da cultura popular 
daquele Município. E assim diversas atividades serão 
realizadas. 

Esta Casa de Leis recebe, a partir de amanhã 
até o dia 1º, a belíssima exposição “Nossa Arte 

Negra”, na Galeria de Arte Francisco Schwartz, 
aberta amanhã com os artistas: Irineu Ribeiro, 
escultor; Carmô Albano, telas pintadas a óleo; Edson 
Sagaz, grafite; e Celso Madeira, com fotografias. Já 
podemos vislumbrar parte dessa exposição. 

Em alusão a esse dia, homenageando a luta 
da raça negra no Brasil, que hoje chamam de afro-
descendentes, e que tem agora, no Governo Federal, 
uma secretaria especial para cuidar do combate ao 
racismo não somente em relação aos negros mas em 
relação a outras etnias, como indígenas, ciganos, 
judeus, entre outros. 

Faremos a leitura do artigo do padre Marcelo 
Barros, monge beneditino do Estado de Goiás, que 
trata desse tema, e que tem como título “O abraço das 
culturas para reencantar a vida”. 
“Nesta semana, ao recordar o martírio de Zumbi dos 
Palmares, que, no dia 20 de novembro de 1697, deu a 
vida pela liberdade do povo negro e para que nunca 
mais nenhuma pessoa humana seja escravizada, 
grupos sociais de todo o Brasil se unem para celebrar 
a valorização da negritude e a contribuição das 
culturas afro-descendentes para nosso país. 

O Dia da União e Consciência Negra nos 
remete à riqueza de uma sociedade pluralista, na qual 
a originalidade de cada cultura seja não só respeitada, 
mas possa contribuir com o conjunto. Zumbi dos 
Palmares não é herói apenas dos que se reconhecem 
negros e sim de todo o povo brasileiro. Ele e todos 
que lutaram pe la liberdade e igualdade dos seres 
humanos possibilitaram que o Brasil se reencontre 
finalmente com sua alma negra e possa assumir o fato 
de ser, mais do qualquer país africano, a pátria da 
maior população negra do mundo. 
 Infelizmente, mais de 300 anos depois do 
martírio do Zumbi, as pesquisas oficiais confirmam: 
o Brasil branco continua sendo 2,5 vezes mais rico 
que o Brasil negro. Apesar das políticas sociais do 
Governo terem conseguido tirar mais de oito milhões 
de brasileiros da miséria, as diferenças entre negros e 
brancos não tem diminuído. Os negros chegam a ser 
64% da população brasileira mais pobre. Enquanto 
esta realidade não for transformada, a lei que proíbe o 
racismo continuará sendo, na prática, desrespeitada. 
A sociedade mantém a máscara do respeito, à 
igualdade de todos, mas se organiza de forma que os 
negros continuem social e economicamente 
discriminados. Eles vivem esta experiência há mais 
de cem anos, quando foram “libertados” da 
escravidão, sem qualquer indenização, nem política 
social que permitisse o mínimo de integração social 
aos ex-escravos, jogadas à rua, sem casa, sem 
trabalho e sem nenhum direito social.  
 Desde a Conferência da ONU contra o 
racismo em Durban (África do Sul, 1991), cresce no 
mundo a idéia de exigir “indenização pelos anos de 
escravidão” e formular “uma polícia de reparação 
pelas injustiças sofridas”. O mundo pagou 
indenização aos judeus pelo que sofreram nos anos 
do holocausto nazista. Governos de países latino-
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americanos que torturaram pessoas e assassinaram 
militantes em épocas de ditadura aceitam pagar 
indenizações às famílias pelo que os seus pais e avós 
sofreram. Entretanto, até aqui nenhum dos países que 
se enriqueceram com o seqüestro e a escravidão dos 
irmãos e irmãs da África aceitam restituir um pouco 
do que roubaram a estes povos, hoje, empobrecidos e 
em situações de grande carência. Ao contrário, 
governos e empresas de países da Europa, como 
também dos Estados Unidos continuam explorando 
diamantes e petróleo de vários países africanos 
através da mão de obra quase escrava e da conivência 
de governos corruptos que se enriquecem à custa da 
miséria de seus cidadãos. 
 Tudo o que pode favorecer a superação de 
quaisquer preconceitos e discriminações deve ser 
apoiado para que consigamos construir relações em 
que as pessoas se enriqueçam com os diferentes e as 
diferenças. Neste assunto, ainda temos longo 
caminho a percorrer. No Brasil, a atual política de 
cotas nas escolas ou em certos trabalhos públicos tem 
defeitos e não atinge a raiz dos problemas, mas 
provisoriamente, pode ajudar a que a população 
negra e seus descendentes tenham mais condições de 
acesso à sociedade na qual sempre foram 
discriminados. O jornal Valor dedicou a capa do seu 
suplemento semanal de fim de semana ao fato de que 
a Universidade Zumbi dos Palmares, que tem 87% de 
seus alunos negros, formou sua primeira turma (ela 
foi criada em 2003). Conforme o jornal, a maioria 
destes 126 alunos, formados em Administração de 
Empresas e Direito, já se submetem a concursos e 
exames de admissão em empresas nacionais e 
internacionais. O resultado está sendo um excelente 
índice de aprovação (Cf. Valor, 09-11/11/2007). 
 É importante este reconhecimento do talento 
de tantos jovens que, antes eram praticamente 
impedidos de aceder à universidade e a certos 
empregos simplesmente por serem negros e pobres. 
Entretanto, esta integração só vale a pena se, para ser 
incluídas na sociedade, as pessoas não precisem 
renunciar a sua identidade original e quase deixar de 
ser negras. Ora, um dos grandes valores das culturas 
afro-descendentes é justamente não se privar de sua 
liberdade em função das conveniências do mercado. 
O que toda sociedade brasileira pode aprender de 
muitas comunidades negras é que o sentido da vida é 
possibilitar a todos condições de se humanizar na 
convivência uns com os outros e na valorização dos 
elementos mais gratuitos da vida, como lazer, a arte e 
a busca espiritual. Sobre isso, as Igrejas cristãs têm 
uma dívida moral com as culturas e religiões negras. 
Se no passado diversas Igrejas condenaram e 
perseguiram essas formas de fé, atualmente o 
Conselho Mundial de Igrejas, que reúne trezentas e 
quarenta confissões cristãs, afirma que ninguém 
pode, em nome do Evangelho, negar o direito das 
comunidades negras ou indígenas de ter suas 
tradições espirituais próprias e autóctones, como não 
se pode menosprezar sua forma de crer e cultuar a 
Deus. 
 Zumbi não conseguiu o fim da escravidão, 
menos ainda a superação do racismo. Mas, a sua 

história e o seu exemplo nos ajudam a prosseguir o 
caminho da liberdade e a lutar contra qualquer tipo de 
discriminação e injustiça. Ainda hoje milhares de 
brasileiros e brasileiras cantam com convicção: “Ei, 
ei, Zumbi, Zumbi, ganga meu rei, você não morreu, 
você está em mim....”. 
 Sr. Presidente, terminamos o nosso discurso 
parabenizando o Comandante da Polícia Militar, 
Coronel Coutinho que, hoje, durante uma cerimônia 
realizada no Palácio Anchieta fez um belíssimo 
pronunciamento a respeito do Dia Nacional da 
Consciência Negra, enaltecendo a possibilidade que 
pessoas como ele estejam em instâncias de direção no 
poder público de nosso País e de nosso Estado. 
(Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Euclério Sampaio. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente, Sr.ªs Deputadas 
e Srs. Deputados, inicialmente gostaria de me 
desculpar pela forma ríspida com que, 
eventualmente, possa ter me dirigido ontem por 
ocasião da votação das emendas parlamentares a 
alguns de nossos Pares. Não tive a intenção de ser 
deselegante ou desrespeitoso com quem quer que 
seja. O meu objetivo foi defender as prerrogativas do 
Poder Legislativo e protestar contra a forma arbitrária 
e extremamente desrespeitosa com que integrantes da 
base governista nesta Casa têm a maioria dos 
Deputados e é justamente por esse motivo que volto 
hoje a esta tribuna.  
 Sr. Presidente, a teoria da separação dos 
Poderes surgiu como alternativa à exploração do 
homem pelo detentor do mando. A tendência ao 
abuso é intuída por todos os pensadores e Aristóteles 
já advertira sobre a necessidade de separar as funções 
como forma de disciplinar o poder. Tarefa retomada 
por Montesquieu em sua clássica proposta até hoje 
sufragada por muitas Constituições vigentes. O 
Brasil, desde a sua primeira Constituição 
Republicana, assumiu com ortodoxia o dogma da 
separação de Poderes. A Constituição de 1.988 
consagra a existência de três Poderes harmônicos e 
independentes entre si e, mais ainda, transforma esse 
postulado em cláusula pétrea, insuscetível de 
modificação constitucional. Mas, lamentavelmente, o 
que observamos hoje e o que aqui acontece não é um 
exemplo disso, ou seja, é relação pouco harmônica e 
de muita dependência. Já não podemos afirmar que a 
lei seja expressão da vontade geral ou relação 
necessária extraída da natureza das coisas. Ela nada 
mais é do que o resultado do compromisso possível 
entre forças que se digladiam num Parlamento 
submisso à onipotência do Governo. É, na maioria 
dos casos, uma resposta casuística às necessidades 
contingentes e conjunturais. A força do Executivo 
tem garantido a aprovação de projetos de lei sem 
qualquer discussão. 
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 Ao ouvir ontem o Líder do Governo do 
Estado nesta Casa, Sr. Deputado Elcio Alvares dizer 
que deveríamos aprovar o PPA na forma desejada 
pelo Palácio Anchieta, já que o Governador Paulo 
Hartung tem a aprovação da maioria da população 
capixaba, fiquei estarrecido. Quer dizer, então, que a 
popularidade de um governante, expressa por 
pesquisas de opinião pública, deve falar mais alto do 
que as normas constitucionais? Ora, Sr. Presidente, é 
no mínimo um absurdo não podermos discutir nesta 
Casa questões de tamanha relevância para o Estado, 
como o PPA. Perdemos, então, o direito ao 
contraditório? Perdemos o direito, que nos foi dado 
nas urnas, de legislar e representar o nosso povo?
 Ora, essa é uma posição eminentemente 
política de subserviência ao Governo. É uma postura 
conservadora, retrógrada e arbitrária. Digam o que 
disserem, aleguem o que alegarem, o Governo Paulo 
Hartung e seus representantes nesta Casa não podem 
ignorar que os Parlamentares que aqui estão foram 
eleitos pelo voto popular de forma democrática e 
legítima e devem ser respeitados como representantes 
do povo. Lamentavelmente os recentes 
acontecimentos, tanto no Congresso Nacional quanto 
nesta Casa, envolvendo parlamentares em 
recebimento de propinas, desvio de verbas públicas, 
corrupção ativa e passiva e fisiologismo atiraram na 
lama o Parlamento fazendo com que muitos 
passassem a duvidar de sua necessidade no quadro 
das instituições políticas. 
 Sr. Presidente, ao dizer que devemos 
simplesmente acompanhar a vontade do Governo do 
Estado o Deputado Elcio Alvares acaba endossando 
essa tese. Mas isso, Sr. Presidente, é muito perigoso 
porque nenhum País que pretenda realmente ser 
democrático pode prescindir de um Parlamento forte 
e atuante. Afinal, ele é a voz, os olhos e os ouvidos 
do povo no Governo. É através dele que o povo 
exerce o poder de fiscalização, evitando os abusos e 
as arbitrariedades. Infelizmente, em virtude de uma 
tradição histórica e de um alheamento crônico do 
povo em relação à política e à coisa pública em geral, 
o Parlamento no Brasil vem caminhando, exceções à 
parte, dissociado daqueles a quem deveria 
representar. É evidente que muitos mecanismos 
de funcionamento do Legislativo precisam ser 
aperfeiçoados e outros tantos criados. Entretanto, 
apesar dos problemas existentes, não podemos aceitar 
que o Executivo use mão dos instrumentos de 
persuasão que detém – alguns bem autoritários e 
populistas – para simplesmente ignorar e achincalhar 
ainda mais o Legislativo. Isso é, sem dúvida, um 
risco à democracia. Com todo o respeito que tenho à 
liderança do Governador Paulo Hartung e ao bom 
trabalho que S.Exa. está realizando em alguns 
setores, lamento profundamente que seu Governo e 
seus mais fiéis representantes na Assembléia ignorem 
os princípios democráticos, contribuindo para um 
maior enfraquecimento do Legislativo. 

 Sr. Presidente, do alto de sua popularidade, o 
Governador Paulo Hartung não pode esquecer-se de 
que ainda existe uma expressiva parcela da população 
capixaba que não se sente contemplada pelas ações 
de seu Governo. Gente que disputa palmo a palmo 
atendimento médico-hospitalar, que vive em 
situações de vulnerabilidade social, que amarga as 
consequências das desigualdades sociais e a violência 
está no dia a dia. Paulo  Hartung - como S.Exa. 
mesmo costuma dizer - é o Governador de todos e 
não apenas daqueles que aprovam o trabalho de seu 
Governo. Ao Líder Elcio Álvares, que conhece bem 
os meandros do poder e em especial a força do 
Governador Paulo Hartung, peço reflexão e respeito 
aos princípios democráticos e a esta Casa. 
 Sr. Presidente, já está passando da hora de 
colocarmos fim neste discurso sectário e perigoso de 
que quem apóia o governador é do bem e quem está 
contra, mesmo que pontualmente, é do mal. 
 Srs. Deputados, o achincalhe com esta Casa 
está tão grande que no dia 03 de outubro enviamos 
um requerimento de informação para a Secretária de 
Educação - o prazo venceu no dia 02 de novembro - e 
até a presente data o Sr Aroldo, Secretário da Pasta, 
não respondeu. S.Exª está incurso na Lei nº 1079 de 
10 de abril de 1950, Lei de Responsabilidade Fiscal 
por improbidade administrativa. Entramos com uma 
representação em face do mesmo, dos responsáveis 
pelo Governo. 
 Pretendemos ter um Parlamento forte, 
independente e harmônico com os demais Poderes. 
Mas para isso precisa de ser respeitado. A “gota 
d’água” foi a questão do PPA; passou um “trator” 
nesta Casa desrespeitando toda a sua dignidade. Era 
regimental e legal, mas muito imoral. Não sabemos 
se imoral tem densidade pouca ou grande. Foi um 
absurdo  
 Srs. Deputados, todos os avanços que a atual 
Presidência está conseguindo e os presidentes 
anteriores conseguiram não estão adiantando nada 
diante do achincalhe que o Poder Executivo está 
tentando impingir a esta Casa. Por isso a nossa 
indignação e o nosso pronunciamento. Refletimos 
muito ontem à noite. Sabemos que temos sido duro 
com os companheiros. Mas o pior de tudo é ver o 
povo sofrer, é ver esta Casa ser desrespeitada e 
ninguém fazer nada aqui dentro. Obrigado. (Muito 
bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Sargento Valter.  
 

O SR. SARGENTO VALTER – (Sem 
revisão do orador) - Sr. Presidente, Srªs. Deputadas 
e Srs. Deputados, iniciamos parabenizando o 
Vereador Sr. Roberto Carlos, do Município de Serra, 
pela sua iniciativa, pelo público presente e pela forma 
que transcorreu àquela sessão solene, ontem na 
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cidade de Serra, em homenagem ao “Dia da 
Consciência Negra.”  

Saudamos o professor Hélio, que foi o 
palestrante, e que de uma forma muito competente 
fez uma bela palestra sobre o “Dia da Consciência 
Negra”.  

Aproveitamos o momento para dizer um 
pouco deste dia importante para nós afro-
descendentes, mas também de toda população 
brasileira. Não que devamos comemorar o “Dia da 
Consciência Negra”. Neste dia devemos refletir. 
Refletir sobre as políticas públicas, as injustiças, os 
tratamentos e oportunidades desiguais que tem sido 
oferecido a população brasileira. 

Zumbi dos Palmares é uma referência muito 
positiva para nós, demonstra com sua luta a sua 
importância. Quando o negro consegue uma posição 
de destaque na sociedade, ela é importante pelo fruto 
de sua capacidade e de sua forma de se portar. Nós 
afro-descendentes não devemos aceitar que sintam 
pena de nós. Devemos sim, aqueles que Deus 
privilegiou de ter uma posição melhor na sociedade, 
lutar para que outros também possam galgar esse 
espaço através da inclusão social. 

A exclusão social não é um privilégio de nós 
negros. É um privilégio daqueles que são 
desassistidos pelas políticas públicas do governo e 
sobretudo daqueles que não tiveram uma 
oportunidade através de uma família mais 
estruturada. Haja visto a concentração de riqueza, 
hoje, na mão de poucos. Não é a política de cotas que 
vai resolver nosso problema. Também, não são as 
políticas de inclusão - para reparar aquilo que foi 
feito lá atrás - que resolverão os nossos problemas. 

Precisamos que o poder público tenha 
políticas públicas para fazer com que não só os afro-
descendentes, mas toda essa população desassistida 
tenha dias melhores. 

Hoje, “Dia da Consciência Negra”, não é 
para se comemorar, e sim, refletir o que significa este 
dia 20, para nós. 
 E, hoje, ouvimos um discurso muito bonito 
do Comandante da Polícia Militar, Coronel Antônio 
Carlos Coutinho, sobre a sua ascensão e do privilégio 
de ser um coronel negro da Polícia Militar. Ontem, o 
nosso palestrante, Professor Hélio, dizia estar 
surpreso porque achava que apenas o comandante da 
Polícia Militar da Bahia era um negro. Ele não sabia 
que um negro também comandava a corporação no 
Estado do Espírito Santo. O que demonstra o quanto 
é comemorado a ascensão de um negro no poder. 
 Recordamo-nos que em 1997 foi uma festa 
quando na historia do Exército Brasileiro, pela 
primeira vez, um oficial cinco estrelas, oficial de 
divisão recebia a promoção de general de divisão. 
Isso demonstra o quanto as oportunidades são 
desiguais e demoram em chegar. 
 Zumbi dos Palmares não foi apenas um 
homem importante e útil aos afro-descendentes, mas 
também para todos os injustiçados, para os que 

necessitavam de dias melhores. Daí, então, a nossa 
referência positiva a esse dia de reflexão, “Dia da 
Consciência Negra”. 
 Parabenizamos também o Governo do 
Estado, em especial as Secretarias de Estado da 
Segurança Pública, da Fazenda e da Administração, 
pelo inovador modelo de gestão das cem novas 
viaturas da Polícia Militar, em forma de comodato, 
fazendo com que essas viaturas, de fato, atendam à 
segurança. E esses policiais que hoje estão desviados 
da função gerenciando crises na manutenção das 
viaturas, possam ser empregados no policiamento 
ostensivo, na segurança da população. Esperamos 
que essa gestão de locação permita que em um prazo 
de quarenta e oito horas àquela viatura que for 
baixada funcione, dada uma cota de reserva que as 
locadoras têm. É um processo inovador e muito 
importante. Se de fato der certo, esse modelo deve ser 
seguido com muito carinho e com muito zelo. 
 Parabenizamos os procuradores desta Casa, 
em especial o Dr. José de Arimatéia, pelo 
informativo naquela comissão. São de grande valia 
para nós Deputados, para nós que militamos nesta 
Casa as suas informações, as suas orientações. Isso 
demonstra o zelo desse corpo técnico desta Casa e, 
sobretudo, a vontade de produzir e melhorar a 
qualidade deste parlamento, para melhor trabalho 
oferecermos à população. 
 Parabenizamos também a Prefeitura 
Municipal de Serra, em especial o prefeito, Sr. 
Audifax Barcelos, pela excelente avaliação obtida nas 
pesquisas feita pelo instituto Futura, publicado no 
jornal A Gazeta de segunda-feira. A avaliação foi 
muito positiva àquela administração, fazendo com 
que a Serra se sinta cada vez mais privilegiada pelos 
seus administradores desde 1997, com um projeto 
muito bem-sucedido implantado pelo PDT em 
parceria com o PSB. O que demonstra uma grande 
realização de uma administração pública. 
Parabenizamos de uma forma muito firme a 
administração de Serra. 
 Não poderíamos também deixar de 
parabenizar os companheiros do PSB de Piúma pela 
militância naquela cidade; o Presidente da Câmara 
Municipal, o Prefeito afastado, Sr. Valtinho Potratz. 
Estamos satisfeito com os rumos que o Partido 
Socialista Brasileiro está tomando naquele município. 
 Comunicamos ao povo do Estado do Espírito 
Santo e à nossa militância que no dia 1º de dezembro 
o Governador de Pernambuco, Sr. Eduardo Campos , 
Presidente Nacional do PSB, estará na cidade de 
Serra fazendo uma palestra para a militância do nosso 
partido sobre os sessenta anos do PSB. Será um 
encontro importante que reunirá os prefeitos, vice-
prefeitos, vereadores e dirigentes das executivas 
municipais deste Estado, para que possamos 
comemorar os sessenta anos do nosso partido e, 
sobretudo, traçar os seus rumos para as eleições de 
2008. 
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 Parabenizamos o nosso Partido Socialista 
Brasileiro e que continue sendo esse instrumento da 
inclusão social em nosso Estado. (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, Srªs. Deputadas e Srs. 
Deputados, assomamos à tribuna para nos referir a 
um grande problema vivenciado na cidade de 
Colatina. Antes, porém, parabenizamos o nosso 
colega, Sr. Deputado Sargento Valter, pelo brilhante 
discurso e pela grande preocupação com a minoria. E 
hoje é o seu dia, o “Dia da Consciência Negra”. 

Sr. Presidente assomamos a esta tribuna para 
pedir o apoio de V.Ex.ª e de todos os nossos pares 
para resolvermos um grande problema que aflige a 
cidade de Colatina. Esse foi um final de semana 
muito triste para aquela cidade, especialmente para o 
bairro Columbia, onde tivemos a perda da jovem 
Jéssica Priscila Pereira da Luz, de quatorze anos que 
ao atravessar a BR 259 no bairro Columbia, rodovia 
que liga Colatina a Baixo Guandu, voltando do 
supermercado foi atropelada por um veículo, que não 
percebeu a sua passagem e ela acabou vindo a óbito.  

Além de protestarmos por essa morte tão 
prematura queremos uma solução definitiva para esse 
problema. Por isso convidamos - porque não 
podemos convocar -, todos os senhores pares para 
que nos empenhemos em resolver esse grande 
problema vivenciado pelo povo de Colatina, 
especificamente, pelo bairro Columbia. A morte da 
menina Jéssica foi uma entre várias que aconteceram 
na BR 259, especificamente no bairro Columbia.  

No mês de agosto deste ano o 
Superintendente do DNIT, Dr. Élio Bahia, informou 
que será instalado o redutor eletrônico na BR, no 
local específico em que têm acontecido esses 
acidentes e óbitos. O Dr. Élio Bahia respondia a um 
pedido especial do nosso gabinete e a resposta está 
em nosso gabinete arquivada. Encaminhamos àquela 
associação a resposta positiva do Dr. Élio Bahia, pois 
foi quem provocou esse pedido. 

Outras mortes precisam ser evitadas. Além 
do redutor eletrônico, queremos também instalar 
rotatórias na BR 259, uma no começo e a outra no 
final do bairro Columbia.  

Pedimos ao líder de Governo, Sr. Deputado 
Elcio Alvares, para que junto conosco peçamos ao 
vice-governador e Secretário de Obras, Sr. Ricardo 
Ferraço, pois acreditamos no seu trabalho, com 
conduz aquela Pasta e pedimos que busque uma 
solução, para que não mais aconteçam esses 
acidentes. 

Pedimos ao cinegrafista que foque a matéria 
publicada hoje no jornal A Tribuna que diz o 
seguinte: “BR fechada e confusão”. A sociedade de 
Colatina, o bairro Columbia não dorme mais em paz. 

O jornal A Tribuna de sábado trouxe uma matéria 
dizendo: “menina é atropelada”. O também veículo 
de comunicação jornal A Gazeta demonstrando a sua 
preocupação, na data de 17 de novembro, sábado 
escreveu: “Colatina - Atropelamento causa protesto 
na BR 259” 

A nossa obrigação enquanto representante da 
sociedade capixaba é poder usar o nosso espaço 
assomando a esta tribuna e reivindicar. E quero pedir 
o apoio de V.Ex.ª Sr. Deputado Paulo Foletto para 
irmos juntos ao Governo do Estado, especificamente 
ao nosso vice-Governador e conseguir essa obra. 

 
O Sr. Paulo Foletto – Sr. Deputado Da 

Vitória, parabéns pelo pronunciamento de V.Ex.ª, 
também fomos convidado a estar lá no momento do 
conflito. Recebemos um telefonema, mas é difícil 
nessa hora ir, até por que os ânimos estavam 
exaltados. Há quatro anos fomos pela primeira vez ao 
gabinete do superintendente ou diretor geral, não sei 
bem, do DNIT, Dr. Élio Bahia, acompanhado pelo 
Sr.Valdo ex-presidente da associação de moradores e 
depois numa outra reunião acompanhado pelo, já 
então vereador Sr. José Antônio Becalli, fazer essa 
reivindicação que V.Ex.ª já fez oficialmente. E a 
promessa do superintendente foi: “já estão sendo 
contratadas oito lombadas eletrônicas para o Estado 
do Espírito Santo, e uma delas será colocada em 
Colatina. Na outra reunião a mesma coisa. Venda 
Nova do Imigrante, uma cidade na região serrana do 
estado, que cresceu ao lado da BR 262 também 
reivindica e não tem a lombada eletrônica, apesar de 
ter um sinal. Essa reivindicação já tem, pelo menos, 
quatro anos. É importante V.Ex.ª fazer o registro de 
mais uma vítima fatal, é a sétima pessoa que morre. 
Conte conosco na reivindicação. 

 O dia que o DNIT comprar a lombada 
eletrônica, que o bairro Columbia seja o primeiro 
agraciado devido a necessidade de pouparmos mais 
vítimas fatais a nossa comunidade colatinense. 
Parabenizamos o pronunciamento de V.Ex.ª, Sr. 
Deputado Da Vitória, e conte conosco na ajuda.  

 
O SR. DA VITÓRIA -Agradecemos a 

V.Ex.ª, Sr. Deputado Paulo Foletto. Mais uma vez, 
diante da TV Assembléia e de todos que nos 
assistem, aos nossos pares, Deputados estaduais, 
convidamos V.Ex.ªs para juntos fazermos uma 
política diferente daqueles deputados estaduais que se 
elegeram no Município de Colatina e não o fizeram. 
Uniremos forças para trabalharmos em prol da 
minoria, dos anseios da nossa cidade, da nossa 
região.  

A segurança nas estradas do Estado do 
Espírito Santo é uma questão que nos preocupa. Por 
ano morrem mais jovens em acidentes de trânsito do 
que na guerra no Iraque. É um triste quadro que 
precisamos reverter com a educação no trânsito. 
Precisamos de medidas que efetivamente controlem a 
velocidade dos veículos em nossas estradas.  
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Para finalizar nossa fala, aproveitamos a 
oportunidade para pedir o apoio de todos. Essa é uma 
preocupação que não podemos mais dar um minuto 
sequer de prazo. Como foi falado pelo Sr. Deputado 
Paulo Foletto, são sete mortes no mesmo local, em 
quatro anos.  

Pela forma com que o Governador do Estado, 
Sr. Paulo Hartung leva a gestão do Governo, não é 
como conduziremos. Temos certeza que teremos a 
receptividade do vice-governador do estado, pois a 
gestão da Pasta da Secretaria de Estado de Obras 
Públicas foi incumbida a V.Exª, para, de imediato, 
possamos não somente atribuir as responsabilidades 
ao Governo Federal por ser uma rodovia federal, mas 
também de pronto fazermos o investimento do 
Governo Estadual porque assim é mais rápido, 
resolve-se mais fácil. Pode-se fazer uma rotatória até 
a chegada da lombada eletrônica que tanto V.Ex.ª, Sr. 
Deputado Paulo Foletto, cobra e espera há mais de 
quatro anos.  

Temos somente nove meses de vida pública, 
chegamos agora. Mas queremos nos unir a V.Ex.ª 
para não esperarmos nem mais um dia e não 
assomarmos a esta tribuna para falar da oitava morta 
naquele cidade, especificamente naquele bairro.  

Acreditamos e temos certeza de que seremos 
recebidos pelo Governo. Queremos o apoio de 
V.Ex.ª, Sr. Presidente Guerino Zanon, do líder do 
Governo, do Sr. Deputado Paulo Foletto e de todos os 
nossos Pares. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Rafael Favatto.  

 
O SR. RAFAEL FAVATTO - (Sem revisão 

do orador) - Sr. Presidente, Sr.ªs Deputadas e Srs. 
Deputados, Sr. Presidente, Sr. Deputado Guerino 
Zanon, muito nos honra V.Exª ser presidente desta 
Casa, conduzindo-a com brilhantismo e 
transparência. Nesses nove meses que 
acompanhamos o trabalho de V.Exª neste 
Parlamento, podemos dizer que muito se assemelha 
ao período que o Sr. Deputado Claudio Vereza 
presidiu esta Casa, também com transparência e 
dignidade. Muito obrigado por ser nosso presidente. 

Assomamos a esta tribuna para falar do 
professor, nosso Secretário de Estado de Educação 
Sr. Haroldo Corrêa Rocha. Há um tempo fizemos 
quatorze indicações de reformas de escolas no 
Município de Vila Velha e fomos agraciados com 
onze das quatorze indicações. As escolas: Adolfina 
Zamprogno; Barão de Rio Branco, ambas em Vila 
Garrido; Domingos José Martins, em Alvorada; 
Professor Jorge Anizio Borjaille, em Santa Rita; 
Assiosolina Assis Andrade, em Aribiri; Catharina 
Chequer, em novo México; Florentino Avidos, no 
Ibes; Luiz Manoel Vellozo, na Glória; Dr. Francisco 
Freitas Lima, em Ilha das Flores, escola que minha 
mãe foi diretora durante um bom tempo; Galdino 

Antônio Vieira, em Santa Rita e Professora Maura 
Abaurre.  
 O professor Haroldo Corrêa Rocha se 
comoveu com a situação dessas escolas durante a 
visita de sua assessoria, e prontamente atendeu a 
solicitação de reforma para as mesmas.  

Agradecemos a presença do Governo do 
Estado por intervir nessas escolas, através do 
Secretário de Educação, que conduz com 
brilhantismo os trabalhos dessa secretaria; com 
seriedade e competência, agraciando a educação, 
levando reformas também para os Municípios de 
Serra e Cariacica.  
 O Secretário Sérgio Aboudib Ferreira Pinto 
também abrilhanta esse relacionamento que temos 
com o governo, sendo um canal de comunicação com 
o Governador Paulo Hartung. O diálogo aberto que 
existe é fruto de nosso trabalho que vem crescendo 
no Município de Vila Velha e em todos os 
municípios do Estado, haja vista conseguimos levar a 
construção de uma ponte para o Município de Iúna.  
 Como líder do PTB, registramos que esse 
partido está atrelado ao Governo do Estado; está na 
fileira dos partidos que apoiam o Governador Paulo 
Hartung.  
 Assistimos hoje um programa de televisão 
onde o Secretário José Teófilo Oliveira disse que fez 
e faz parte do Governo Paulo Hartung durante os dois 
mandatos. O secretário fez uma breve análise do 
período de governo e registrou a preocupação do 
Governo com suas bases, com o social, com o povo 
do Estado do Espírito Santo. S.Ex.ª vem fazendo com 
que o Estado se erga com crescimento econômico e 
social.  
A Secretária de Cultura, Sr.ª Dayse Maria Oslegher 
Lemos, realizará novos projetos para alavancar ainda 
mais a cultura em nosso Estado. Os projetos muito 
nos anima, pois virão muitas novidades. A Secretaria 
da Cultura está com uma nova mentalidade, trazendo 
pessoas competentes.  

Trabalha naquela pasta um funcionário, se 
não me engano se chama Maurício, há trinta anos, e 
agora ocupa um cargo de confiança da Secretária, que 
conseguiu formar um diagnóstico de sua secretaria. 
São pessoas que trabalham com amor. Pessoas que 
trabalham realmente são de cargo efetivo, que 
precisam ser valorizadas, e essa valorização do 
profissional faz com que o mesmo trabalhe ainda 
melhor pelo povo do Espírito Santo. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Marcelo Santos. 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (Sem 

revisão do orador) – Sr. Presidente, Sr.as Deputadas 
e Srs. Deputados, o Sr. Sérgio Borges é testemunha - 
e sempre será - do que falaremos, até porque o 
orçamento que apresentamos legislatura anterior 
aprovado por V.Ex.ª e acatado pelo Governo do 
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Estado, inclusive na realização das obras que 
passaremos a citar como agradecimento. 
 Discutimos hoje na Comissão de 
Constituição e Justiça, e o Sr. Deputado Elcio 
Alvares falou da importância dessa discussão sobre a 
implantação de outros modais de transportes 
públicos, a serem implantados, em especial, na 
Região Metropolitana, para minimizar os impactos 
desse grande caos urbano que acontece na Grande 
Vitória, especialmente nos Municípios de Cariacica, 
Vila Velha, Serra e Vitória. 
 Mobilidade urbana é um tema fundamental 
que deve estar na Ordem do Dia, e não significa 
meramente tratarmos de maneira politicamente 
correta o tema: trânsito nas nossas vias urbanas. É 
sugerir.  
 Passaremos agora a dizer sobre o que foi 
acatado no PPA: uma emenda que fizemos para o 
estudo de viabilidade do transporte hidroviário de 
cargas. Podemos fazer esse estudo para saber sobre a 
viabilidade de transportar as mercadorias estocadas 
nas estações aduaneiras de interior, em especial nos 
Municípios de Cariacica e Serra. Os veículos que 
transportam essas mercadorias trafegam pela nossa 
cidade de Cariacica, cortam o Município de Serra 
para chegarem aos portos dos Municípios de Vitória 
e Vila Velha. 
 Os contêineres ou as rochas transportadas por 
esses caminhões que utilizam as nossas vias, 
engarrafando-as e provocando inclusive inúmeros 
acidentes, dentre eles, o fato citado agora pelo Sr. 
Deputado Da Vitória, na Região Metropolitana.  
 Se tirássemos esses veículos das nossas vias, 
diminuíssemos a sua acessibilidade e colocássemos o 
transporte hidroviário de cargas para ser uma prática 
utilizada, não diferente do que é a utilizada no 
mundo, reduziríamos a emissão de CO2 e teríamos um 
trato com a questão mobilidade urbana de forma mais 
eficaz. Um outro exemplo seria a diminuição da 
violência no trânsito que leva diversas vidas à 
fatalidade diante dos brutais acidentes. 
 Sobre as obras que conseguimos junto ao 
Governo do Estado, agradecemos ao Sr. Governador 
Paulo Hartung, que não tem medido esforços para 
transformar os sonhos dos nossos cariaciquences em 
realidade. 
 Não será o Sr. Governador Paulo Hartung e 
nenhum de nós que resolverá os problemas da cidade 
de Cariacica como num toque de mágica. Uma cidade 
que tem cento e dezessete anos de existência, que 
persegue o sonho de se transformar em um lugar cada 
vez melhor para se viver, enterrados por muitos, com 
exceção de poucos governadores - citamos a figura 
do ex-Governador Sr. Elcio Álvares - mas muitos 
governadores que sentaram naquela cadeira, que 
poderiam ter feito justiça social naquela cidade, não o 
fizeram. Ao invés de praticarem a justiça social, 
sempre trataram Cariacica com desrespeito e com 
muita discriminação. 
 Fato esse que não acontece agora. Já no meu 
segundo mandato e desde o primeiro momento em 

que fomos eleito, em conversa com o Sr. Governador 
Paulo Hartung na casa da sua mãe – eu ainda não 
havia tomado posse - a primeira pergunta que nos fez 
foi a seguinte: “Marcelo, o que você quer do 
Governador do Estado, recém-eleito, em prol da sua 
cidade”? A nossa única resposta, resumindo o anseio 
de toda a população do Município de Cariacica foi: 
respeito. O nome que traduz o sentimento e a 
esperança do povo da nossa cidade se chama respeito. 

Respeito foram as obras que começaram 
através da nossa luta iniciada no mandato passado, 
quando foi enviada a esta Assembléia Legislativa 
solicitação de aprovação de dez milhões de reais a 
serem investidos em obras e benefícios no Município 
de Cariacica. 
 Essas obras já começaram. Podem cobrar. O 
dinheiro já está sendo repassado à Prefeitura de 
Cariacica. E falaremos um pouco das emendas que 
apresentamos ao orçamento estadual. 
 Nos bairros Campo Verde, Santo Antônio e 
Vila Roma a Rua Paulo Nascimento será 
pavimentada. Nos bairros Porto Belo I e Porto de 
Cariacica a Rua Plácido de Cariacica será 
pavimentada. Nos bairros Antônio Ferreira Borges a 
ligação com o Bairro Limão e ligação com os bairros 
Areinha e Alice Coutinho Santos serão pavimentadas. 
No bairro Nova Rosa da Penha a ligação com o 
bairro Nova Esperança será pavimentada. Nos bairros 
Vista Dourada, Beira Rio e Flor Piranema as ruas 
Barão de Itapemirim, Barão de Mauá e Principal 
serão pavimentadas. Nos bairros Itacibá, Sotema e 
Porto de Santana a ligação da Rodovia José Sete com 
a Avenida Beira Mar será pavimentada, se Deus 
quiser. Nos bairros Campo Novo, Jucelino 
Kubitschek e Padre Gabriel a rua Espírito Santo será 
pavimentada. No bairro Areinha a ligação com os 
bairros Antônio Ferreira Borges e Alice Coutinho 
Santos será pavimentada. Nos bairros Residencial 
Balbino e Santa Fé a Rua D será pavimentada, rua de 
fundamental importância para esse bairro que não é 
tão antigo, mas que já nasce com uma população 
muito grande. No bairro Limão a ligação com o 
Bairro Antônio Ferreira Borges será pavimentada. No 
bairro Porto Belo II a Rua 5 será pavimentada. Nos 
bairros Castelo Branco, Rio Marinho, Jucelino 
Kubitschek e Campo Novo a Avenida 1º de Maio, a 
Rua 28, Rua H, Rua 21, Rua Joana Maria da Silva, 
Rua 20, Rua 19, Rua 16, Rua 17, Rua Grassiano, Rua 
22 e Rua 23 serão pavimentadas. Nos bairros São 
Geraldo e Alto Dona Augusta a Rua Tarson Paiva 
será pavimentada. Nos bairros Tucum e Nova 
Valverde a ligação da Espírito Santo 080 e BR 101 
será pavimentada. 
 Essas são algumas obras que serão feitas com 
recursos provenientes das emendas apresentadas 
nesta Assembléia Legislativa ao orçamento, 
capitaneadas pelo Governador do Estado, para 
promovermos o incremento da receita e transformá-la 
em uma ação específica para os cidadãos capixabas, e 
nesse caso específico para o povo de Cariacica. 



5293 – Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 06 de dezembro de 2007  

 Apresentamos emendas também ao 
orçamento, que estão sendo conveniadas. Se Deus 
quiser, até o final do ano diversas ruas e avenidas no 
bairro Porto de Santana e Porto Novo serão 
pavimentadas. 
 Oitocentos mil reais não é muito para atender 
as nossas demandas. Contudo muitos dos que 
governaram este Estado não cumpriram uma emenda 
parlamentar, pequena ou grande. Por isso fazemos 
justiça ao Sr. Governador Paulo Hartung porque em 
sua administração toda emenda apresentada por 
qualquer parlamentar, do PT ao PSDB, do PMDB ao 
PSC, de toda coloração partidária, aprovada e 
publicada no Diário Oficial, foi cumprida com a 
rigidez necessária e atendimento às normas legais. 
 Falaremos agora sobre as emendas que 
apresentamos ao Orçamento, que serão apreciadas e 
aprovadas na Comissão de Finanças. 
 Apresentamos emendas para a reforma da 
praça do bairro Cruzeiro do Sul em Cariacica; para 
alambrar campos dos bairros Flexal, Nova Canaã, 
Rosa da Penha, Itapemirim, Jardim Botânico, Jardim 
de Alah, Piranema, Padre Gabriel, São Geraldo II, 
Porto de Santana e Sotelândia; para o recapeamento 
da Avenida Expedito Garcia, o coração de Campo 
Grande; para a pavimentação da estrada Santa 
Leopoldina que liga os bairros Cangaiba, Campo 
Verde e Santo Antônio à BR 101; para a reforma da 
ponte que liga o Município de Cariacica, no bairro 
São Francisco, ao Município de Viana, mais 
precisamente no bairro Vila Betânia; para a 
realização do torneio de futebol amador; para a 
pavimentação da Avenida Perimetral, no bairro Vale 
Esperança; para a construção das instalações de 
atendimento pela APAE de Cariacica; reforma das 
instalações da Associação Amor e Vida; 
pavimentação das ruas Bela Vista, Délio Beltrane, 
Jovino Kroebel no bairro Vera Cruz; construção de 
quadra poliesportiva no bairros São Geraldo e 
Oriente. 

Em especial colocamos recursos para a 
legalização fundiária dos bairros Flexal, Alice 
Coutinho, Ferreira Borges, Padre Gabriel, Santa 
Catarina, Jardim de Alah, Jardim dos Palmares, 
Jardim Botânico e Bairro Liberdade. 
 Além de outras emendas que não temos 
tempo para citar, apresentamos recursos para a 
reforma do patrimônio histórico Igreja Matriz São 
João Batista no Município de Cariacica, mais  
precisamente em Cariacica Sede. 
 Essas são as ações que este Governo, em 
conjunto com os demais Poderes, realiza para a 
construção de um novo Estado, rescrevendo a história 
e colocando o Espírito Santo no rumo do 
desenvolvimento. Nós juntamente com o Governador 
Paulo Hartung estamos transformando o sonho dos 
capixabas, neste caso específico dos cariaciquenses, 
em realidade. (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 
107/2007, da Mesa Diretora, que 
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. Publicado no DPL do dia 
14/05/2007. O Parecer nº 259/2007, 
da Comissão de Justiça, pela 
inconstitucionalidade, publicado no 
DPL do dia 28/08/2007, foi rejeitado 
em plenário na Sessão Ordinária do 
dia 28.08.2007. Parecer oral da 
Comissão de Cidadania, pela 
aprovação. (COMISSÃO DE 
FINANÇAS E MESA DIRETORA). 
 
2. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei 
Complementar nº 48/2007, oriundo 
da Mensagem Governamental nº 
213/2007, que reorganiza o Conselho 
Estadual de Cultura – CEC e dá 
outras providências. Publicado no 
DPL do dia 30/10/2007. Pareceres 
orais da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade; da Comissão de 
Cidadania e da Comissão de Cultura, 
ambos pela aprovação. Na Comissão 
de Finanças, o Deputado Sérgio 
Borges se prevaleceu do prazo 
regimental para relatar a matéria na 
Sessão Ordinária do dia 19.11.2007. 
(COMISSÃO DE FINANÇAS). 
 
3. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei nº 
382/2007, do Deputado Atayde 
Armani, que dispõe sobre a utilização 
da carne de peixe nas refeições dos 
alunos das escolas da rede estadual 
de ensino. Publicado no DPL do dia 
25/09/2007. Parecer oral da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade. Na Comissão de 
Cidadania, o Deputado Robson 
Vaillant se prevaleceu do prazo 
regimental para relatar a matéria na 
Sessão Ordinária do dia 19.11.2007. 
(COMISSÕES DE CIDADANIA, 
DE DEFESA DO CONSUMIDOR, 
DE EDUCAÇÃO, DE SAÚDE E DE 
FINANÇAS). 
 
4. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei nº 



Vitória-ES, quinta-feira, 06 de dezembro de 2007 Diário do Poder Legislativo - 5294 

245/2007, da Deputada Luzia Toledo, 
que obriga os estabelecimentos 
comerciais a utilizar para 
acondicionamento de produtos 
embalagens plásticas oxi-
biodegradáveis – OBP’s. Publicado 
no DPL do dia 18/07/2007. Pareceres 
n.ºs 295/2007, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade; 
24/2007, da Comissão de Meio 
Ambiente, pela aprovação e 44/2007, 
da Comissão de Finanças, pela 
rejeição. Na Comissão de 
Agricultura, não houve quorum para 
deliberação da matéria e na Comissão 
de Defesa do Consumidor o 
Deputado Reginaldo Almeida se 
prevaleceu do prazo regimental para 
relatar a matéria na Sessão Ordinária 
do dia 19.11.2007. (COMISSÃO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR). 
 
5. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei 
Complementar nº 50/2007, oriundo 
da Mensagem Governamental nº 
219/2007, que solicita prorrogação, 
por mais doze meses, dos prazos de 
contratações temporárias de pessoal 
para atender às necessidades da 
Faculdade de Música – FAMES, do 
Instituto de Atendimento Sócio-
educativo – IASES e do Instituto de 
Defesa Agropecuária  e Florestal – 
IDAF. Publicado no DPL do dia 
13/11/2007. Parecer oral da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade. Na Comissão de 
Cidadania, o Deputado Robson 
Vaillant se prevaleceu do prazo 
regimental para relatar a matéria na 
Sessão Ordinária do dia  19.11.2007. 
(COMISSÕES DE CIDADANIA, 
DE CULTURA, DE 
AGRICULTURA E DE 
FINANÇAS). 
 
6. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei nº 
517/2007, oriundo da Mensagem 
Governamental nº 220/2007, que 
dispõe sobre a adesão ao Fundo de 
Desenvolvimento das Atividades 
Portuárias – FUNDAP, instituído 
pela Lei nº 2.508, de 22 de maio de 
1970. Publicado no DPL do dia 
13/11/2007. Parecer oral da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade. Na Comissão de 
Finanças, o Deputado Sérgio Borges 
se prevaleceu do prazo regimental 

para relatar a matéria na Sessão 
Ordinária do dia 19.11.2007. 
(COMISSÃO DE FINANÇAS). 
 
7. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei nº 
518/2007, oriundo da Mensagem 
Governamental nº 224/2007, que 
institui o programa de parcelamento 
incentivado de débitos fiscais 
relacionados ao ICM e o ICMS e dá 
outras providências. Publicado no 
DPL do dia 13/11/2007. Na 
Comissão de Justiça, o Deputado 
Elion Vargas se prevaleceu do prazo 
regimental para relatar a matéria na 
Sessão Ordinária do dia 19.11.2007. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
CIDADANIA E DE FINANÇAS). 
 
8. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei nº 
479/2007, do Deputado Luiz Carlos 
Moreira, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de compensação das 
emissões de Gases de Efeito Estufa 
(GEE), por meio do plantio de 
árvores e do manejo adequado dos 
resíduos gerados pelos eventos 
realizados no Estado. Publicado no 
DPL do dia 19/11/2007. Na 
Comissão de Justiça, o Deputado 
Elion Vargas se prevaleceu do prazo 
regimental para relatar a matéria na 
Sessão Ordinária do dia 19.11.2007. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
CIDADANIA, DE AGRICULTURA, 
DE MEIO AMBIENTE E DE 
FINANÇAS). 
 
9. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei nº 
420/2007, do Deputado Cacau 
Lorenzoni, que assegura aos idosos a 
isenção do pagamento de pedágio em 
Rodovias Estaduais. Publicado no 
DPL do dia 19/10/2007. Na 
Comissão de Justiça, o Deputado 
Elion Vargas se prevaleceu do prazo 
regimental para relatar a matéria na 
Sessão Ordinária do dia 19.11.2007. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
CIDADANIA, DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR E DE FINANÇAS). 
 
10. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei nº 
413/2007, do Deputado Da Vitória, 
alterando o artigo 4º da Lei nº 
6.641/2001, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade dos estabelecimentos 
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comerciais e industriais a manterem 
seus reservatórios de água nos 
padrões de potabilidade e dá outras 
providências. do Publicado no DPL 
do dia 18/10/2007. (COMISSÕES 
DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE 
SAÚDE, DE MEIO AMBIENTE E 
DE FINANÇAS). 
 
11. Discussão, se houver recurso, na 
forma do artigo 275-B, §§ 2.º a 5.º do 
Regimento Interno, do Projeto de Lei 
nº 514/2007, do Deputado Sargento 
Valter, que concede título de cidadão 
Espírito-santense ao Senhor Eduardo 
Henrique Accioly Campos. Publicado 
no DPL do dia 19/11/2007. Pareceres 
nºs. 414/2007, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade e 
153/2007, da Comissão de Defesa da 
Cidadania e dos Direitos Humanos, 
pela aprovação. Lido no Expediente 
da Sessão Ordinária do dia 
19.11.2007. 

 
12. Discussão Especial, em 3ª sessão, 
do Projeto de Lei nº 447/2007, da 
Deputada Luzia Toledo, que obriga a 
instalação de portaria com aparelho 
detector de metais nos eventos 
artísticos, culturais e esportivos de 
grande público. Publicado no DPL do 
dia 05/11/2007. 

 
13. Discussão Especial, em 2ª sessão, 
do Projeto de Lei nº 370/2007, do 
Deputado Rafael Favatto, que 
assegura à pessoa portadora de 
deficiência física, mental ou sensorial 
prioridade de vaga em Escola da 
Rede Pública Estadual próxima a sua 
residência. Publicado no DPL do dia 
18/09/2007. 

 
14. Discussão Especial, em 2ª sessão, 
do Projeto de Lei nº 461/2007, da 
Deputada Luzia Toledo, que institui 
no Estado o Programa de Orientação 
em Saúde e Atendimento Social à 
Gravidez Precoce e Juvenil destinado 
a Crianças, Adolescentes e Jovens 
Gestantes e dá outras providências. 
Publicado no DPL do dia 
08/11/2007. 

 
15. Discussão Especial, em 1ª sessão, 
do Projeto de Lei nº 433/2007, do 
Deputado Givaldo Vieira, que dispõe 
sobre a Política Estadual de 
Agroindústria Familiar do Estado e 

dá outras providências. Publicado no 
DPL do dia 26/10/2007. 

 
16. Discussão Especial, em 1ª sessão, 
do Projeto de Lei nº 456/2007, do 
Deputado Da Vitória, que acrescenta 
dispositivo à Lei nº 5.044/1995, que 
proíbe a exposição inadequada de 
matérias pornográficas em bancas de 
revistas. Publicado no DPL do dia 
08/11/2007. 

 
17. Discussão Especial, em 1ª sessão, 
do Projeto de Resolução nº 56/2007, 
da Mesa Diretora, que institui o 
Gabinete da Liderança do Governo 
na Assembléia Legislativa do Estado. 
Publicado no DPL do dia 26/10/2007.  

 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei nº 107/2007. 
Concedo a palavra à Comissão de Finanças, 

para que esta ofereça parecer oral à matéria. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(SÉRGIO BORGES) – Convoco os membros da 
Comissão de Finanças, Srs. Deputados Euclério 
Sampaio, Elcio Alvares, Da Vitória, Theodorico 
Ferraço e Rafael Favatto. 

Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
Srs. membros da Comissão de Finanças, 

relatamos o Projeto de Lei nº 107/2007 com uma 
emenda.  

 
“O artigo 1º do Projeto de Lei nº 
107/2007, de autoria da Mesa da 
Assembléia Legislativa, passa a ter a 
seguinte redação: 
 
“Art. 1º Os artigos 5º e 8º da Lei nº 
8.125, de 31.10.2005, passam a 
vigorar com a seguinte redação:  
 
“Art. 5° - Ficam criados e incluídos 
os Anexos II e III da Resolução n° 
1745/94 os cargos, de provimento 
efetivo, relacionados no Anexo IV 
desta lei, com os seus respectivos 
quantitativos, vencimentos e jornadas 
de trabalho. 
§ 1° - O cargo de especialistas de 
políticas públicas passa a integrar em 
seu último nível, a carreira de 
Analista Legislativo, criada pela 
Resolução n° 1.745/94, com 
denominação conferida pela 
Resolução n° 2160, de 29 de março 
de 2004. 
§ 2° - Os critérios de ascensão ao 
último nível da carreira de Analista 
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Legisla tivo, com o provimento 
derivado do cargo de especialista de 
políticas públicas, são os 
estabelecidos na resolução, além de 
pós-graduação em uma das áreas 
temáticas pertinentes às comissões 
permanentes da Assembléia 
Legislativa.(NR)” 
“Art. 8° - As atribuições básicas e os 
requisitos de investidura dos cargos 
efetivos criados pela presente lei, de 
atuação na área da TV Assembléia e 
da Comunicação Social são as 
previstas no Anexo VI, que integra 
essa lei.(NR)”  
 

 Sr. Presidente, parabenizamos V.Ex.ª por 
essa ação de aprimoramento dos funcionários 
efetivos desta Casa. 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. ELCIO ALVARES – Com o relator. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Com o 
relator. 
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO – Com 
o relator. 
 
 O SR. DA VITÓRIA – Com o relator. 
 
 O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 
Com o relator. 
 
 O SR. SÉRGIO BORGES– Sr. Presidente, 
o parecer foi aprovado à unanimidade pela Comissão 
de Finanças. 
 Devolvo a matéria à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Concedo a palavra à Mesa Diretora, para 
que esta ofereça parecer oral à matéria. 
 Convoco os membros da Mesa Diretora, Sr. 
Deputado Paulo Foletto. 
 Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
 Srs. membros da Mesa Diretora, trata-se do 
Projeto de Lei n.º 107/07, de autoria desta Mesa 
Diretora, que altera o artigo 8º da Lei Estadual nº 
8.125/2005, fixando as atribuições básicas dos cargos 
efetivos de atuação na área da Comunicação Social 
desta Assembléia Legislativa, tendo por objetivo 
viabilizar a realização de concurso público previsto 
nesta Casa de Leis. 
  O referido projeto foi lido na sessão 
ordinária do dia 02 de maio do corrente ano, 
publicado no Diário do Poder Legislativo do dia 14 
do mesmo mês, às fls 1433 e 1434, e permaneceu em 
pauta, em discussão especial, durante as sessões 

ordinárias dos dias 25, 26 e 27 de junho deste ano de 
2007.  
 Continuando sua tramitação regimental, a 
matéria foi submetida à Comissão de Justiça que 
emitiu o Parecer nº 259/07 por sua 
inconstitucionalidade, que, após leitura e publicação 
no Diário do Poder Legislativo, foi submetida à 
discussão prévia e votação, tendo o Plenário rejeitado 
o referido parecer em 28 de agosto do corrente ano. 
Assim, o projeto seguiu sua tramitação ordinária 
sendo distribuído às demais comissões permanentes 
com competência regimental para opinar sobre a 
matéria. 
 Em 13 de novembro do corrente ano, foi 
aprovado o Requerimento nº 162/07 de pedido de 
regime de urgência para o projeto em questão, e, por 
conseqüência, foi o mesmo incluído na pauta da 
sessão ordinária realizada em 14 de novembro deste 
ano, ocasião na qual recebeu parecer oral e favorável 
na Comissão de Cidadania. 
 Após, foi encaminhada à Comissão de 
Finanças, onde recebeu parecer oral e favorável, com 
adoção de emenda. 
 A emenda da Comissão de Finanças altera o 
Artigo 1º do Projeto de Lei nº 107/07, fazendo incluir 
também, além da alteração já nele prevista, referente 
ao Artigo 8º da Lei nº 8.125/2005, outra alteração 
referente ao artigo 5º da mesma lei. A alteração 
proposta pela Comissão de Finanças visa transformar 
o Cargo de Especialista de Políticas Públicas, criado 
pela Lei nº 8.125/05, ainda não provido e nem 
realizado o respectivo concurso público, em último 
nível da carreira de Analista Legislativo, carreira esta 
já existente nesta Casa de Leis, com cerca de trinta e 
três ocupantes dos respectivos cargos. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 Em análise à matéria, cumpre inicialmente 
ressaltar que a propositura do presente projeto se 
deve ao fato do Tribunal de Contas ter decidido 
reconhecer a inconstitucionalidade do art. 8º da Lei 
Estadual nº 8.125/2005 e conseqüente invalidade do 
Ato da Mesa Diretora nº 1.929/2006, que definiu as 
atribuições e responsabilidades dos cargos criados 
nos Anexos IV e V da mencionada lei; e ter 
solicitado a esta Casa de Leis a adoção de 
providência necessária ao exato cumprimento das 
disposições contidas no artigo 56 da Constituição 
Estadual. 
 Verifica-se, desta forma, que as atribuições e 
responsabilidades dos cargos criados nos Anexos IV 
e V da Lei Estadual nº 8.125/2005 foram fixadas por 
meio do Ato da Mesa nº 1.929/2006, com 
fundamento nas disposições do art. 8º da referida lei. 
 Contudo, após tomar ciência da Decisão TC-
550/2007 do Tribunal de Contas, esta Mesa baixou o 
Ato nº 1052/2007, publicado em 20 de março do 
corrente, determinando o adiamento das provas do 
concurso público, e apresentou o presente Projeto de 
Lei nº 107/2007 à apreciação dos nobres pares, com 
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vistas a corrigir as irregularidades apontadas pela 
referida Corte de Contas. 
 Neste sentido, o projeto se apresenta 
justificado no seu mérito, devendo receber parecer 
pela aprovação. Entretanto, além da emenda 
apresentada pela Comissão de Finanças, existe ainda 
a necessidade de se apresentar uma outra emenda, 
com vistas a fixar, desde logo, as atribuições de todos 
os cargos criados pela referida Lei nº 8.125/2005.  
 De fato, o presente projeto de lei foi 
apresentado objetivando, a priori, somente resolver a 
pendência do concurso público previsto. Porém, nada 
obsta, aproveitando o processo legislativo, que se 
resolva desde logo a fixação das atribuições dos 
cargos comissionados, criados pela referida lei, ou 
seja, os cargos de Secretário da Mesa de 
Comunicação Social, Coordenador de Agência de 
Notícias e Coordenador de Mídias e, bem ainda, de 
outros cargos efetivos da comunicação social, não 
contemplados na proposta original. Assim, somos 
pelo acolhimento da emenda apresentada pela Mesa, 
em anexo a este relatório. 
 

A EMENDA É A SEGUINTE: 
 

EMENDA Nº 02 AO PROJETO DE LEI Nº 
107/2007 

 
 O Artigo 8º referido no Artigo 1º do Projeto 
de Lei nº 107/2007, de autoria da Mesa da 
Assembléia Legislativa, passa a ter a seguinte 
redação: 
 

“Art. 8º As atribuições básicas dos 
cargos efetivos e comissionados 
criados pela presente Lei são as 
previstas nos Anexos VI e VII, que a 
integram. (NR)” 

 
 Palácio Domingos Martins, em 20 de 
novembro de 2007.  

 
GUERINO ZANON 

Presidente  
APARECIDA DENADAI 

1ª Secretária 
PAULO FOLETTO 

2º Secretário 
 
 “Quanto à emenda apresentada pela 
Comissão de Finanças, verifica-se que a mesma não 
acresce qualquer despesa a proposta original, 
adequando-se ao disposto no art. 64, inciso II, da 
Constituição Estadual. No mérito, a emenda se 
apresenta plenamente justificável, posto que, além de 
contemplar um pleito da categoria dos analistas desta 
Casa, também, justifica-se pelo critério técnico uma 
vez que se propõe a otimizar a atuação das carreiras 
existentes nesta Assembléia Legislativa, evitando o 
conflito de funções.  

 Pelo exposto, opinamos favoravelmente ao 
Projeto de Lei nº 107/2007 e a adoção das emendas 
apresentas pela Comissão de Finanças e pela própria 
Mesa. Assim, sugerimos a adoção.” 
Este é o parecer.  
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como vota o Sr. 2º Secretário? 
 
 O SR. PAULO FOLETTO – A favor. 
  
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON)- Aprovado o parecer com as emendas 
acatadas. 
 Em discussão o Projeto de Lei nº. 107/2007. 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação o Projeto de Lei nº. 107/2007. 
 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 à 
chamada a que respondem os Srs. 
Deputados Aparecida Denadai, 
Ataíde Armani, Cláudio Vereza, 
Doutor Rafael Favatto, Doutor 
Wolmar Campostrini, Elcio Álvares, 
Euclério Sampaio, Freitas, Guerino 
Zanon, Jardel dos Idosos, Luciano 
Pereira, Marcelo Coelho, Paulo 
Foletto, Reginaldo Almeida, Sérgio 
Borges e Theodorico Ferraço. 

 
(De acordo com a lista de presença 
apresentada pela Diretoria Legislativa da 
Mesa Diretora, retiram-se os Srs. Deputados 
Luiz Carlos Moreira, Robson Vaillant, 
Vandinho Leite e Wanildo Sarnáglia) 

  
O SR. 1º. SECRETÁRIO – (MARCELO 

COELHO) – Sr. Presidente, responderam à chamada 
dezesseis Srs. Deputados. 
  

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Há quorum para votação. 
 Em votação o Projeto de Lei nº. 107/2007. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 À Comissão de Justiça para Redação Final. 
 Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei Complementar nº. 48/2007. 
 Concedo palavra à Comissão de Finanças 
para oferecer parecer oral à matéria. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO-
(SÉRGIO BORGES) – Convoco os membros da 
Comissão de Finanças, Srs. Deputados Reginaldo 
Almeida, Euclério Sampaio e Wanildo Sarnáglia. 
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 Sr. Presidente, informo a V.Exª que o relator 
continuará se valendo do prazo regimental. 
 
 O SR. PRESIDENTE-(GUERINO 
ZANON) – É regimental. 

A Presidência, informa ao Sr. Deputado 
Jardel dos Idosos sobre o seu pronunciamento do dia 
de ontem com relação aos gastos com as empresas 
privatizadas que prestam serviços a esta Casa. 
 As contas da Assembléia Legislativa são 
publicadas em jornais e estão disponíveis no site da 
Assembléia Legislativa. E assim que deve ser, com 
transparência e clareza. Esse foi o nosso 
compromisso com a população do Estado do Espírito 
Santo, dar transparência aos nossos atos. E assim 
temos feito.  

Fica assim disponibilizado, se qualquer outra 
informação se fizer necessária, para que os colegas 
deputados ou a imprensa em geral precisarem ter 
acesso, fiquem disponibilizados os nossos diretores 
para prestarem as devidas informações. 
 Com relação aos custos, temos que fazer 
algumas distinções entre empresas terceirizadas e 
serviços de terceiros. Temos algumas diferenças, não 
podemos confundir terceirização de serviço, no caso 
da nossa Assembléia com limpeza e vigilância, com 
serviços de terceiros que envolvem todos os contratos 
de prestação de serviços previstos pelos planos de 
contas contábeis do Ministério de Planejamento que 
podem ser alterados a qualquer momento. 
O Sr. Deputado Jardel dos Idosos, ainda afirmou que 
os gastos aumentaram mês a mês. Quando se contrata 
serviços de terceiros, geralmente os contratos são 
feitos para doze meses. O exercício financeiro ocorre 
e nem sempre a liquidação da despesa e os 
pagamentos são feitos todo o mês. Atrasam na 
apresentação das faturas, erros nas cobranças são 
detectados ou a própria tramitação burocrática do 
processo faz com que sejam liquidados e pagos dois 
ou três meses de uma só vez. Por exemplo: No mês 
de agosto, quando o deputado fala que foram gastos 
um milhão quinhentos e oito mil. Foram liquidados e 
pagos somente da Telemar seiscentos e dois mil reais, 
referentes às faturas apresentadas de setembro de 
2006 até àquela presente data. 

Por isso, dizemos que sempre há atrasos ou 
as contas, entendemos que não condizem com os que 
estão sendo cobrados e a Direção da Casa tem que 
apurar. Ocorre o atraso e o acúmulo no pagamento. 
 Afirma ainda que o gasto com limpeza é de 
nove milhões. Aqui se encontram os mais variados 
tipos de despesas como telefonia fixa, celular, energia 
elétrica, locação de veículos, locação de máquinas 
copiadoras, manutenção e conservação do prédio, 
pagamento de ticket de alimentação que é um 
benefício do servidor, entre outros. 
 Essa é a explicação que gostaríamos de dar. 
Estamos abertos a todos que precisarem de 
informações com relação aos gastos que esta Casa 
pratica. 

 A SR.ª APARECIDA DENADAI – Sr. 
Presidente, pela ordem! Aproveitando a 
oportunidade, achamos que o momento e este. 
Estamos refletindo e trazendo para que todos saibam 
de números. Estamos acompanhando e ouvindo 
discursos inflamados em favor de se conceder 
aumento aos servidores. 
 Somos favorável que seja concedido aumento 
aos servidores, evidente que dentro do limite das 
possibilidades da Assembléia Legislativa. 
Analisando, hoje, na reunião da Mesa, o orçamento 
desta Casa para o ano que vem é de cento e seis 
milhões de reais. Só com despesa de pessoal já temos 
um comprometimento de oitenta e seis milhões e 
duzentos mil reais, ou seja, esta Casa já está 
comprometida, com oitenta e dois por cento do seu 
orçamento com pessoal; sobrando vinte milhões de 
reais para mantermos esta Casa. 
 Foi dito, ontem, que esta Casa tem condições 
de dar os trinta por cento de aumento aos servidores, 
mas colocando essa responsabilidade para a Mesa 
Diretora, liderada pelos Srs. Deputados Guerino 
Zanon, Paulo foletto e nós. Gostaríamos que esses 
mesmos deputados que transferiram essa 
responsabilidade para a Mesa Diretora sugerissem 
uma forma de arranjarmos esses trinta por cento, em 
valores. 
 Quando fizemos as contas e vimos que só 
sobram vinte milhões de reais, chegamos a pensar em 
rescindir todos os contratos e sugerir aos deputados 
que cuidemos da limpeza da Casa, porque não 
podemos ter contrato terceirizado se concedermos 
esse aumento com o orçamento que temos. 
Sugerimos que cada um de nós seja responsável pela 
limpeza de algum compartimento da Casa para que 
possamos cumprir o aumento de trinta por cento para 
os nossos servidores. 

Sempre defendemos que fosse negociada, 
junto ao Governo do Estado, uma forma de aumentar 
essa arrecadação, para que pudéssemos conceder o 
aumento. Fica bonito fazer o discurso, exigir o 
cumprimento da obrigação mas não dizer de onde 
vem o dinheiro; fica bonito fazer o discurso e 
transferir a responsabilidade para a Mesa Diretora. 
Mas frisamos que essa responsabilidade é de todos os 
deputados. Somos favorável a que se conceda o 
aumento aos servidores; queremos discutir uma 
forma de buscar esse dinheiro para que esse aumento 
seja concedido. Mas é preciso parar de fazer discurso 
para a platéia sem dizer de onde vamos tirar esse 
dinheiro. 

 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Sr. 
Presidente, pela ordem! A título de esclarecimento, 
mesmo porque sabemos que a fala da Sr.ª Deputada 
Aparecida Denadai não foi dirigida a nós, porque nas 
nossas manifestações culpamos os deputados do 
plenário, porque têm o poder de votar uma emenda. 
 Conversamos com alguns colegas e achamos 
impossível remanejar dinheiro do orçamento da 
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Assembléia Legislativa para conceder aumento de 
trinta por cento aos servidores; seria uma maneira de 
passar o problema para terceiros. O que pode ser feito 
é um pedido de suplementação do orçamento da 
Assembléia Legislativa. Não existe condição de se 
remanejar o orçamento, porque a Assembléia 
Legislativa já está trabalhando “no osso”. Apesar de 
toda a inflação e de todos os acréscimos anuais, o 
orçamento da Assembléia Legislativa muda muito 
pouco. 
 Em momento algum jogamos a culpa na 
Mesa Diretora, mesmo porque somos trinta Srs. 
Deputados, dos quais vinte e nove assumiram o 
compromisso, assinaram o documento, e a 
responsabilidade é deles. 
 Muito obrigado, Sr. Presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Nós é que agradecemos.  
 Entramos neste assunto porque esclarecer 
sempre é bom, quando se faz necessário. 
Conversamos, há pouco, com o Sr. Deputado 
Theodorico Ferraço e convidaremos a direção do 
Sindicato e mais alguns deputados para que, na 
segunda-feira, façamos uma reunião onde será 
colocado o orçamento da Assembléia Legislativa 
bem claramente à disposição de todos. Isto é 
transparência e é dessa maneira que gostamos de 
trabalhar. 
 Complementado as informações da Sr.ª 
Deputada Aparecida Denadai, dos cento e seis 
milhões de reais do orçamento do ano que vem, 
oitenta e seis milhões e oitocentos mil reais estão 
comprometidos com pagamento de pessoal e 
benefícios, incluídos os seis milhões de reais 
destinados ao pagamento dos Parlamentares. Então, 
temos um gasto de oitenta e um por cento do nosso 
orçamento empenhado com o pagamento dos 
servidores. Esta é a realidade da Assembléia 
Legislativa.  
 Outro dia lemos um artigo publicado em um 
dos jornais que circulam no nosso Estado, que dizia 
que somos a Assembléia legislativa que mais gasta 
per capita da Região Sudeste, o que não é verdade. O 
Estado do Espírito Santo é o segundo Estado; apenas 
1,4% da receita estadual é destinado ao 
funcionamento da Assembléia Legislativa, é a 
segunda do País, só perdendo para o Estado de São 
Paulo. Em termos de gasto per capita, somos o 
quarto do país.  
 São informações distorcidas e repassadas sem 
propósito. Não dizemos de má fé, mas que por falta 
de conhecimento não chegaram à imprensa como 
deveriam.  

Estamos abertos ao diálogo, assim como é 
aberto este Poder. Apanhamos muito nesta Casa de 
Leis porque temos a mente aberta e ações 
transparentes. Gostamos de ser assim e temos certeza 
de que cada um dos Srs. Deputados também gosta de 
atuar desta maneira. 

O SR. THEODORICO FERRAÇO – Sr. 
presidente, pela ordem! V.Ex.ª praticamente 
antecipou o que diríamos. Parabenizamos V.Exa. pela 
transparência como que conduz esta Casa de Leis. 
Por isto votamos em V.Ex.ª, como em toda a Mesa 
Diretora. 

Com relação ao aumento dos salários, não 
vimos nenhum pronunciamento nesta Casa de Leis 
responsabilizando V.Ex.ª. Ontem mesmo, quando 
discutíamos as emendas, procuramos os Srs. 
Deputados Paulo Foletto e Aparecida Denadai e 
dissemos: - Está na hora de convidarmos o Sr. 
Deputado Guerino Zanon para uma reunião aberta e 
transparente sobre a questão do aumento. Não dá para 
continuarmos a discutir a matéria sem discutir com a 
Mesa Diretora. 

V.Ex.ª é testemunha - e nos dará razão - de 
que desde o primeiro momento dissemos: - Sr. 
Presidente, não gostaríamos de vê-lo envolvido num 
assunto pertencente a todos nós e não é justo que se 
coloque a presidência responsável pelo que acontecer 
ou não. Mas agora é diferente, chegamos ao 
momento que não se pode enganar ninguém. É 
preciso colocar as cartas na mesa através de uma 
reunião. 

Conversamos com V.Ex.ª, que aceitou de 
bom grado reconhecendo a necessidade de uma 
reunião com os líderes e com o próprio Sindicato, 
quando a Mesa se posicionará colocando a verdade 
sobre a mesa. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) – Discussão única, em regime de urgência, 
do Projeto de Lei n.º 382/2007. 

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI) – Sr. 
Presidente, na forma regimental assumo a presidência 
da Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos e convoco seus membros, Srs. Deputados 
Atayde Armani, Luciano Pereira, Vandinho Leite e 
Euclério Sampaio. 
 Sr. Presidente, estando o relator ausente e 
ainda dispondo de prazo regimental, devolvo a 
palavra à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – É regimental. 
 Discussão única, em regime de urgência, do 
projeto de lei n.º 245/2007. 
 Concedo a palavra à Comissão de Defesa do 
Consumidor, para que esta ofereça parecer oral à 
matéria. 
  

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(REGINALDO ALMEIDA) – Sr. Presidente, a 
matéria já foi aprovada pela Comissão de Meio 
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Ambiente. Tendo em vista o equívoco devolvo a 
matéria à Mesa. 
 

O SR. PRESDIENTE – (GUERINO 
ZANON) – Defiro. 
 Em discussão o Projeto de Lei nº 245/2007. 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação o Projeto de Lei nº 245/2007, na 
forma do parecer da Comissão de Meio Ambiente. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 À Secretaria para extração de autógrafos. 
 
 O SR. PRESDIENTE – (GUERINO 
ZANON) – Discussão única, em regime de urgência, 
do Projeto de Lei Complementar nº 50/2007. 
 Concedo a palavra à Comissão de Cidadania, 
para que esta ofereça parecer oral à matéria. 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI) – Sr. 
Presidente, na forma regimental assumo a presidência 
da Comissão de Cidadania. 

Estando o relator ausente e ainda dispondo de 
prazo regimental, devolvo a palavra à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Discussão única, em regime de urgência, 
do Projeto de Lei nº 517/2007. 
 Concedo a palavra à Comissão de Finanças, 
para que esta ofereça parecer oral à matéria. 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(SÉRGIO BORGES) – Convoco os membros da 
Comissão de Finanças, Srs. Deputados Elcio Alvares, 
Theodorico Ferraço, Doutor Rafael Favatto e Freitas. 

Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
Srs. membros da Comissão de Finanças, o 

nosso relato é pela aprovação. (Muito bem!) (Pausa) 
Em discussão o parecer.  
 
O SR. CLAUDIO VEREZA – Sr. 

Presidente, peço a palavra para discuti-lo. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(SÉRGIO BORGES) – Concedo a palavra ao Sr. 
Deputado Claudio Vereza. 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem 

revisão do orador) – Sr. Presidente e Srs. membros 
da Comissão de Finanças, o projeto trata da adesão 
ao FUNDAP – Fundo de Desenvolvimento das 
Atividades Portuárias, que foi instituído em 1970.  

Trata-se de alterar a lei anterior que redefiniu 
o fundo, possibilitando que as empresas registradas 
ou vierem a se registrar no FUNDAP possam optar 
por manter sua adesão ao fundo até 31 de dezembro 
de 2015. 

A Lei anterior, de 1999 possuía dispositivo 
similar, com prazo de duração do contrato de quinze 
anos. Tendo em vista o lapso de tempo transcorrido 
após sua publicação, faz-se necessário uma nova 
legislação tendo em vista as inúmeras empresas que 
aderiram ao FUNDAP após 31 de março de 2000, 
data limite prevista na lei. 

O prazo para formalização do pedido junto ao 
Bandes é 31 de dezembro de 2007 para as empresas 
já registradas e as que se registrarem posteriormente 
deverão formalizar a adesão por ocasião do primeiro 
registro. 

Finalmente, há a proposta de alteração do art. 
2º, da Lei nº 6668, de 15 de junho de 2001, que veda 
a concessão de financiamento do fundo às empresas 
que estiverem com débito de qualquer natureza 
perante as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou 
Municipal.  

Tratando-se o FUNDAP de um mecanismo 
essencialmente estadual, a proposta é retirar os 
impedimentos relativos aos débitos federais e 
municipais, permanecendo a vedação apenas nas 
hipóteses de débito para com o erário estadual.  

Sr. Presidente da Comissão de Finanças, 
nesse sentido, em relação ao último item, a atual lei 
veda que empresas sejam registradas no FUNDAP e 
recebam esse benefício que é altamente rentável, haja 
vista a publicação pela FINDES das duzentas maiores 
empresas , a quinta maior empresa é uma do 
FUNDAP, a Coimex – Comércio de Importação e 
Exportação. A quinta maior empresa do Estado é uma 
empresa do grupo FUNDAP. É um instituto 
altamente rentável. A empresa tem o ICMS quase que 
devolvido quase na integralidade, em forma de uma 
espécie de incentivo a ser pago com vinte e cinco 
anos, com cinco anos de carência e juros de um por 
cento ao ano. É um maná. 
 O Estado está alterando a lei, porque hoje a 
empresa para se inscrever no FUNDAP não pode ter 
nenhuma dívida com a União, com o Estado ou com 
os municípios. O Estado está retirando a exigência 
União e municípios, ficando só a proibição para a 
entrada no FUNDAP de empresas que tenham débito 
com o Estado. 
  Neste sentido, apresentamos uma emenda 
restabelecendo a legislação atual, nos seguintes 
termos: 
 

“Art. 1º. O artigo 5º do projeto de 
Lei nº 517/2007, que dispõe sobre a 
adesão ao FUNDAP e altera a 
redação do art. 2º da Lei 6.668, de 15 
de junho de 2001, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
Art. 2º. fica vedada a concessão do 
financiamento previsto no art. 4º da 
Lei nº 2.508, de 22 de maio de 1970, 
para as empresas que estiverem 
inscritas na dívida ativa do Estado, ou 
que possuírem lançamento de crédito 



5301 – Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 06 de dezembro de 2007  

tributário cuja exigibilidade não 
tenha sido suspensa perante as 
Fazendas Públicas Federal, 
Estadual e Municipal’.” 

 
 Essa é a emenda que apresentamos por 
escrito, para que esse benefício seja concedido 
apenas às empresas que estejam em dia com as 
Fazendas Federal, Estadual e Municipais, porque é 
um benefício muito vantajoso e colocaria, inclusive, 
o Fundo em perigo, porque se a empresa tem débito, 
ela não tem condições de pagar. Como receberá o 
benefício? 
 Apresentamos esta emenda ao Presidente da 
Comissão de Finanças, Sr. Deputado Sérgio Borges, 
para que a questão republicana seja garantida no 
sistema, já que há um beneficiamento muito grande a 
um grupo restrito de empresas, cerca de duzentas, 
apenas. E repetimos: entre as duzentas, cerca de vinte 
estão incluídas, vinte “fundapianas”; e a quinta maior 
empresa do Estado, segundo o relatório da Findes, é a 
Coimex.. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(SÉRGIO BORGES) - Sr. Presidente, o Projeto de 
Lei nº 517/2007 está incompleto em relação às 
informações do Governo. Então, apesar de termos 
relatado pela aprovação iremos colocá-lo em 
diligência e baixá-lo de pauta e, além disso, analisar a 
emenda de autoria do Sr. Deputado Claudio Vereza. 
Pela explicação que S. Ex.ª estava dando e pela 
leitura que fizemos, ela é pertinente.  

Voltaremos com esse projeto logo que forem 
complementadas as informações. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Defiro. 

A matéria baixa de pauta para a juntada dos 
documentos necessários. 
 Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei nº 518/2007. 
 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 Rafael Favatto, Doutor 
Wolmar Campostrini e Claudio Vereza. 

Sr. Presidente, estando o relator ausente e 
ainda dispondo de prazo regimental, devolvo a 
palavra à Mesa. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Discussão única, em regime de urgência, 
do Projeto de Lei nº 479/2007. 
 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 Rafael Favatto, Doutor 
Wolmar Campostrini e Claudio Vereza. 
Sr. Presidente, estando o relator ausente e ainda 
dispondo de prazo regimental, devolvo a palavra à 
Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Discussão única, em regime de urgência, 
do Projeto de Lei nº 420/2007. 
 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 Rafael Favatto, Doutor 
Wolmar Campostrini e Claudio Vereza. 
Sr. Presidente, estando o relator ausente e ainda 
dispondo de prazo regimental, devolvo a palavra à 
Mesa. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Discussão única, em regime de urgência, 
do Projeto de Lei nº 413/2007. 
 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 Rafael Favatto, Doutor 
Wolmar Campostrini e Claudio Vereza. 

Designo para relatar a matéria o Sr. Deputado 
Doutor Wolmar Campostrini. 

 
O SR. DOUTOR WOLMAR 

CAMPOSTRINI - (Sem revisão do orador) - Sr. 
Presidente e Srs. membros da Comissão de Justiça, o 
Projeto de Lei nº 413/2007, do Sr. Deputado Da 
Vitória, altera o artigo 4º da Lei nº 6.641/2001, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos 
comerciais e industriais a manterem seus 
reservatórios de água nos padrões de potabilidade e 
dá outras providências. 

A matéria visa a estipular uma punição 
pecuniária aos estabelecimentos que infringem os 
ditames da Lei nº 6.641/2001. O Sr. Deputado Da 
Vitória observa que algumas leis pertinentes ao 
arcabouço normativo estadual são desprovidas de 
uma punição severa quando da sua inobservância, 
principalmente as que têm os cidadãos seus grandes 
beneficiários. Situação essa verificada na lei 
analisada. Devemos aperfeiçoar as leis que são 
editadas e não são observadas. 

Como relator na Comissão de Justiça o nosso 
parecer é pela constitucionalidade e jurisdicidade da 
matéria. (Muito bem!)  
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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 RAFAEL FAVATTO - 

Com o relator. 
 
O SR. CLAUDIO VEREZA – 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. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI) – Sr. 
Presidente, na forma regimental, assumo a 
presidência da Comissão de Cidadania e convoco 
seus membros, Srs. Deputados Atayde Armani, 
Vandinho Leite e Euclério Sampaio. 
 Designo para relatar a matéria o Sr. Deputado 
Atayde Armani. 
 
 O SR. ATAYDE ARMANI – Sr. Presidente, 
requeiro a V. Ex.ª prazo de até setenta e duas horas 
para oferecer parecer à matéria. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI) - É 
regimental. 
 Devolvo a palavra à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Discussão, se houver recurso, na forma 
do artigo 275-B, §§ 2º a 5º do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei nº 514/2007. 
 Não havendo recurso, a matéria vai à 
Secretaria para extração de autógrafos. 
 
 Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto 
de Lei nº 447/2007. 
 Não havendo oradores inscritos, o projeto vai 
às Comissões Permanentes. 
 
 Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto 
de Lei nº 370/2007. 
 Não havendo oradores inscritos, o projeto vai 
à 3ª sessão. 

 Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto 
de Lei nº 461/2007. 
 Não havendo oradores inscritos, o projeto vai 
à 3ª sessão. 
 
 Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto 
de Lei nº 433/2007. 
 Concedo a palavra ao Sr. Deputado Paulo 
Foletto. 
 
 O SR. PAULO FOLETTO - (Sem revisão 
do orador) - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sr.as 
Deputadas, fizemos menção ontem, no final da 
sessão, e gostaríamos de voltar a falar de uma ação 
desenvolvida, ontem, pela OAB federal. Estivemos 
presente representando a Assembléia Legislativa e 
fomos o único deputado presente. Dissemos que V. 
Ex.ª, Sr. Presidente, não pôde comparecer e que teria 
cancelado uma reunião da Mesa Diretora. Agora 
soubemos que V. Ex.ª estava em Linhares, na 
inauguração da Trop Frutas, empresa de produção de 
polpa de frutas que fornecerá matéria prima à 
empresa “Suco Mais” e para quem quiser mais polpa 
de frutas produzidas no Estado do Espírito Santo. A 
Secretaria de Agricultura investiu em vários pólos de 
frutas e já colhe esse sucesso de investimento 
tecnológico promovido por esta Secretaria 
Agricultura na gestão do então Secretário Sr. Ricardo 
Ferraço, hoje vice-Governador, e que o Deputado 
licenciado César Colnago conduz. 
 Ontem, foi desencadeada uma ação pela 
OAB nacional - peço ao cinegrafista que foque 
novamente esta reportagem - baseada na Lei nº 9840, 
de iniciativa popular, promulgada pelo Congresso 
Nacional, onde o MCCE - Movimento de Combate à 
Corrupção Eleitoral - já preocupado com as eleições 
que acontecerão daqui a um ano, inclusive 
mencionamos isso ontem em nosso pronunciamento e 
voltamos a falar agora, cujo tema é “Voto não tem 
preço, tem conseqüência”. Um pequeno folder 
explica como o movimento está sendo desencadeado 
no Brasil. A OAB está sendo parceira do Ministério 
Público e o resultado da Lei 9840 já conduziu à 
cassação seiscentos e vinte e três agentes públicos 
detentores de mandatos: quatro governadores e vices; 
seis senadores e suplentes; oito deputados federais; 
treze deputados estaduais; quinhentos e oito prefeitos 
e vices; e oitenta e quatro vereadores. É um 
movimento extremamente importante para que haja 
lisura no processo eleitoral que se avizinha, já 
deflagrado em muitas situações. Que se faça presente 
a lisura e realmente os detentores de mandato sejam 
aqueles que a população gostaria que os 
representasse. 
 Parabenizamos a OAB Federal, e a OAB 
Estadual na pessoa do seu Presidente, Dr. Antônio 
Augusto Genelhu Junior, conterrâneo colatinense, 
pela participação da OAB Estadual nesse movimento. 
Houve convite a todos os órgãos públicos e políticos. 
O evento foi transmitido por teleconferência 
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nacional, muito bem conduzido pelo Presidente da 
OAB Federal. 
 Além disso, no próximo sábado será 
divulgado um relatório de aproximadamente vinte e 
cinco páginas, pelas informações colhidas hoje, 
através dos vários órgão e agentes que trabalham a 
questão ambiental e fazem a publicação via internet. 
No próximo sábado será promulgado pelo Secretário 
Geral das Nações Unidas o relatório do chamado 
IPCC, que na tradução brasileira chama-se: “Painel 
Intergovernamental Para as Mudanças Climáticas”. O 
IPCC é reconhecido mundialmente como um 
organismo que tem credibilidade. Já produziu vários 
documentos. O do mês de fevereiro deste ano 
chamou atenção levando a uma profunda reflexão os 
governos que ainda não tinham levado em conta as 
alterações climáticas que causariam sérios danos ao 
Planeta Terra. Isso passou a ser melhor avaliado. O 
IPCC levará ao público, no próximo sábado, um 
relatório que foi produzido por todos os cientistas que 
o compõem, mais de dois mil cientistas do mundo 
inteiro, em Valência, na Espanha, e será discutido na 
ilha de Bali do dia 04 a 13 de dezembro. Local de 
belas e formosas praias onde os surfistas do mundo se 
reúnem. Ali haverá uma reunião para discutir o 
relatório do IPCC para definirmos padrões de 
compromisso para todos os países do Planeta Terra, 
aqueles que já têm o compromisso de redução dos 
gases que provocam o efeito estufa, que aumentam o 
aquecimento global, e aqueles países que porventura 
não aceitaram o Protocolo de Kioto, em 1997.  

Sr. Deputado Doutor Wolmar Campostrini, 
V.Ex.ª realiza um trabalho muito bom com relação a 
essa questão e compôs a Comissão Especial que 
debate esse assunto nesta Assembléia Legislativa. Os 
Estados Unidos e as nações que de imediato não 
aceitaram participar do Protocolo de Kioto, agora 
tomam consciência de que o custo desse drama 
humano será muito grande. Os Estados Unidos deram 
um exemplo. O Presidente George Bush, que sempre 
ignorou o Protocolo de Kioto, sempre ignorou o 
tamanho da poluição que a Nação economicamente 
mais desenvolvida do mundo custava ao Planeta, já 
está preocupada. Tanto assim que já faz uma 
associação com o governo brasileiro na produção de 
etanol, para que a bioenergia chegue até os carros 
americanos.  

Há um compromisso inicial do governo 
americano de ter vinte por cento de etanol misturado 
com a gasolina, um combustível fóssil, altamente 
poluidor, finito.Com essa atitude mostra a 
preocupação de uma Nação agora realmente 
incomodada com o custo. Todos se incomodam 
quando “dói no bolso”, com o custo necessário para a 
recuperação do Planeta.  

 
O Sr. Doutor Wolmar Campostrini - 

Aproveitamos a oportunidade, nesse brilhante 
discurso de V.Ex.ª, para dizer que nós, como 

representante da Comissão do Aquecimento Global 
no Estado do Espírito Santo, enviamos um ofício ao 
Itamaraty, à Embaixada de Bali e a ONU para co-
representarmos o Estado do Espírito Santo nessa 
organização. V.Ex.ª pode nos acompanhar nesse 
pedido. São cento e trinta e dois países à frente dessa 
discussão pela Organização das Nações Unidas na 
Indonésia. Recebemos hoje o convite da Organização 
das Nações Unidas, via Embaixada do Brasil, para 
participarmos dessa conferência que será realizada 
dos dias 3 a 14 de dezembro próximo.  

V.Ex.ª, Sr. Deputado Paulo Foletto, que 
também é entendido do assunto, pode nos acompanhe 
nessa missão internacional para discutirmos o 
aquecimento global, assunto que não é do Estado do 
Espírito Santo, nem do Brasil, mas uma questão 
mundial. Temos que nos preocupar com o 
aquecimento global, com o derretimento das geleiras, 
com o nível do mar crescendo, e lutar pela 
diminuição dos gases poluentes, pela troca de gás 
metano e monóxido de carbono.  

Estamos preocupados com essas questões 
ambientais, mas temos que nos conscientizar, bem 
como aos nossos jovens, aos empresários, a lutar por 
um futuro melhor, e nós fazermos políticas voltadas 
para essa melhoria. A idéia é essa. Temos que debater 
um futuro melhor para a nossa Nação, principalmente 
para o nosso Estado, que sofre com a seca, um 
reflexo de sete meses sem chuva.  

 
O SR. PAULO FOLETTO - Muito bom 

V.Ex.ª, Sr. Deputado Doutor Wolmar Campostrini, 
trazer essa informação de que participará da 
conferência em Bali.  

Registramos para cada deputado, cada gestor 
público deste Estado, cada cidadão que no sábado o 
relatório final será divulgado pela internet, pela 
imprensa internacional, e podemos acessá-lo. Já 
existem muitas informações fragmentadas, cientistas 
brasileiros trazem informações, mas o relatório final 
será mostrado na íntegra, para que todos tenhamos 
uma ação conjunta e coletiva em prol da recuperação 
do meio ambiente.  

Dessa forma, o compromisso não será nos 
Municípios de Vitória, de Serra, de Colatina, não só 
no Estado do Espírito Santo. O compromisso dos 
governantes tem que ser global, porque hoje o custo é 
de três por cento do PIB mundial, ou seja, 1,4 trilhão 
de reais, mas o prejuízo será de muitos e muitos 
trilhões de reais, muitos e muitos PIBs anuais se não 
nos conscientizarmos e partirmos para uma ação 
imediata. (Muito bem!)  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Não havendo mais oradores inscritos, 
declaro encerrada a discussão.  
 O projeto vai à 2ª sessão.  

Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto 
de Lei n.º 456/2007.  
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 Não havendo oradores inscritos, o projeto vai 
à 2ª sessão.  

Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto 
de Resolução n.º 56/2007.  
 Não havendo oradores inscritos, o projeto vai 
à 2ª sessão.  
 Finda a Ordem do Dia, passa-se à Fase das 
Comunicações.  
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES- Sr. 
Presidente, peço a palavra. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Doutor Hércules. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente, Sr.as e Srs. 
Deputados, comunicamos que ontem, no Hotel 
Senac, o jornal A Gazeta , em parceria com o 
Conselho Regional de Medicina, AMES e Simes, 
distribuiu e apresentou o guia médico. Foi um 
momento muito importante para os profissionais de 
saúde. Na oportunidade representamos o Presidente 
desta Casa e a Assembléia Legislativa.  
 Srs. Deputados, fomos ao Palácio Anchieta, a 
convite do Governador, para a solenidade de sanção 
da lei de licença-maternidade, estendendo o período 
para cento e oitenta dias. Estava presente o presidente 
da Sociedade Brasileira de Pediatria; a presidenta da 
Sociedade de Pediatria do Espírito Santo; a Dr.ª 
Catharina Maria Novaes Barcellos, primeira 
desembargadora do Espírito Santo, representando os 
desembargadores; a Dr.ª Catarina Cecin Gazele, 
representando o Ministério Público, e a Sr.ª Maria da 
Graça, primeira coronel do Estado. Foi um momento 
muito bom, que contou a presença de muitas 
autoridades.  

Na oportunidade o governador, com sua 
sensibilidade de investir no social, registrou a 
economia que teremos com a sanção dessa lei. À 
primeira vista, algumas pessoas acham que onerará o 
Estado, mas porque muitas pessoas não fazem a conta 
do investimento no ser humano neste momento. 
Daqui a dez, quinze anos veremos os resultados: um 
cidadão muito melhor, muito mais tranqüilo, com 
muito mais saúde.  
 Costumamos dizer que temos de tirar a 
criança do peito da mãe e levá-la para a pré-escola, 
chamada antigamente de creche, e depois para o 
ensino profissional e integral. O Governador Paulo 
Hartung tem de fato atuado com muita firmeza nessa 
política de construção de um cidadão melhor para o 
Estado do Espírito Santo. Essa política tem sido um 
exemplo em todos os setores. Problemas todo 
governo tem; onde não existem problemas? Mas o 
que tem sido investido em saúde principalmente, 
maior queixume do presente, não temos notícia que 
tenha acontecido no nosso Estado antes.  

Muito obrigado, Sr.Presidente. (Muito bem!) 

 O SR. DOUTOR WOLMAR 
CAMPOSTRINI – Sr. Presidente,peço a palavra. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Doutor Wolmar Campostrini. 
 
 O SR. DOUTOR WOLMAR 
CAMPOSTRINI – (Sem revisão do orador) – Sr. 
Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, parabenizamos o 
governo do Estado pela inauguração, hoje, da nova 
sede, lindíssima, do Ministério Público de Santa 
Leopoldina. Nós, representando esta Casa, 
participamos do evento.  

Parabenizamos a Dr.ª Catarina Cecin Gazele 
pelo aniversário hoje. Parabéns! S. Ex.ª entregou 
aquela obra maravilhosa, e restaurada. Quem passa 
pela rua imagina que é realmente uma obra antiga, 
mas dentro possui toda infra-estrutura adequada de 
mundo moderno. Santa Leopoldina está de parabéns! 
Agora o Ministério Público não funcionará mais no 
fórum, e sim na rua principal, atendendo a população 
daquela cidade. 

Parabenizamos o governo do Estado pela 
sanção hoje, no Palácio Anchieta, da lei de licença-
maternidade, estendendo o período para seis meses, 
para as funcionárias públicas do Estado do Espírito 
Santo, de autoria do Sr. Deputado Doutor Hércules. 
Nós, como obstetra, que assinamos esse atestado, 
temos a satisfação de dizer que as mães terão mais 
tempo para os seus filhos. É muito doloroso para a 
mãe deixar seu filho no período de amamentação 
para ir ao serviço; é uma dor muito grande. Mas 
tendo a criança seis meses, ela está mais preparada e 
a mãe pode trabalhar mais tranqüila, como disse o Sr. 
Deputado Doutor Hércules. Parabenizamos o 
governo do Estado por essa ação e o Sr. Deputado 
Doutor Hércules por essa grande lei, hoje sancionada. 
(Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Não havendo mais quem queira se 
pronunciar e nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão. Antes, porém, convoco os Srs. 
Deputados para a próxima, ordinária, e para a qual 
designo: 

 
 EXPEDIENTE: 
 O que ocorrer. 
 

ORDEM DO DIA: A mesma pauta da 
presente sessão, exceto as matérias votadas. 
 

Está encerrada a sessão. 
 
Encerra-se a sessão às dezoito horas. 

 
*Deixam de comparecer a presente sessão os Srs. 
Deputados Cacau Lorenzoni, Giulianno dos Anjos, 
Givaldo Vieira, Luzia Toledo, estando licenciada a 
Srª. Deputada Janete de Sá. 
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 CENTÉSIMA DÉCIMA TERCEIRA 
SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SEXTA LEGISLATURA, REALIZADA EM 21 
DE NOVEMBRO DE 2007. 
 

(De acordo com a lista de presença 
apresentada pela Diretoria Legislativa 
da Mesa Diretora, à hora regimental, 
presentes as Srªs e Srs. Deputados 
Aparecida Denadai, Claudio Vereza, 
Da Vitória, Doutor Hércules, Elcio 
Alvares, Euclério Sampaio, Guerino 
Zanon, Jardel dos Idosos, Luiz Carlos 
Moreira, Luzia Toledo, Marcelo 
Coelho, Marcelo Santos, Reginaldo 
Almeida, Sérgio Borges e Vandinho 
Leite) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Invocando a proteção de Deus, declara 
aberta a sessão. 
 

(A convite de S. Exª., ocupam as 
cadeiras das 1ª e 2ª Secretarias, 
respectivamente, a Srª. Deputada 
Aparecida denadai e Marcelo 
Santos) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Convido o Sr. Deputado Marcelo Santos 
a proceder à leitura de um versículo da Bíblia. 
 
 (O Sr. Marcelo Santos lê Salmos 55:22) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Convido o Sr. 2º Secretário a proceder à 
leitura da ata da centésima décima segunda sessão 
ordinária.  
 

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

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Aprovada a ata como lida. (Pausa) 
Convido a Sr.ª 1.ª Secretária a proceder à 

leitura do Expediente.  
 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.° 

348/2007. 
 
Vitória, 20 de novembro de 2007. 
 
Sr. Presidente, 
 
 Com base no artigo 23, § 1º, III, combinados 
com o artigo 295, § 6º do Regimento Interno, solicito 
justificar a minha ausência na Sessão Ordinária do 
dia 19 de novembro de 2007. 

Atenciosamente, 
 

ATAYDE ARMANI 
Deputado Estadual 
Vice- Líder DEM 

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

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Justificada a ausência, à Secretaria.  
Continua a leitura do Expediente.  

 
 A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.° 
251/2007. 
 
Vitória, 19 de Novembro de 2007. 
 
Sr Presidente, 
 

Solicito a V Exª, que seja justificada minha 
ausência na sessão ordinária do dia 20 de novembro 
do ano em curso, nos termos do § 6º do artigo 295 do 
Regimento Interno, por estar em agenda parlamentar 
em Brasília.  
 

Atenciosamente, 
 

GIVALDO VIEIRA 
Deputado Estadual 

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

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Justificada a ausência, à Secretaria.  
Continua a leitura do Expediente.  

 
 A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI N.° 547/2007. 
 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPIRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Concede título de cidadania 
espírito-santense ao Senhor 
Antônio Cruz Neto  

 
Art. 1º - Fica concedido ao Sr. Antônio Cruz 

Netto o título de cidadão espírito-santense. 
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Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

Sala das Sessões, 14 de novembro de 2007. 
 

ELCIO ALVARES 
Deputado Estadual 

 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) -Publique-se. 

Às Comissões de Justiça e de Cidadania na 
forma do art. 275-B do Regimento Interno.  

Continua a leitura do Expediente.  
 
 A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI N.° 548/2007. 
 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPIRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Concede Título de Cidadania 
Espírito-Santense a Laurinha 
Fortunata de Sousa dos Santos. 
 

Art. 1º - Fica concedido o Título de 
Cidadania Espírito-Santense a Laurinha Fortunata 
de Sousa dos Santos.  
 

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

 
 Palácio Domingos Martins , 19 de novembro 
de 2007. 

 

GIVALDO VIEIRA 
Deputado Estadual - PT 

 
JUSTIFICATIVA 

. 
 A Sr.ª Laurinha Fortunata de Sousa dos 
Santos, casada, mãe de 02 filhos nascida no 
município de São Jose do Jacuri – MG, reside no 
município da Serra – ES desde 1980. Graduada em 
Historia pela Universidade Federal do Espírito Santo. 
 Atuou na comunidade Eclesial de Base – 
Comunidade Católica São Sebastião de Feu Rosa, 
onde exerceu os cargos de tesouraria e secretária do 
conselho. No movimento popular foi direto da 
associação de Moradores do Bairro Feu Rosa, 
conselheira Fiscal da federação das associações de 
moradores da Serra – FAMS. No movimento Sindical 
foi diretora do Sínteses – Sindicato dos 
Trabalhadores em Entidades Sindicais, por três 
mandatos. Em 1995 filiou-se ao Partido dos 
Trabalhadores no Município da Serra e em 2001 
assumiu a Secretaria de organização. Em 2003 
passou a militar no movimento das mulheres, 
passando a fazer parte da direção da Associação de 

Mulheres Unidas da Serra – AMUS da qual assumiu 
sua coordenação geral em 30 de setembro de 2007. É 
co-autora do livro “SINERGIA – ES” de Getulio a 
Lula, 60 anos da organização dos trabalhadores do 
setor de energia no Espírito Santo 
 Dado o exposto, confirma-se à efetiva  
presença em atuações de interesse público que 
justificação a presente homenagem a ilustre Sr.ª 
Laurinha Fortunata de Sousa dos Santos. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Publique-se. 

Às Comissões de Justiça e de Cidadania na 
forma do art. 275-B do Regimento Interno.  

Continua a leitura do Expediente.  
 
 A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI N.° 549/2007. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPIRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Concede Título de Cidadania 
Espírito-Santense a Stéfano 
Fernandes Lima. 

 
Art. 1º - Fica concedido o Título de 

Cidadania Espírito-Santense a Stéfano Fernandes 
Lima. 

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

sua publicação. 
 

Palácio Domingos Martins , 19 de novembro 
de 2007. 
 

GIVALDO VIEIRA 
Deputado Estadual - PT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O Sr. Stéfano Fernandes Lima, nascido em 

Belo Horizonte-MG, graduado em Engenharia Civil, 
na Escola de Engenharia Kennedy, em Belo 
Horizonte e pós- graduado em Pavimentação e 
Restauração de rodovias e Aeroportuária. Atualmente 
cursa na faculdade Estácio de Sá o curso de 
Administração de Empresas e Marketing.  

Reside no Município de Vila Velha desde 
1998. Atualmente é Empresário do ramo de comércio 
varejista. Atua com Presidente da associação de 
Micro e Pequenas Empresas de Vila Velha – AMPE. 
É Presidente da Federação das Associações e 
Entidades das Micro e Pequenas Empresas do 
Comércio e serviços do estado do espírito santo – 
FAMPES. É Vice-Presidente da Confederação 
Nacional das Entidades das Micro e Pequenas 
Empresas do Comércio e Serviços – CONENPEC. 
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Ocupa as seguintes tarefas no setor empresarial: 
Membro do comitê gestor do Fundapsocial; vogal da 
junta comercial do Estado do Espírito Santo; 
conselheiro da Comissão Municipal de trabalho em 
Vila Velha; conselheiro da comissão Municipal de 
trabalho em Vitória; membro do conselho de 
desenvolvimento econômico da Serra; membro do 
conselho de desenvolvimento econômico de Vila 
Velha. E ainda é membro do Fórum Permanente das 
Micro e Pequenas Empresas do Ministério de 
Desenvolvimento Industria e Comércio Exterior –  
MDIC.  

Dado o exposto, confirma-se à efetiva 
presença em atuações de interesse público que 
justificam a presente homenagem ao ilustre Sr. 
Stéfano Fernandes Lima.  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - Publique-se. 

Às Comissões de Justiça e de Cidadania na 
forma do art. 275-B do Regimento Interno.  

Continua a leitura do Expediente.  
 
 A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI N.° 550/2007. 
 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPIRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Concede Título de Cidadão 
Espírito-Santensea Sra. Célia 
Lúcia Vaz de Araújo 

 
Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito-Santense a Sra. Célia Lúcia Vaz de Araújo .  
 

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

Sala das Sessões, 19 de novembro de 2007. 
 

APARECIDA DENADAI 
Deputada Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
A Sra. Célia Lúcia Vaz de Araújo, é natural 

de Carangola-MG. É Procuradora de Justiça do 
Ministério Público do Estado do Espírito Santo. 

Foi Chefe da Promotoria de Justiça Criminal 
de Cariacica no ano de 1979.  

Foi promovida por merecimento para o cargo 
de Promotora de Justiça da Comarca de Mucurici, de 
1ª Entrância e da Comarca de Iúna, 2ª Entrância. 

Foi promovida por Antiguidade para o Cargo 
do Promotora de Justiça da 5ª Vara da Família, 
Órfãos, Sucessões e Menores da Comarca de 
Colatina, de 3ª Entrância.  

Foi a primeira Promotora de Justiça a realizar 
um júri em Vitória. 

Prestou relevantes serviços a comunidade 
tanto no interior do Estado como na Grande Vitória, 
merecendo portanto as homenagens deste Poder. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - Publique-se. 

Às Comissões de Justiça e de Cidadania na 
forma do art. 275-B do Regimento Interno.  

Continua a leitura do Expediente.  
 
 A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI N.° 551/2007. 
 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPIRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Determina o tempo de atendimento 
ao público nas agências bancárias, 
no âmbito do Estado do Espírito 
Santo e dá outras providências. 
 

Art. 1º As agências bancárias estabelecidas 
no Estado do Espírito Santo ficam obrigadas a prestar 
atendimento aos usuários, nas filas dos caixas, nos 
seguintes tempos máximos: 
 

I - 15 (quinze) minutos, quando se 
tratar de agência desprovida de 
banheiros masculinos e femininos e 
de cadeiras e senhas de espera para o 
usuário; 
II - 25 (vinte e cinco) minutos, 
quando se tratar de agência com 
banheiros masculinos e femininos, 
porém sem cadeiras e senhas de 
espera para o usuário; 
III - 35 (trinta e cinco) minutos, 
quando se tratar de agência com 
banheiros masculinos e femininos e 
com cadeiras e senhas de espera para 
o usuário. 

 

Parágrafo único. Para efeito do disposto 
neste artigo, entende-se por usuários tanto os clientes 
da instituição bancária à qual pertence a agência, bem 
como o público em geral que se utilizar de seus 
serviços. 

 
Art. 2º Para comprovação do tempo de 

espera pelo usuário, esse receberá “bilhete da senha” 
de atendimento, em que deverá constar impresso, 
mecanicamente, o horário de recebimento da “senha” 
e, manualmente, o horário em que se efetiva o 
atendimento ao cliente. 

 
 § 1º As agências bancárias não cobrarão 
qualquer importância pelo fornecimento obrigatório 
das senhas de atendimento. 
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§ 2º Deverá a agência bancária fixar em local 
visível os tópicos principais desta lei, quais sejam: 
número da lei, tempo máximo de permanência na fila 
e órgão fiscalizador com o respectivo número 
telefônico para denúncias.  

 
Art. 3º O Procon - ES é a entidade 

competente para fiscalizar o cumprimento do 
disposto nesta lei. 

 
§ 1º O Poder Executivo definirá o órgão 

competente para fiscalizar a observância desta lei nos 
Municípios em que o Procon - ES não estiver 
presente. 

 
§ 2º Os órgãos competentes colocarão à 

disposição dos usuários das agências bancárias 
serviço telefônico e por “internet”, destinados a 
receber eventuais denúncias de descumprimento 
desta lei. 

 
Art. 4º A não observância desta lei acarretará 

ao infrator multa no valor de 10.000 (dez mil) Valor 
de Referência do Tesouro Estadual do Estado do 
Espírito Santo – VRTEs, cobrada em dobro nos casos 
de reincidência. 

 
Art. 5º As despesas decorrentes da aplicação 

desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias 
próprias, suplementadas se necessário. 

 
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Sala das Sessões, 19 de novembro de 2007. 
 

DA VITÓRIA 
Deputado Estadual - PDT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Preliminarmente devo destacar que não 

estamos ferindo competência da União ao 
apresentarmos este projeto de lei. 

A Primeira Turma do Supremo Tribunal 
Federal (STF) reconheceu a legitimidade do 
município de Criciúma, em Santa Catarina, para 
editar a Lei Municipal Nº4188/01, QUE DISPÕE 
SOBRE O TEMPO DE ATENDIMENTO AO 
PÚBLICO NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS DA 
CIDADE. 

Em recurso contra a citada Lei, o Banco do 
Brasil, sustentou que o município extrapolou suas 
atribuições, editando norma relativa ao 
funcionamento dos bancos, frisando que essa matéria 
seria de competência da União. 

Ao analisarmos a decisão do Excelso 
Pretório, verificamos que o STF considerou que 
aquela lei municipal não diz respeito ao horário de 
funcionamento das agências bancárias, mas apenas o 

tempo que os usuários passam na fila, à espera de 
atendimento, e à colocação de banheiros para os 
clientes. 

O ministro do Supremo Tribunal Federal, 
Eros Grau, ao apresentar seu relatório, citou sentença 
de primeiro grau que validou a norma municipal, em 
respeito à pessoa e à preservação da dignidade, 
conforme prevê o artigo 1º, inciso III da Constituição 
da República Federativa do Brasil. 

Estas são as razões que justificam a 
formulação desta propositura. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - Devolva-se ao autor com base no art. 
136, inciso VIII do Regimento Interno, por 
infringência ao art. 63, Parágrafo Único, incisos III e 
VI da Constituição Estadual.  

Continua a leitura do Expediente.  
 
 A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI N.° 552/2007. 
 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPIRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
limpeza e desinfecção de caixa 
d’água em todo o Estado do 
Espírito Santo. 

 
Art. 1º Fica obrigado a todos os moradores 

do Estado do Espírito Santo a limpeza e desinfecção 
de caixas d’água. 
 

Parágrafo único. A limpeza e a desinfecção 
das caixas d’água previstas no “caput” deste artigo 
deverá ser feita de 06 (seis) em 06 (seis) meses. 
 

Art. 2º O Poder Executivo regulamentará a 
presente lei, indicando os órgãos e unidades que 
serão responsáveis pela sua fiel execução, devendo 
envidar esforços para adaptar-se às suas diretrizes. 
 

Art. 3º As despesas decorrentes da execução 
desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias 
próprias, suplementadas se necessário. 
 

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

Sala das Sessões, 19 de novembro de 2007. 
 

DA VITÓRIA 
Deputado Estadual - PDT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
A não observação periódica de limpeza nas 

caixas d’água podem trazer sérios riscos para os 
habitantes de casa e edifícios. 
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A falta de manutenção, com a realização de 
exames bacteriológicos e o uso de produtos 
desinfetantes, permite a proliferação de bactérias, 
verminoses, salmonelas, além de propiciar a 
reprodução de mosquitos, a exemplo do Aedis 
Egypit. 

Segundo os especialistas em limpezas e 
manutenção de caixas d'água, o ideal é que se 
proceda à desinfecção a cada seis meses, de forma a 
não só manter a qualidade da água consumida como 
também identificar possíveis vazamentos e 
infiltrações. Outro problema bastante identificado é a 
má vedação dos reservatórios que acabam por 
permitir a entrada e morte por afogamento de 
inúmeros animais, desde insetos até gatos, ratos e 
pombos. Neste caso, o nível de contaminação é 
altíssimo. 

Estas são as razões que justificam a 
formulação desta propositura. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - Publique-se. 

Após o cumprimento do art. 110 do 
Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Saúde, de Meio Ambiente e de Finanças.  

Continua a leitura do Expediente.  
 

 A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI N.° 553/2007. 
 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPIRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Obriga a inclusão do telefone e 
endereço do órgão de fiscalização 
do Estado em Defesa do 
Consumidor - Procon - ES, nos 
documentos fiscais emitidos pelos 
estabelecimentos comerciais do 
Estado do Espírito Santo. 

 
 Art. 1º É obrigatória a inclusão de telefone e 
endereço do órgão de fiscalização do Estado do 
Espírito Santo em Defesa do Consumidor - Procon - 
ES, nos documentos fiscais emitidos pelos 
estabelecimentos comerciais do Estado do Espírit o 
Santo. 
 
 Art. 2º Os infratores ao disposto nesta Lei 
ficam sujeitos a multa no valor de 5.000 (cinco mil) 
Valor de Referência do Tesouro Estadual do Estado 
do Espírito Santo – VRTEs. 
 
 Art. 3º O Poder Executivo regulamentará 
esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da 
data de sua publicação. 
 
 Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 Sala das Sessões, 19 de novembro de 2007. 
 

DA VITÓRIA 
Deputado Estadual - PDT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O fim almejado na presente propositura é 

orientar e facilitar o acesso do consumidor aos órgãos 
encarregados na defesa de seus direitos, o que em 
muitos casos não ocorrem por falta de informação. 

Esta propositura cria um importante 
mecanismo de informação, através do qual o Estado 
divulga ao consumidor este instrumento de cidadania, 
conforme dispõe a Lei Federal nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990. 

Estas são as razões que justificam a 
formulação desta propositura. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS) - Publique-se. 
Após o cumprimento do art. 110 do 

Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Defesa do Consumidor, de Cidadania e de Finanças.  

Continua a leitura do Expediente.  
 
 A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI N.° 554/2007. 
 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPIRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Proíbe que  as empresas 
concessionárias de serviços 
públicos de energia elétrica e água 
façam o corte do fornecimento 
residencial de seus serviços, em 
dias específicos, por falta de 
pagamento de contas e dá outras 
providências. 

 
Art. 1º As empresas concessionárias de  

serviços públicos de energia elétrica e de água ficam 
proibidas de cortar o fornecimento residencial de seus 
serviços, por falta de pagamento de suas respectivas 
contas, após as 12:00 (doze) horas das sextas-feiras, 
aos sábados, domingos e nas datas que forem 
suspensos os serviços bancários. 

 
Art. 2º Fica assegurado ao consumidor, que 

tiver o fornecimento de tais serviços suspenso nos 
dias especificados no artigo anterior, o direito de 
acionar juridicamente a empresa concessionária por 
perdas e danos, além de ficar desobrigado do 
pagamento do referido débito que originou o corte. 

 
Art. 3º Fica proibida, quando da suspensão 

do fornecimento desses serviços a consumidores 
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inadimplentes, respectivamente, a retirada do 
Cavalete e Hidrômetros na suspensão de serviço de 
água e do Medidor de Energia (Relógio de Luz), na 
suspensão de serviço de energia elétrica. 

 
Art. 4º O governo do Estado deverá, através 

do órgão competente, realizar Campanha de Utilidade 
Pública, com o objetivo de informar com clareza, as 
normas de suspensão dos serviços de abastecimento 
de água e de energia elétrica, para o consumidor em 
inadimplência, determinando quantas são as parcelas 
e por quanto tempo podem permanecer em atraso de 
pagamento; bem como, determinar, após observados 
os prazos estipulados, em quanto tempo o serviço 
será suspenso. 

 
Art. 5º Fica proibida a aplicação como multa 

punitiva, de taxa de religação do serviço suspenso por 
falta de pagamento para posterior fornecimento do 
mesmo, exceto por um prazo igual ou superior a 10 
(dez) dias transcorridos de sua suspensão. 

 
 Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em 
contrário. 
 

Sala das Sessões, 19 de novembro de 2007. 
 

DA VITÓRIA 
Deputado Estadual - PDT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O presente projeto de lei visa a preservação 

do cidadão usuário de serviços essenciais, como a 
energia elétrica e água. Ocorre que em quase a sua 
totalidade, a interrupção desses serviços tem o 
condão de coagir o usuário ao pagamento. 

Não é salutar que ocorra privação dos 
serviços essenciais em dias que não há expediente 
bancário. 

O Código de Defesa do Consumidor busca 
proteger o cidadão de práticas abusivas dos 
fornecedores, sendo as mesmas visivelmente 
constatadas nos procedimentos adotados pelas 
concessionárias com relação ao corte de 
fornecimento de serviços de natureza essenciais. 

Estas são as razões que justificam a 
formulação desta propositura. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - Publique-se. 

Após o cumprimento do art. 110 do 
Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Defesa do Consumidor, de Cidadania e de Finanças.  

Continua a leitura do Expediente.  

 
 A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI N.° 555/2007. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPIRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Cria a Certidão Negativa de 
Violação aos Direitos do 
Consumidor e dá outras 
providências . 

 
Art. 1º Fica criada a Certidão Negativa de 

Violação dos Direitos do Consumidor - CNVDC, no 
âmbito do Estado do Espírito Santo. 

 
Art. 2º A Certidão de que trata a presente Lei 

será exigida pelo Poder Público às pessoas jurídicas 
de direito privado nos seguintes casos: 

 
I - no ato da inscrição nos processos 
licitatórios; 
II - na assinatura de contratos que 
tenham como finalidade a compra de 
produto ou a prestação de serviços de 
qualquer natureza a ente da 
administração pública direta, indireta, 
autárquica ou fundacional; 
III - para receber créditos junto à 
administração pública; 
IV - para gozar de benefícios fiscais 
instituídos por lei. 

 
Art. 3º A certidão, não será emitida nos 

casos em que o fornecedor de produtos ou serviços 
conste, junto ao PROCON - ES, dentre as empresas 
que não tenham prestado atendimento às 
reclamações. 

 
Art. 4º A CNVDC terá validade de trinta dias 

a contar de sua expedição. 
 

 Art. 5º Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) 
dias após a data de sua publicação.  
 

Sala das Sessões, 19 de novembro de 2007. 
 

DA VITÓRIA 
Deputado Estadual - PDT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
 Observando atentamente os ditames do art. 
44 do Código de Defesa do Consumidor é que 
apresento este projeto de lei. 
 Visa a presente proposta criar, no âmbito 
estadual, uma Certidão Negativa de Violação dos 
Direitos do Consumidor – CNVDC, utilizando-se dos 
cadastros elaborados pelos órgãos competentes. Tem 
como objetivo primordial a redução das incidências 
de reclamações decorrentes da relação de consumo, o 
descaso dos fornecedores de produtos e serviços 
verificados pelos órgãos de defesa do consumidor. 
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Em muitos casos estes fornecedores de produtos e 
serviços sequer comparecem às audiências marcadas 
na esfera administrativa. 
 A presente medida visa ainda, contribuir com 
a harmonização dos interesses dos participantes das 
relações de consumo e compatibilização da proteção 
do consumidor com a necessidade de 
desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo 
a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem 
econômica amparado no art. 170, da Constituição da 
República Federativa do Brasil, sempre com base na 
boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e 
fornecedores e prestadores de serviços. 
 Estas são as razões que justificam a 
formulação desta propositura. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS) - Publique-se. 
Após o cumprimento do art. 110 do 

Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Defesa do Consumidor, de Cidadania e de Finanças.  

Continua a leitura do Expediente.  
 
 A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI N.° 556/2007. 
 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPIRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Acrescenta parágrafo único ao 
artigo 3º da Lei nº 7.703, de 
06.01.2004, que Dispõe sobre a 
proibição dos supermercados, 
armazéns e congêneres de expor 
em locais de destaque e prateleiras 
de fácil acesso, o produto “Álcool 
Etílico Hidratado”, na forma 
líquida, e dá outras providências . 

 

Art. 1º - Fica acrescido um parágrafo único 
ao artigo 3º da Lei nº 7.703, de 06/01/2004, com a 
seguinte redação: 

 
“Art. 3º (...) 
Parágrafo único. Sem prejuízo das 
demais sanções previstas na 
legislação vigente, os 
estabelecimentos comerciais que não 
atenderem ou infringirem o 
estabelecido nesta Lei ficam sujeitos 
às seguintes penalidades: 
I - multa no valor no valor de 2.000 
(dois mil) Valor de Referência do 
Tesouro Estadual do Estado do 
Espírito Santo - VRTEs; 
II - multa prevista no inciso I, 
cobrada em dobro, nas reincidências 
subseqüentes”. (NR) 
(...)  

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

Sala das Sessões, 19 de novembro de 2007. 
 

DA VITÓRIA 
Deputado Estadual - PDT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
 O projeto em tela visa estipular uma punição 
pecuniária aos estabelecimentos que infringirem os 
ditames da Lei n 7.703/2004. 
 Observo atentamente que algumas Leis 
pertencentes ao arcabouço normativo estadual são 
desprovidas de uma punição severa quando da sua 
inobservância, principalmente as que têm o cidadão 
seus grandes beneficiários, situação esta verificada na 
Lei suso mencionada. Devemos aperfeiçoar as Leis 
que são editadas e não são observadas. 
 É com esse espírito reformador, na tentativa 
de revitalizar a observância da referida Lei pela 
sociedade em geral que submeto a presente 
propositura ao julgo de meus pares.  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS) - Publique-se. 
Após o cumprimento do art. 110 do 

Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Defesa do Consumidor, de Saúde e de Finanças.  

Continua a leitura do Expediente.  
 

 A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI N.° 557/2007. 
 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPIRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Altera o inciso II do artigo 2º da 
Lei nº 6.659, de 26.04.2001, que 
Torna obrigatório a todas as 
farmácias, drogarias ou 
estabelecimentos congêneres, a 
fixação, em locais visíveis ao 
consumidor, de lista com o nome 
genérico dos medicamentos 
publicados pelo Ministério da 
Saúde. 

 

Art. 1º O inciso II do artigo 2º da Lei nº 
6.659, de 26/04/2001, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
 

“Art. 2º (...) 
(...) 
II - multa no valor no valor de 1.000 
(hum mil) Valor de Referência do 
Tesouro Estadual do Estado do 
Espírito Santo – VRTEs, aplicável 
em dobro a cada reincidência”; (NR)  
(...)  
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Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

Sala das Sessões, 19 de novembro de 2007. 
 

DA VITÓRIA 
Deputado Estadual - PDT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O projeto em tela visa majorar a punição 

pecuniária aos estabelecimentos que infringirem os 
ditames da Lei n 6.659/2001. 

Observo atentamente que algumas Leis 
pertencentes ao arcabouço normativo estadual são 
desprovidas de uma punição severa quando da sua 
inobservância, principalmente as que têm o cidadão 
seus grandes beneficiários, situação esta verificada na 
Lei suso mencionada. Devemos aperfeiçoar as Leis 
que são editadas e não são observadas. 

É com esse espírito reformador, na tentativa 
de revitalizar a observância da referida Lei pela 
sociedade em geral que submeto a presente 
propositura ao julgo de meus pares.  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - Publique-se. 

Após o cumprimento do art. 110 do 
Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Defesa do Consumidor, de Saúde e de Finanças.  

Continua a leitura do Expediente.  
 
O SR. DA VITÓRIA - Sr. Presidente, pela 

ordem! Recorro da decisão de V. Ex.ª ao Projeto de 
Lei n.° 551/2007, de minha autoria para audiência do 
Plenário.  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS) - Defiro o pedido de recurso.  
À Comissão de Justiça para oferecer parecer 

sobre o recurso.  
Continua a leitura do Expediente.  
 

 A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI N.° 558/2007. 
 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPIRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Altera o artigo 4º da Lei nº 6.629, 
de 09.04.2001, que Proíbe as 
empresas que operam com 
financiamento, negar crédito em 
razão do consumidor ser maior de 
65 anos e dá outras providências.  

 
Art. 1º O artigo 4º da Lei nº 6.629, de 

09/04/2001, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 4º A multa prevista no inciso I 
do artigo 2º desta lei será de 5.000 
(cinco mil) Valor de Referência do 
Tesouro Estadual do Estado do 
Espírito Santo - VRTEs, que será 
cobrada em dobro nas demais 
reincidências”; (NR) 
(...)  

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

publicação. 
 

Sala das Sessões, 19 de novembro de 2007. 
 

DA VITÓRIA 
Deputado Estadual - PDT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O projeto em tela visa estipular uma punição 

pecuniária aos estabelecimentos que infringirem os 
ditames da Lei nº 6.629/2001. 

Observo atentamente que algumas Leis 
pertencentes ao arcabouço normativo estadual são 
desprovidas de uma punição severa quando da sua 
inobservância, principalmente as que têm o cidadão 
seus grandes beneficiários, situação esta verificada na 
Lei suso mencionada. Devemos aperfeiçoar as Leis 
que são editadas e não são observadas. 

É com esse espírito reformador, na tentativa 
de revitalizar a observância da referida Lei pela 
sociedade em geral que submeto a presente 
propositura ao julgo de meus pares.  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - Publique-se. 

Após o cumprimento do art. 110 do 
Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Defesa do Consumidor e de Finanças.  

Continua a leitura do Expediente.  
 
 A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI N.° 559/2007. 
 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPIRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Acrescenta parágrafo único ao 
artigo 1º da Lei nº 6.010, de 
14.12.1999, que Torna obrigatório 
a inclusão de data nas 
comunicações dos SPCs do Estado. 

 
Art. 1º Fica acrescido um parágrafo único ao 

artigo 1º da Lei nº 6.010, de 14/12/1999, com a 
seguinte redação: 
  

“Art. 1º (...) 
Parágrafo único. Sem prejuízo das 
demais sanções previstas na 
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legislação vigente, os 
estabelecimentos comerciais que não 
atenderem ou infringirem o 
estabelecido nesta Lei ficam sujeitos 
às seguintes penalidades: 
 
I - multa no valor no valor de 5.000 
(cinco mil) Valor de Referência do 
Tesouro Estadual do Estado do 
Espírito Santo - VRTEs; 
II - multa prevista no inciso I, 
cobrada em dobro, nas reincidências 
subseqüentes”. (NR) 
(...)  

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

publicação. 
 

Sala das Sessões, 19 de novembro de 2007. 
 

DA VITÓRIA 
Deputado Estadual - PDT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O projeto em tela visa estipular uma punição 

pecuniária aos estabelecimentos que infringirem os 
ditames da Lei n 6.010/1999. 

Observo atentamente que algumas Leis 
pertencentes ao arcabouço normativo estadual são 
desprovidas de uma punição severa quando da sua 
inobservância, principalmente as que têm o cidadão 
seus grandes beneficiários, situação esta verificada na 
Lei suso mencionada. Devemos aperfeiçoar as Leis 
que são editadas e não são observadas. 

É com esse espírito reformador, na tentativa 
de revitalizar a observância da referida Lei pela 
sociedade em geral que submeto a presente 
propositura ao julgo de meus pares.  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - Publique-se. 

Após o cumprimento do art. 110 do 
Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Defesa do Consumidor e de Finanças.  

Continua a leitura do Expediente.  
 
 A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI N.° 560/2007. 
 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPIRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Acrescenta parágrafo único ao 
artigo 1º da Lei nº 5.987, de 
02.12.1999, que Torna obrigatória 
a todas as farmácias e drogarias ou 
estabe lecimentos congêneres, a 
afixação, em locais visíveis ao 

consumidor, de lista com o nome e 
o lote dos medicamentos 
declarados falsos pelo Ministério 
da Saúde. 

 
Art. 1º Fica acrescido um parágrafo único ao 

artigo 1º da Lei nº 5.987, de 02/12/1999, com a 
seguinte redação: 
 

“Art. 1º (...)  
 
Parágrafo único. Sem prejuízo das 
demais sanções previstas na 
legislação vigente, os 
estabelecimentos que não atenderem 
ao disposto no “caput” deste artigo 
ficam sujeitos às seguintes 
penalidades: 
 

I - multa no valor no valor de 5.000 
(cinco mil) Valor de Referência do 
Tesouro Estadual do Estado do 
Espírito Santo - VRTEs; 
II - multa prevista no inciso I, 
cobrada em dobro, nas reincidências 
subseqüentes”. (NR) 
(...)  

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

publicação. 
 

Sala das Sessões, 19 de novembro de 2007. 
 

DA VITÓRIA 
Deputado Estadual - PDT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O projeto em tela visa estipular uma punição 

pecuniária aos estabelecimentos que infringirem os 
ditames da Lei nº 5.987/1999. 

Observo atentamente que algumas Leis 
pertencentes ao arcabouço normativo estadual são 
desprovidas de uma punição severa quando da sua 
inobservância, principalmente as que têm o cidadão 
seus grandes beneficiários, situação esta verificada na 
Lei suso mencionada. Devemos aperfeiçoar as Leis 
que são editadas e não são observadas. 

É com esse espírito reformador, na tentativa 
de revitalizar a observância da referida Lei pela 
sociedade em geral que submeto a presente 
propositura ao julgo de meus pares.  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - Publique-se. 

Após o cumprimento do art. 110 do 
Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Defesa do Consumidor, de Saúde e de Finanças.  
Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: PROJETO DE 
LEI N.° 561/2007. 
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A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPIRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Altera o artigo 1º da Lei nº 4.425, 
de 26.07.1990, que Institui multas 
para os responsáveis por pichações 
em muros, monumentos, chafarizes 
e demais logradouros. 

 
Art. 1º O artigo 1º da Lei nº 4.425, de 

26/07/1990, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 1º Fica instituída multa no 
valor de 1.000 (hum mil) Valor de 
Referência do Tesouro Estadual do 
Estado do Espírito Santo - VRTEs 
para os responsáveis pelos atos de 
pichação de muros, monumentos, 
chafarizes e demais logradouros 
públicos em todo o Estado do 
Espírito Santo”. (NR) 
(...) 

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

publicação. 
 

Sala das Sessões, 19 de novembro de 2007. 
 

DA VITÓRIA 
Deputado Estadual - PDT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O projeto em tela visa majorar a punição 

pecuniária aos que infringirem os ditames da Lei nº 
4.425/1990. 

Observo atentamente que algumas Leis 
pertencentes ao arcabouço normativo estadual são 
desprovidas de uma punição severa quando da sua 
inobservância, principalmente as que têm o cidadão 
seus grandes beneficiários, situação esta verificada na 
Lei suso mencionada. Devemos aperfeiçoar as Leis 
que são editadas e não são observadas. 

É com esse espírito reformador, na tentativa 
de revitalizar a observância da referida Lei pela 
sociedade em geral que submeto a presente 
propositura ao julgo de meus pares.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Publique-se. 
Após o cumprimento do artigo 110 do 

Regimento Interno. Às Comissões de Justiça, de 
Cidadania e de Finanças. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª SECRETÁRIA lê: PROJETO DE 
LEI N.° 562/2007. 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Acrescenta parágrafo único ao 
artigo 6º da Lei nº 4.416, de 
12.07.1990, que Obriga a limpeza e 
esterilização dos utensílios usados 
pelos cabe leireiros, barbeiros, 
institutos de beleza e outros 
estabelecimentos congêneres. 

 
Art. 1º Fica acrescido um parágrafo único ao 

artigo 6º da Lei nº 4.416, de 12/07/1990, com a 
seguinte redação: 

 
“Art. 6º (...) 
 

Parágrafo único. Sem prejuízo das 
demais sanções previstas na 
legislação vigente, os infratores do 
disposto da presente lei ficam sujeitos 
às seguintes penalidades: 
 
I - multa no valor no valor de 500 
(quinhentos) Valor de Referência do 
Tesouro Estadual do Estado do 
Espírito Santo - VRTEs; 
II - multa prevista no inciso I, 
cobrada em dobro, nas reincidências 
subseqüentes”. (NR) 
(...)  

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

publicação. 
 

Sala das Sessões, 19 de novembro de 2007. 
 

DA VITÓRIA 
Deputado Estadual - PDT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O projeto em tela visa estipular uma punição 

pecuniária aos que infringirem os ditames da Lei nº 
4.416/1990. 

Observo atentamente que algumas Leis 
pertencentes ao arcabouço normativo estadual são 
desprovidas de uma punição severa quando da sua 
inobservância, principalmente as que têm o cidadão 
seus grandes beneficiários, situação esta verificada na 
Lei suso mencionada. Devemos aperfeiçoar as Leis 
que são editadas e não são observadas. 

É com esse espírito reformador, na tentativa 
de revitalizar a observância da referida Lei pela 
sociedade em geral que submeto a presente 
propositura ao julgo de meus pares.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Publique-se. 
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Após o cumprimento do artigo 110 do 
Regimento Interno. Às Comissões de Justiça, de 
Saúde, de Defesa do Consumidor e de Finanças. 
  Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª SECRETÁRIA lê: PROJETO DE 
RESOLUÇÃO N.º 65/2007.  
 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Acrescenta os parágrafos 3º e 4º ao 
Artigo 17 do Regimento Interno, 
que dispõe sobre o prazo para 
impetração e solicitação de medida 
cautelar das Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade.  

 
Art. 1º O artigo 17 do Regimento Interno, da 

Assembléia Legislativa, passa a vigorar acrescido dos 
§§ 3º e 4º com a seguinte redação: 

 
“Art. 17. (...)  
(...) 
§ 3º A Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, prevista no 
inciso II deste artigo, deverá ser 
impetrada até 30 (trinta) dias depois 
de sua aprovação. 
§ 4º Possuindo os respectivos 
pressupostos processuais, a “medida 
cautelar” deverá ser solicitada em 
todas as Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade”. (NR) 
(...) 
 

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

Sala das Sessões, 19 de novembro de 2007. 
 

DA VITÓRIA 
Deputado Estadual - PDT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
As Mesas Diretoras das Assembléias 

Legislativas dos entes federados possuem a 
legitimidade para propor Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nos termos do artigo 103, 
inciso IV da Constituição da República Federativa do 
Brasil. 

Nos termos do Regimento Interno, da 
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 
essa competência é exercida de duas formas. 
Diretamente por decisão da Mesa ou por 
requerimento de Deputado aprovado em plenário. 
Ocorre, nobres pares, que o regimento é omisso em 
relação ao prazo, bem como se o pedido de Ação 

Direta de Inconstitucionalidade deve ou não conter a 
solicitação de medida cautelar, provimento 
jurisdicional que suspende a eficácia de determinada 
norma até o julgamento do mérito. 

Sendo assim, o presente projeto disciplina 
melhor esse importante mecanismo de controle das 
normas editadas que são eivadas por algum tipo de 
vício, formal ou material. 
 Essas são as razões que justificam essa 
propositura.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Publique-se. 

À Comissão de Reforma do Regimento 
Interno. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.° 
348/2007. 
 

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

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, com base no Artigo 57, da  
Constituição Estadual, requer a V. Exª, que 
encaminhe a Exmª Sra. Gladys Jouffoy Bitran – 
PROCURADORA GERAL DO ESTADO, depois de 
ouvido o Plenário, o seguinte PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO: 
 

1) Se existe norma jurídica vigente 
que estabelece os procedimentos a 
serem adotados para o exercício do 
direito previsto no § 2º do Art. 46 da 
Lei nº 2.701 de 16/06/1972. 

 
2) Não sendo necessário 
regulamentação, qual procedimento 
deverá ser adotado.  

  
Sala das Sessões, 19 de novembro de 2007. 

 
DA VITÓRIA 

Deputado Estadual – PDT 
 

SARGENTO VALTER 
Deputado Estadual - PSB 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Oficie-se.  
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.° 
349/2007 
 

Exm.° Sr. Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
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O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, com base no Artigo 57, da 
Constituição Estadual, requer a V. Exª, que 
encaminhe a Exmª Sra. Gladys Jouffoy Bitran – 
PROCURADORA GERAL DO ESTADO, depois de 
ouvido o Plenário, o seguinte PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO: 
 

1) Quando o militar estadual for 
transferido de OPM (Organização 
Policial Militar), matriculado no 
Curso de Habilitação de Sargentos e 
no Curso de Habilitação de Cabos 
tem direito à ajuda de custo prevista 
no Art. 38 da Lei nº 2.701 de 
19/06/1972. 
 
2) Sendo a resposta “SIM” qual o 
procedimento que o militar deverá 
adotar para o respectivo recebimento.  

 
Sala das Sessões, 19 de novembro de 2007. 

 
DA VITÓRIA 

Deputado Estadual – PDT 
 

SARGENTO VALTER 
Deputado Estadual - PSB 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Oficie-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.° 
350/2007. 
 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, com base no Artigo 57, da 
Constituição Estadual, requer a V. Exª, que 
encaminhe a Exmª Sra. Gladys Jouffoy Bitran – 
PROCURADORA GERAL DO ESTADO, depois de 
ouvido o Plenário, o seguinte PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO: 
 

1) Qual norma jurídica vigente define 
o exercício de cargo, comissão ou 
função de cada posto e graduação 
existentes nas respectivas 
Corporações Militares do Estado do 
Espírito Santo.  

 
Sala das Sessões, 19 de novembro de 2007. 

DA VITÓRIA 
Deputado Estadual – PDT 

 
SARGENTO VALTER 

Deputado Estadual - PSB 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Oficie-se.  
 Continua a leitura do Expediente. 

 A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.° 
351/2007 
 

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

 
O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, com base no Artigo 57, da 
Constituição Estadual, requer a V. Exª, que 
encaminhe a Exmª Sra. Gladys Jouffoy Bitran – 
PROCURADORA GERAL DO ESTADO, depois de 
ouvido o Plenário, o seguinte PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO: 
 

1) Qual a fundamentação legal para o não 
custeamento do funeral do militar estadual previsto 
nos artigos 67, 68, 69, 70 e 71 da lei nº 2.701 de 
16/06/1972. 
 

2) Não havendo fundamentação legal, qual o 
procedimento a ser adotado para o respectivo 
recebimento. 
  

Sala das Sessões, 19 de novembro de 2007. 
 

DA VITÓRIA 
Deputado Estadual – PDT 

 

SARGENTO VALTER 
Deputado Estadual - PSB 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Oficie-se.  
 Continua a leitura do Expediente. 
 

 A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.° 
352/2007 
 

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

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, com base no Artigo 57, da 
Constituição Estadual, requer a V. Exª, que 
encaminhe a Exmª Sra. Gladys Jouffoy Bitran – 
PROCURADORA GERAL DO ESTADO, depois de 
ouvido o Plenário, o seguinte PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO: 
 

1) Qual a legalidade ou 
constitucionalidade da 
obrigatoriedade do desconto para a 
Caixa Beneficente da Polícia Militar 
prevista na alínea “c”, inciso I do art. 
101 da Lei nº 2.701 de 19/06/1972. 

 
Sala das Sessões, 19 de novembro de 2007. 

 
DA VITÓRIA 

Deputado Estadual – PDT 
 

SARGENTO VALTER 
Deputado Estadual - PSB 
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 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Oficie-se.  
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.° 
353/2007 
 

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

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, com base no Artigo 57, da 
Constituição Estadual, requer a V. Exª, que 
encaminhe a Exmª Sra. Gladys Jouffoy Bitran – 
PROCURADORA GERAL DO ESTADO, depois de 
ouvido o Plenário, o seguinte PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO: 
 

1) O Estado é responsável em arcar 
com as despesas médicas do militar 
estadual quando internado em 
hospital fora da região metropolitana 
da Grande Vitória nos termos dos 
artigos 57 e 58 da Lei nº 2.701 de 
19/06/1972. 
 
2) Sendo a resposta “SIM” qual o 
procedimento que o militar deverá 
adotar para o exercício do respectivo 
direito. 

 
Sala das Sessões, 19 de novembro de 2007. 

 
DA VITÓRIA 

Deputado Estadual – PDT 
 

SARGENTO VALTER 
Deputado Estadual - PSB 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Oficie-se.  
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTOS S/NºS-2007, dos Deputados 
Guerino Zanon e Atayde Armani, de votos de pesar 
pelos falecimentos dos Srs. Antônio Carlos dos 
Santos, Edson Breda e da Srª Léria Benedito Bezerra 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Transmitam-se  

Continua a leitura do Expediente. 
 

 A SR.ª SECRETÁRIA lê: INDICAÇÃO 
N.° 390/2007. 
 

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

O Deputado Estadual Marcelo Coelho, no 
uso de suas atribuições regimentais contidas nos 
artigos 134, inciso VIII e 167-A aprovada pela 
Resolução nº 1.600/91, requer que seja encaminhada 
ao Exmº Sr. Governador do Estado do Espírito Santo, 
a seguinte INDICAÇÃO: 
 

- Encaminhamento de proposição 
dispondo sobre a realização da obra 
de asfaltamento de trecho da Rodovia 
ES 010, localizada em frente ao 
SESC – Serviço Social do Comércio 
– Praia Formosa, localizada no 
Município de Aracruz, tendo em vista 
o mal estado de conservação em que 
a mesma se encontra. 
 

Sala das Sessões, 20 de novembro de 2007. 
 

MARCELO COELHO 
Deputado Estadual 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Em discussão o Requerimento de 
Indicação n.º 390/2007, que acaba de ser lido. 
 O Presidente, de ofício, convida a Sr.ª 1ª. 
Secretária a proceder à chamada dos Srs. Deputados 
para efeito de verificação de quorum para votação. 
 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA procede à 
chamada a que respondem os Srs. 
Deputados Claudio Vereza, Da 
Vitória, Doutor Hércules, Elcio 
Alvares, Euclério Sampaio, Guerino 
Zanon, Jardel dos Idosos, Luiz Carlos 
Moreira, Marcelo Coelho, Marcelo 
Santos, Reginaldo Almeida, Sérgio 
Borges, Vandinho Leite e as Sras. 
Deputadas Aparecida Denadai e 
Luzia Toledo. (15) 

 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA – (APARECIDA 
DENADAI) - Sr. Presidente, responderam à chamada 
quinze Srs. Deputados. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) – Havendo modificação no Plenário, 
convido a 1ª Secretária a proceder à chamada para 
efeito de verificação de quorum para votação. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA procede à 
chamada a que respondem os Srs. 
Deputados Aparecida Denadai, 
Claudio Vereza, Da Vitória, Doutor 
Hércules, Elcio Alvares, Euclério 
Sampaio, Guerino Zanon, Jardel dos 
Idosos, Luiz Carlos Moreira, Luzia 
Toledo, Marcelo Coelho, Marcelo 
Santos, Reginaldo Almeida, Sérgio 
Borges e Vandinho Leite. (15) 
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 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA – (APARECIDA 
DENADAI) - Sr. Presidente, responderam à chamada 
quinze Srs. Deputados. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) – Não há quorum para votação, pelo que 
fica adiada. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.° 396/2007. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

SERVIÇO PUBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATORIO 
 

O presente Projeto de Lei n.° 392/07, de 
autoria do Ilustre Deputado Marcelo Coelho, dispõe 
sobre aplicação do disposto no art. 93 da lei Federal 
8.213, de 24 de julho de 1991, nos contratos de 
prestação de serviços celebrados pelo Governo do 
Estado do Espírito Santo. 

A matéria foi apresentada na sessão ordinária 
de 24/09/07, tendo sido devolvida ao autor com base 
no inc. VIII, do art. 136, do Regimento Interno sob 
alegação de que a matéria infringe o art. 63, 
parágrafo único III e VI da Constituição Estadual. 

Inconformado com a decisão prolatada o 
autor recorre com arrimo nas disposições 
regimentais, contidas no parágrafo único, do art. 136, 
do Regimento Interno. Existe no rosto do Projeto de 
Lei o deferimento do recurso interposto pelo autor, e 
também às folhas 45 existe assentamento do Diretor 
Legislativo junto a Mesa Diretora, dando conta, que 
houve, tempestivamente, recurso regimental do autor 
contra o despacho denegatório do Presidente da Mesa 
Diretora, para que a matéria viesse a esta Comissão 
de Constituição e Justiça, Serviço Publico e Redação. 

A Comissão de Justiça designa-me Relator 
para emissão de parecer, verificando, contudo, se a 
iniciativa da matéria está elencada dentre aquelas 
cuja competência legiferante é do Estado, ou de 
qualquer ente da Federação, de Parlamentar Estadual 
ou privativa seja do Chefe do Poder Executivo. 
 È o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

Esta relatoria analisando o Projeto de Lei n.° 
392/2007, de autoria do Deputado Marcelo Coelho, 
verificamos tratar-se de matéria já pacificada a nível 
nacional com prioridades definidas no art. 93 da lei 
acima citada no relatório supra. 

A prioridade que se pretende estabelecer nos 
programas direcionados ara o idoso deve merecer por 
parte do parlamento toda atenção possível e com este 
sentimento examino a presente matéria de feliz 
iniciativa do ilustre deputado. 

O Projeto merecer ser analisado em seu 
sentido amplo, pois num primeiro momento parece 

estar o mesmo colidindo com as determinações do 
Parágrafo único e inciso III e VI do artigo 63 da 
Constituição Estadual; examinado-o mais 
detidamente, concluímos o contrario. Senão vejamos: 

 
Art. 63 (..) 
 
Parágrafo Único. São de iniciativa do 
Governador do Estado as leis que 
disponham sobre: 
 
III _ organização administrativa e 
pessoal da administração do Poder 
Executivo. 
 

VI Criação, estruturação e atribuições 
das Secretarias de Estado e órgãos do 
poder Executivo. 
 

O exercício hermenêutico in casu, converge 
para uma interpretação restritiva e de ponderação; em 
outros termos, no que tange à proibição para projetos 
de lei de autoria de Deputado Estadual, de criar 
atribuições para as secretarias estaduais, deve-se 
levar sempre em consideração as justificativas, os 
encargos e os custos financeiros resultantes de toda 
“pretensa atribuição”, para, após, concluir pela sua 
vedação ou não. 

Assim, a equação exetada lógica é traçada 
pelas características especificas de tais pretensas 
atribuições, ou, seja, se atribuição a ser criada é 
injustificada, onerosa ou de elevada mobilização para 
as atividades das Secretarias de Estado, será a mesma 
vedada integralmente, toda vez que disposta em 
posição legislativa de autoria parlamentar. Contudo, 
se não injustificada nem onerosa ou nem produtora 
de relevante encargo para as Secretarias, o 
mecanismo jurídico da ponderação – diante do 
interesse publico – restringe o comando previsto no 
inciso III, e parágrafo único do art. 63, da 
Constituição Estadual, para permitir o ingresso no 
ordenamento jurídico da criação da “nova 
atribuição”. 

Não obstante, qual seria a relevante despesa 
financeira a cargo de erário para colocar em pratica a 
política idealizada pelo projeto ora sob exame? E, 
ainda, qual seria o grande aumento de trabalho para a 
Secretaria encarregada da coordenação e realização 
da tarefa? As respostas não podem ser outras se não a 
de que o Projeto de Lei 392/07 não traz nenhuma 
despesa para o erário, pelo contrario estaria esta 
iniciativa proporcionando mais divisas e renda para 
o tesouro Estadual com o incentivo para ocupação 
da mão de obra reabilitada ou portadora de 
deficiência, habilitada, nos percentuais na lei 
federal. 

Tal interpretação, com precisão desagrava o 
projeto o projeto de lei em apreço de inconstitucional. 

Neste passo, valorizando a iniciativa do 
Ilustre Deputado Marcelo Coelho e em face do 
interesse publico recomendamos respeitosamente aos 
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ilustres membros que compõem esta Comissão, o 
seguinte parecer: 

 
PARECER N.° 396/2007. 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela REJEIÇÃO DO DESPACHO 
DENEGATORIO, que negou tramitação ao Projeto 
de Lei n.° 392/07, de autoria do Deputado 
MARCELO COELHO, por inconstitucionalidade. 
 
 Sala “Rui Barbosa”, 30 de outubro de 2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente  

CLAUDIO VEREZA 
Relator 

MARCELO SANTOS 
ELCIO ALVARES 
ELION VARGAS 

 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) – O Parecer nº 396/2007 que acaba ser 
lido, tem sua votação adiada por falta de quorum. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PARECER 
N.° 409/2007 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATORIO 
 

O Projeto de Resolução n.° 53/07, de autoria 
do Deputado Givaldo Vieira, que cria o Concurso 
“Meio Ambiente e Água” da Assembléia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo, foi lido na sessão de 03 
de outubro de 2007 e devolvido ao autor, com base 
no art. 136, VIII do Regimento Interno, por 
infringencia ao art. 17, IX e XXIX do mesmo 
regimento. 

O autor recorreu tempestivamente da decisão 
do Presidente, sendo o projeto encaminhando a esta 
Comissão, para exame da matéria, na forma do 
parágrafo único do artigo 136 do Regimento Interno. 

Esse é o relatório 
 

PARECER DO RELATOR 
 

Apesar do elevado valor social educativo do 
projeto, que proporcionaria a vinda a esta ALES de 
muitos estudantes e pesquisadores, promovendo 
ainda a maior divulgação desta Casa de Leis, a 
iniciativa de tal proposição é privativa da Mesa, 
conforme disposição do artigo 17, IX e XXIX do 
Regimento Interno. 

Apesar de o projeto estar inserido na previsão 
regimental do § 1° do art. 154 do Regimento Interno, 
que assim dispõe: 

“Art. 145(...) 
 

§ 1° Os projetos de resolução são 
destinados a regular, com eficácia de 
lei ordinária, matérias da 
competência privativa da Assembléia 
Legislativa e as de caráter político, 
processual, legislativo ou 
administrativo, ou quando deva a 
Assembléia Legislativa pronunciar-se 
em casos concretos, tais como:” 

 
A iniciativa de tal matéria é privativa da 

Mesa desta Casa de Leis, conforme artigo 17, incisos, 
IX e XXIX do Regimento, in verbis: 
 

“Art. 17 Á Mesa compete, dentre 
outras atribuições estabelecidas neste 
Regimento Interno ou por resolução 
da Assemblé ia Legislativa, ou delas 
implicitamente resultantes: 
 
IX – propor privativamente, à 
Assembléia Legislativa, projeto de 
resolução, nos termos do art. 56, da 
Constituição Estadual, dispondo 
sobre sua organização, 
funcionamento, policia, regime 
jurídico do seu pessoal, criação e 
extinção de cargos, empregos e 
funções e fixação da respectiva 
remuneração, observados os 
parâmetros estabelecidos na lei de 
diretrizes orçamentárias; 
XXIX – promover a realização de 
campanhas educativas e divulgações 
permanentes, bem como adotar as 
medidas adequadas para promoção e 
valorização do Poder Legislativo, 
com objetivo de fortalecimento das 
instituições democráticas;” 

 
Agredindo o Regimento Interno, a matéria 

torna-se inconstitucional, pois a Constituição 
Estadual, no seu artigo 56, II dá competência à 
Assembléia Legislativa para dispor sobre o seu 
regimento interno, devendo, portanto, ser mantido o 
sábio despacho do Excelentíssimo Senhor Presidente 
desta Assembléia. 
 

CONCLUSÃO 
 

Face ao exposto, concluo que o Projeto de 
Resolução n.° 53/07, de autoria do Deputado Givaldo 
Vieira, colide com as disposições do Regimento 
Interno desta Casa de Leis, tornando-se, portanto, 
inquinado, de inconstitucionalidade formal, por tratar 
de matéria de iniciativa exclusiva da Mesa, devendo 
ser mantido o sábio despacho do Presidente, motivo 
por que esta relatoria propõe aos doutos desta 
Comissão o seguinte parecer: 
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PARECER N.° 409/2007 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela manutenção do despacho do Presidente ao 
Projeto de Resolução n.° 53/07, de autoria do 
deputado Givaldo Vieira, com base no art.136, III do 
Regimento Interno, por infringência do art. 17, IX e 
XXIX do Mesmo Regimento. 
 

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO (contra) 
Presidente 

ELION VARGAS 
Relator 

ELCIO ALVARES 
MARCELO SANTOS 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
CLAUDIO VEREZA (contra) 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) – O Parecer nº 409/2007 que acaba ser 
lido, tem sua votação adiada por falta de quorum. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO Nº 3063/2007, do Deputado 
Sargento Valter, de voto de congratulações com o Sr. 
Nilton Carlos Walcher – Cabo Walcher, por ter sido 
eleito presidente da Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais – APAE de Cariacica, para o biênio 
2008/2010. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) – O Requerimento nº 3063/2007 que 
acaba ser lido, tem sua votação adiada por falta de 
quorum. 
 Esta presidência registra, com satisfação, a 
presença dos Srs. Deputados Elion Vargas e Atayde 
Armani. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO Nº 3064/2007, do Deputado 
Giulianno dos Anjos, de voto de congratulações com 
a Prefeita de São Domingos do Norte, Srª Ana Izabel 
Malacarne de Oliveira, pela excelente administração 
à frente do Executivo Municipal. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA procede à 
chamada que respondem os Srs. 
Deputados Aparecida Denadai, 
Artayde Armani, Claudio Vereza, Da 
Vitória, Doutor Hércules, Elcio 
Alvares, Elion Vargas, Euclério 
Sampaio, Guerino Zanon, Jardel dos 
Idosos, Luiz Carlos Moreira, Luzia 
Toledo, Marcelo Coelho, Marcelo 

Santos, Reginaldo Almeida, Sérgio 
Borges e Vandinho Leite. (17)  

 
(De acordo com a lista de presença 
apresentada pela Diretoria Legislativa da 
Mesa Diretora, comparecem os Srs. 
Deputados Atayde Armani e Elion Vargas). 

 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) – Em votação o Requerimento nº 
3064/2007 que acaba ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO Nº 3065/2007, do Deputado 
Givaldo Vieira, de voto de congratulações com o 
Centro de Ensino Superior de Vila Velha – UVV, em 
homenagem a implantação do juizado especial 
“EPROCESS”, não adjunto, na instituição. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) – Em votação o Requerimento nº 
3065/2007 que acaba ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO Nº 3066/2007, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com a 
Aracruz Celulose, por integrar o ranking das 200 
Maiores empresas do Espírito Santo. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - Em votação o Requerimento nº 
3066/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado, contra um voto. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO Nº 3067/2007, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com a 
Samarco Mineração, por integrar o ranking das 200 
Maiores empresas do estado do Espírito Santo. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - Em votação o Requerimento nº 
3067/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado, contra um voto. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO Nº 3068/2007, do Deputado 



5321 – Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 06 de dezembro de 2007 

Elion Vargas, de voto de congratulações com o 
Diretor Presidente da “Energias do Brasil”, Antônio 
Martins da Costa, pela inauguração da PCH – 
Pequena Central Hidrelétrica São João, no município 
de Castelo e pela celebração da Pedra Fundamental 
da PCH Santa Fé, no município de Alegre. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - Em votação o Requerimento nº 
3068/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado, contra dois votos. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO Nº 3069/2007, do Deputado 
Elion Vargas, de voto de congratulações com o 
Gerente Geral da Petrobrás, Sr. Márcio Félix, pela 
inauguração do Módulo II de Golfinho – FPSO 
cidade de Vitória. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - Em votação o Requerimento nº 
3069/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado, contra dois votos. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO Nº 3070/2007, do Deputado 
Reginaldo Almeida, de voto de congratulações com o 
Município de Mimoso do Sul, pela passagem do 
septuagésimo sétimo aniversário de emancipação 
político-administrativa. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - Em votação o Requerimento nº 
3070/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado, contra três votos. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO Nº 3071/2007, do Deputado 
Reginaldo Almeida, de voto de congratulações com a 
Associação das Igrejas Batistas em Cariacica, pelas 
comemorações dos 79 anos de presença Batista no 
município de Cariacica. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - Em votação o Requerimento nº 
3071/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado, contra três votos. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO Nº 3072/2007, do Deputado 

Reginaldo Almeida, de voto de congratulações com a 
Igreja Evangélica Assembléia de Deus em Soteco, 
pela realização de seu quarto Congresso de 
Mocidade. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - Em votação o Requerimento nº 
3072/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado, contra três votos. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO Nº 3073/2007, do Deputado 
Jardel dos Idosos, de voto de congratulações com o 
Município de Piúma, pela passagem do quadragésimo 
terceiro aniversário de emancipação político-
administrativa. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - Em votação o Requerimento nº 
3073/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado, contra quatro votos. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO Nº 3074/2007, do Deputado 
Jardel dos Idosos, de voto de congratulações com 
com o Município de Jaguaré, pela passagem do 
vigésimo sexto aniversário de emancipação político-
administrativa. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - Em votação o Requerimento nº 
3074/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado, contra quatro votos. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO Nº 3075/2007, do Deputado 
Jardel dos Idosos, de voto de congratulações com o 
Município de Brejetuba, pela passagem do décimo 
segundo aniversário de emancipação político-
administrativa. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - Em votação o Requerimento nº 
3075/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado, contra quatro votos. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO Nº 3076/2007, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com o 
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Restaurante Lareira Portuguesa, pela conquista do 
primeiro lugar no prêmio Gourmet Vip, na categoria 
cozinha portuguesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - Em votação o Requerimento nº 
3076/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado, contra cinco votos. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO Nº 3077/2007, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com o 
Restaurante Aleixo, pela conquista do primeiro lugar 
no prêmio Gourmet Vip, na categoria cozinha 
contemporânea. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - Em votação o Requerimento nº 
3077/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovado, contra cinco votos. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO Nº 3078/2007, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com o 
Restaurante Quinzinho, pela conquista do segundo 
lugar no prêmio Gourmet Vip, na categoria cozinha 
portuguesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - Em votação o Requerimento nº 
3078/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado, contra cinco votos. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO Nº 3079/2007, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com o 
Restaurante Sushi Strike, pela  conquista do primeiro 
lugar no prêmio Gourmet Vip, na categoria cozinha 
japonesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - Em votação o Requerimento nº 
3079/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado, contra cinco votos. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO Nº 3080/2007, dos Deputados 
Atayde Armani e Guerino Zanon, de voto de 
congratulações com o Sr. Herinque Luiz Custódio, 
pela campanha “Educação para o Trânsito”. 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - Em votação o Requerimento nº 
3080/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado, contra quatro votos. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA – Sr. Presidente, 
informo que não há mais Expediente a ser lido. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – Sr. 
Presidente, com base no art.119 do Regimento 
Interno, requeiro a V.Ex.ª a supressão da fase do 
Grande Expediente, a fim de que passemos 
imediatamente à Ordem do Dia. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) – É regimental. 
 Em votação o requerimento. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado, contra dois votos. 
 Passe-se à  
 

ORDEM DO DIA 
 

1. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei 
Complementar nº 48/2007, oriundo 
da Mensagem Governamental nº 
213/2007, que reorganiza o Conselho 
Estadual de Cultura – CEC e dá 
outras providências. Publicado no 
DPL do dia 30/10/2007. Pareceres 
orais da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade; da Comissão de 
Cidadania e da Comissão de Cultura, 
ambos pela aprovação. Na Comissão 
de Finanças, o Deputado Sérgio 
Borges se prevaleceu do prazo 
regimental para relatar a matéria 
na Sessão Ordinária do dia 
19.11.2007. (COMISSÃO DE 
FINANÇAS). 

 
2. Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei nº 
382/2007, do Deputado Atayde 
Armani, que dispõe sobre a utilização 
da carne de peixe nas refeições dos 
alunos das escolas da rede estadual 
de ensino. Publicado no DPL do dia 
25/09/2007. Parecer oral da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade. Na Comissão de 
Cidadania, o Deputado Robson 
Vaillant se prevaleceu do prazo 
regimental para relatar a matéria 
na Sessão Ordinária do dia 
19.11.2007. (COMISSÕES DE 
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CIDADANIA, DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR, DE 
EDUCAÇÃO, DE SAÚDE E DE 
FINANÇAS). 
 

3. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei 
Complementar nº 50/2007, oriundo 
da Mensagem Governamental nº 
219/2007, que solicita prorrogação, 
por mais doze meses, dos prazos de 
contratações temporárias de pessoal 
para atender às necessidades da 
Faculdade de Música – FAMES, do 
Instituto de Atendimento Sócio-
educativo – IASES e do Instituto de 
Defesa Agropecuária e Florestal – 
IDAF. Publicado no DPL do dia 
13/11/2007. Parecer oral da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade. Na Comissão de 
Cidadania, o Deputado Robson 
Vaillant se prevaleceu do prazo 
regimental para relatar a matéria 
na Sessão Ordinária do dia 
19.11.2007. (COMISSÕES DE 
CIDADANIA, DE CULTURA, DE 
AGRICULTURA E DE 
FINANÇAS). 

 
4. Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei nº 
518/2007, oriundo da Mensagem 
Governamental nº 224/2007, que 
institui o programa de parcelamento 
incentivado de débitos fiscais 
relacionados ao ICM e o ICMS e dá 
outras providências. Publicado no 
DPL do dia 13/11/2007. Na 
Comissão de Justiça, o Deputado 
Elion Vargas se prevaleceu do 
prazo regimental para relatar a 
matéria na Sessão Ordinária do dia 
19.11.2007. (COMISSÕES DE 
JUSTIÇA, DE CIDADANIA E DE 
FINANÇAS). 

 
5. Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Le i nº 
479/2007, do Deputado Luiz Carlos 
Moreira, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de compensação das 
emissões de Gases de Efeito Estufa 
(GEE), por meio do plantio de 
árvores e do manejo adequado dos 
resíduos gerados pelos eventos 
realizados no Estado. Publicado no 
DPL do dia 19/11/2007. Na 
Comissão de Justiça, o Deputado 
Elion Vargas se prevaleceu do 
prazo regimental para relatar a 

matéria na Sessão Ordinária do dia 
19.11.2007. (COMISSÕES DE 
JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE 
AGRICULTURA, DE MEIO 
AMBIENTE E DE FINANÇAS). 

 

6. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei nº 
420/2007, do Deputado Cacau 
Lorenzoni, que assegura aos idosos a 
isenção do pagamento de pedágio em 
Rodovias Estaduais. Publicado no 
DPL do dia 19/10/2007. Na 
Comissão de Justiça, o Deputado 
Elion Vargas se prevaleceu do 
prazo regimental para relatar a 
matéria na Sessão Ordinária do dia 
19.11.2007. (COMISSÕES DE 
JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR E 
DE FINANÇAS). 

 

7. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei nº 
413/2007, do Deputado Da Vitória, 
alterando o artigo 4º da Lei nº 
6.641/2001, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade dos estabelecimentos 
comerciais e industriais a manterem 
seus reservatórios de água nos 
padrões de potabilidade e dá outras 
providências. do Publicado no DPL 
do dia 18/10/2007. Parecer oral da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade. Na Comissão de 
Cidadania, o Deputado Atayde 
Armani se prevaleceu do prazo 
regimental para relatar a matéria 
na Sessão Ordinária do dia 
20.11.2007. (COMISSÕES DE 
CIDADANIA, DE SAÚDE, DE 
MEIO AMBIENTE E DE 
FINANÇAS). 
 

8. Discussão prévia, do Projeto de Lei 
nº 231/2007, de autoria da Deputada 
Luzia Toledo, que dispõe que os 
estabelecimentos da Rede de Ensino 
Público e Particular no Estado 
exponham informativos em locais de 
acesso e de fácil visualização, com 
destaque e de forma permanente, os 
malefícios das drogas, bebidas 
alcoólicas, fumo e sobre doenças 
sexualmente transmissíveis. 
Publicado no DPL do dia 12/07/2007.  
Parecer nº 406/2007, da Comissão de 
Justiça, pela inconstitucionalidade , 
publicado no DPL do dia 19/11/2007. 
 

9. Discussão prévia, do Projeto de Lei 
nº 285/2007, de autoria da Deputada 
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Luzia Toledo, que dispõe sobre a 
reserva de lugares e a adaptação de 
cinemas e teatros para acesso e uso 
de pessoas com deficiênc ia físico-
motora. Publicado no DPL do dia 
09/08/2007. Parecer nº 401/2007, da 
Comissão de Justiça, pela 
inconstitucionalidade , publicado no 
DPL do dia 19/11/2007. 

 
10. Discussão Especial, em 3ª sessão, do 

Projeto de Lei nº 370/2007, do 
Deputado Rafael Favatto, que 
assegura à pessoa portadora de 
deficiência física, mental ou sensorial 
prioridade de vaga em Escola da 
Rede Pública Estadual próxima a sua 
residência. Publicado no DPL do dia 
18/09/2007. 
 

11. Discussão Especial, em 3ª sessão, do 
Projeto de Lei nº 461/2007, da 
Deputada Luzia Toledo, que institui 
no Estado o Programa de Orientação 
em Saúde e Atendimento Social à 
Gravidez Precoce e Juvenil destinado 
a Crianças, Adolescentes e Jovens 
Gestantes e dá outras providências. 
Publicado no DPL do dia 08/11/2007. 
 

12. Discussão Especial, em 2ª sessão, do 
Projeto de Lei nº 433/2007, do 
Deputado Givaldo Vieira, que dispõe 
sobre a Política Estadual de 
Agroindústria Familiar do Estado e 
dá outras providências. Publicado no 
DPL do dia 26/10/2007. 
 

13. Discussão Especial, em 2ª sessão, do 
Projeto de Lei nº 456/2007, do 
Deputado Da Vitória, que acrescenta 
dispositivo à Lei nº 5.044/1995, que 
proíbe a exposição inadequada de 
matérias pornográficas em bancas de 
revistas. Publicado no DPL do dia 
08/11/2007. 
 

14. Discussão Especial, em 1ª sess ão, do 
Projeto de Lei nº 323/2007, do 
Deputado Paulo Foletto, que dispõe 
sobre a obrigação de divulgação da 
advertência “se beber não dirija, se 
for dirigir não beba” nos cardápios, 
nos planfetos e nos cartazes de 
propaganda de bares, restaurantes e 
casas de eventos e dá outras 
providências. Publicado no DPL do 
dia 29/08/2007. 

 
15. Discussão Especial, em 1ª 

sessão, do Projeto de Lei nº 

360/2007, do Deputado Givaldo 
Vieira, que institui o “Programa 
Estadual de Inclusão Digital do 
Jovem Residente na Área Rural”. 
Publicado no DPL do dia 
14/09/2007. 

 

16. Discussão Especial, em 1ª 
sessão, do Projeto de Lei nº 
458/2007, da Deputada Luzia 
Toledo, que disciplina a criação 
de cães e sua condução em via 
pública. Publicado no DPL do 
dia 08/11/2007. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS) - Discussão única, em regime de urgência, 
do Projeto de Lei Complementar nº 48/2007. 

Concedo a palavra à Comissão de Finanças, 
para que esta ofereça parecer oral à matéria. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(SÉRGIO BORGES) – Convoco os membros da 
Comissão de Finanças, Srs. Deputados Elcio Alvares, 
Luzia Toledo, Reginaldo Almeida, Euclério Sampaio, 
Theodorico Ferraço e Doutor Rafael Favatto. 

 Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
 Nosso parecer é pela aprovação da matéria. 

(Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Sr. 

Presidente, peço a palavra para discuti-lo. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(SÉRGIO BORGES) – Concedo a palavra ao Sr. 
Deputado Euclério Sampaio. 

 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (Sem 

revisão do orador) – Sr. Presidente e Srs. membros 
da Comissão de Finanças, o Projeto de Lei 
Complementar nº48/2007 reorganiza o Conselho 
Estadual de Cultura e dá outras providências. 
Votaremos nesta Comissão acompanhando o parecer. 
Analisaremos melhor a matéria na votação em 
Plenário. Porque a estruturação é bem-vinda. Não 
sabemos se nesse projeto tem a prorrogação do 
contrato temporário, o que neste momento somos 
contrário. Mas votaremos com o relator, contra a 
reestruturação e reorganização do Conselho Estadual 
de Cultura. 
 Voltaremos a falar sobre alguns discursos 
que fizemos. No Jornal A Tribuna de hoje traz a 
manchete: “Euclério pede desculpas aos colegas”. 
Não retiramos uma vírgula do que dissemos desta 
tribuna, mantemos na íntegra. Pedimos desculpas 
pela forma com que dissemos e pelo achincalho que 
estão tentando fazer na Assembléia Legislativa, 
apesar do trabalho bonito que a Mesa Diretora faz. 
Mas não podemos deixar de tecer críticas. 
 Queremos que todos os deputados pensem 
bem sobre o que saiu na Coluna Praça Oito, de hoje. 
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É vergonhoso para os Parlamentares e para esta Casa 
de Leis. O pior é que a jornalista tem razão. Para nós 
não é vergonhoso porque o povo do Espírito Santo 
conhece a nossa postura, aliás o povo conhece a 
postura de cada deputado desta Casa. 
 Ressaltaremos alguns trechos da manchete: 
“O excesso de parceria leva a ausência de 
fiscalização”. Por mais aprovado que seja um 
governo, ele não pode se achar tão perfeito que não 
possa errar. Existem denúncias de servidores 
comissionados do Estado contra órgãos. Um servidor 
denunciou suposta fraude em licitação na Saúde. 
 Na semana passada assomamos a esta tribuna 
e falamos que tínhamos uma denúncia para fazer e a 
faremos. Só não o fizemos ainda porque estamos 
discutindo o reajuste dos servidores. Continuamos 
encampado como sempre estivemos, tendo em vista o 
compromisso assinado pelos vinte e nove deputados 
desta Casa de Leis.  
 Nunca cobramos a Mesa Diretora porque 
conhecemos a realidade do Orçamento desta Casa. 
Sabemos que quem faz milagres é Deus; o homem 
não faz milagres, faz o que pode. Sr. Presidente, 
sabemos da situação que V.Ex.ª atravessa. A culpa é 
dos vinte e nove deputados que assinaram o 
documento. 
 Temos em mãos um contrato assinado, sem 
valores, pelo Secretário de uma Pasta. Nunca vimos 
isso. Quem já foi chefe do Executivo? O Sr. 
Deputado Guerino Zanon. V.Ex.ª já assinou um 
contrato sem valores? Acreditamos que não. O Sr. 
Deputado Marcelo Coelho foi vice-Prefeito e 
achamos que nunca viu isso. E nós estamos vendo 
agora.  

Mas, a culpa é desta Casa de Leis, que abriu 
mão do seu poder de fiscalizar e de legislar. 
Queremos um Legislativo forte. Não precisamos ter 
um Orçamento de cento e seis milhões para não 
fazermos nada, para não desempenharmos a nossa 
função primordial que é fiscalizar e legislar. 
 Outro dia br incamos com um deputado. Tem 
um programa do Tom Cavalcante que faz uma 
paródia ao filme Tropa de Elite. Até brincamos que 
de tanto a base governista balançar a cabeça e dizer 
sim e sim, foi criada a musiquinha: “Base de Elite, 
qual é a sua missão? Dizer sempre sim e nunca dizer 
não”. Isso é muito feio para nossa Casa de Leis. 
 A Coluna Praça Oito diz mais: “Na primeira 
noite ele se aproxima e rouba uma flor do nosso 
jardim”. O governo fez muito bem o seu dever de 
casa, quando entrou nesta Casa, na primeira eleição 
da Mesa do mandato passado, alegando que haveria 
retrocesso. Mas, queria dominar esta Casa, não queria 
harmonia. Quem quer harmonia não tenta impingir a 
um Poder o achincalhe que o Executivo quer. 
 Por que o Governo precisa dessa 
unanimidade no Estado? Por que não pode ser 
fiscalizado? Se o Ministério Público se levanta, não 
pode. E S.Ex.ª fez isso na primeira noite. “Se 
aproximam e roubam uma flor de nosso jardim e não 
dizemos nada”. Fez isso e nos calamos na primeira 

eleição. “Na segunda noite já não se escondem, 
pisam às flores, matam o nosso cão e não dizemos 
nada”. Fez isso na segunda eleição durante os quatro 
anos. “Até que um dia, o mais frágil deles entra 
sozinho em nossas casas, roubam-nos a luz e 
conhecendo o nosso medo, arrancam-nos a voz da 
garganta”. É o que está fazendo agora. E não é 
somente S.Ex.ª no Governo, ninguém mais respeita.  

Citaremos um exemplo, Sr. Deputado 
Guerino Zanon: fizemos um requerimento de 
informação – dissemos isso ontem - e estamos com a 
certidão fornecida pela Mesa Diretora. Passamos 
esses dias tomando medidas contra o Secretário de 
Educação, Sr. Haroldo Correa Rocha. Porque fizemos 
um requerimento para que S.Ex.ª nos informassem 
quantas obras, nos últimos quatro ou cinco anos, 
foram contratadas pela Sedu, quantas foram 
terminadas, qual o percentual feito de cada obra e 
qual o valor pago por cada uma delas. Até hoje a 
Sedu não nos respondeu. Mas não respondeu porque 
está com medo de apresentar respostas. Temos 
informações de que as obras já foram pagas. Mas 
aonde estão as obras terminadas? A educação é de 
péssima qualidade. Vimos com informações precisas. 
A educação em nosso Estado, no ensino médio, é 
uma das piores possíveis; no ensino fundamental não 
o é porque as prefeituras cuidam, Sr. Deputado 
Vandinho Leite, e vemos V.Ex.ª assomar a tribuna e 
“rasgar seda” com o Secretário de Educação.  

Será que alguns poucos cargos ou muitos 
cargos do Governo compensam o sofrimento do 
povo? O povo tem de ter uma esperança; o povo tem 
de ver os seus representantes lutarem por eles. A não 
ser que tudo esteja uma maravilha. Não conhecemos 
maravilhas nas áreas da Saúde, da Segurança e da 
Educação.  

Não nos manifestamos ainda neste mandato 
sobre a Segurança, mas o povo nunca esteve tão 
alarmado como está hoje. O caso é violento, a 
insegurança é geral.  

No Município de Vila Velha, os bandidos 
estão esperando nas portas dos prédios, Sr. Deputado 
Jardel dos Idosos. Não sabemos se a questão é 
política, mas abandonaram Vila Velha para jogarem a 
culpa no Prefeito porque se aproxima a eleição. Nos 
outros municípios a coisa é idêntica.  
  Queremos que os membros desta Casa 
reflitam, porque bandidos estão tirando vidas do seio 
da população e o Poder Executivo está tirando a 
dignidade dos Parlamentares desta Casa de Leis. A 
nossa não tirará, porque votamos favorável à maioria 
dos projetos enviados pelo Governador, pois são bons 
para o povo, mas jamais abriremos mão de nosso 
papel de fiscalizar e de lutar em prol do povo do 
Estado do Espírito Santo. Obrigado. (Muito bem!) 
 
  O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(SÉRGIO BORGES) – Continua em discussão o 
parecer. 
 
  A SR.ª LUZIA TOLEDO – Sr. Presidente, 
peço a palavra para discuti-lo. 
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  O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(SÉRGIO BORGES) – Concedo a palavra a Sr.ª 
Deputada Luzia Toledo. 
 
  A SR.ª LUZIA TOLEDO – (Sem revisão 
do oradora) – Sr. Presidente e Srs. membros da 
Comissão de Finanças, o Projeto de Lei 
Complementar já foi amplamente discutido, 
principalmente por um dos membros da Comissão de 
Cultura na legislatura passada, Sr. Deputado Cláudio 
Vereza. S.Ex.ª já se pronunciou sobre este projeto. 
Fez uma discussão muito minuciosa.  

Faremos uma discussão rápida, mas, não 
podemos deixar de falar sobre o alcance que terá o 
mundo cultural com a aprovação deste projeto que 
cria o Conselho Estadual de Cultura. Sem esse 
Conselho tudo está parado, principalmente os 
tombamentos. 
 Ontem, fomos a Brasília para tratar 
exatamente sobre a cultura. Tivemos uma reunião 
com o Ministro dos Transportes, Sr. Alfredo 
Nascimento, tentando buscar uma parceria do 
Ministério dos Transportes com a Prefeitura de 
Alfredo Chaves, para a concessão da Estação de 
Matilde para o passeio “Trem nas Montanhas”, o que 
já ocorria e que agora parou, não tem mais. A 
Estação, belíssima, toda feita com material europeu, 
está toda danificada, esta caindo. E fomos lá pedir a 
sua concessão ao Ministro dos Transportes, para que 
o Estado do Espírito Santo e outros parceiros, 
inclusive da iniciativa privada, se for o caso, façam o 
restauro da Estação de Matilde que é, sem dúvida 
nenhuma, um monumento tombado, mas que está 
todo acabado. Enfim, fomos juntamente com o 
Prefeito de Alfredo Chaves, Sr. Fernando Lafaiete, 
buscar parceria com o Ministro dos Transportes. 
 Queremos deixar aqui os nossos 
cumprimentos carinhosos ao Sr. Deputado Federal 
Neucimar Fraga. Não trabalhamos com partidos 
políticos, sempre foi assim e continuaremos deste 
jeito. Trabalhamos com parceiros, seja do PDT, como 
a Sr.ª Deputada Federal Suely Vidigal, de uma 
elegância conosco, como tem sido com todas as 
pessoas do Espírito Santo que vai até Brasília 
procura-la. Quem quiser procurar uma pessoa que a 
trate com o maior carinho, a Sr.ª Deputada Federal 
Suely Vidigal está lá atendendo a todos os capixabas. 
E foi assim, com muita elegância, que nos recebeu. O 
Sr. Deputado Federal, Neucimar Fraga nos 
acompanhou nesta audiência. O Ministro é do PR, já 
veio ao Espírito Santo várias vezes, e como ex-
portuária já estivemos com S. Ex.ª várias vezes em 
eventos portuários no Estado do Espírito Santo.  
 E dentro da nossa fala queremos dizer que a 
população do Espírito Santo deve estar muito feliz. 
Quando vemos um capixaba ser o segundo Senador 
do Brasil em qualidade de trabalho, em presença 
física no Senado Federal, em participações nas 
comissões, com coragem, com determinação, 
defendendo o Brasil, temos de nos orgulhar. De 
modo que deixamos, desta tribuna, um abraço 

também para o Senador Renato Casagrande, que nos 
recebeu com o maior carinho, bem como o Senador 
Gérson Camata. E o Senador Renato Casagrande, 
apesar de uma agenda lotada, parou para nos receber, 
para dar apoio ao nosso projeto de turismo para Santa 
Teresa, que será um dos primeiros do Brasil. Já 
conseguimos a primeira parcela e temos certeza 
conseguiremos alocar o restante dos recursos para o 
Estado do Espírito Santo, trazendo um grande projeto 
pioneiro no Brasil. Foi aprovado por toda a Comissão 
Técnica do Ministério do Turismo e, agora, estamos 
buscando parceiros para que posamos realmente 
liberar o restante do dinheiro referente ao projeto. 
 Quanto ao projeto que aprovaremos neste dia, 
e o faremos com muita alegria, na verdade ele 
transforma os dois Conselhos de Cultura, criados na 
legislatura passada, em apenas um Conselho, o 
Conselho Estadual de Cultura. Para o Estado do 
Espírito Santo é de extrema importância, mas 
reafirmamos as palavras do Sr. Deputado Claudio 
Vereza: nunca houve nesta Casa um projeto que fosse 
tão discutido como este. Foi discutido com toda a 
sociedade. Por isso parabenizamos a Sr.ª Dayse 
Maria Oslegher Lemos, Secretária de Estado da 
Cultura, conseguiu que todas as entidades, por meio 
de uma audiência pública que tivemos nesta Casa, 
aprovasse o projeto, exatamente porque já o 
havíamos discutido à exaustão.  

Portanto, a Cultura em nosso Estado, 
podemos reafirmar, está sendo discutida com a base 
cultural, e isso é muito importante, Sr. Deputado Da 
Vitória, V. Ex.ª que tem realizado muitas audiências 
públicas sobre a Segurança Pública, a questão da 
Cultura em nosso Estado, não perdemos esse foco. 
Fizemos um Seminário na legislatura passada, 
durante todo um dia, depois passamos o resultado 
desse Seminário para a então Secretária, Sr.ª Neusa 
Maria Mendes, para que inserisse no livro que estava 
fazendo, pois o Seminário foi alta qualidade. 
Trouxemos aqui as maiores figuras do Brasil para 
discutir exatamente a questão, não somente dos 
Conselhos, mas também a questão cultural, onde 
temos uma diversidade fantástica e temos preservar 
esse patrimônio cultural. 
 De modo, que ao aprovarmos a criação desse 
Conselho, queremos dizer a Sr.ª Secretária Dayse 
Maria que com a aprovação desse Conselho, no 
momento da sanção pelo Governo do Estado, 
queremos o mais rápido possível que o nosso Interior 
seja procurado por esse Conselho para dar 
seguimento, nós que temos, por exemplo, lá em 
Mimoso do Sul, um sítio histórico, todos sabem 
disso, pois falamos aqui sempre, esse sitio histórico 
tem ainda um calçamento tipo “pé de moleque”. 
Temos dois projetos consolidados dentro da cultura, 
com o apadrinhamento do nosso Governador Paulo 
Hartung, que é a nossa Orquestra de Sanfona e Viola, 
e também o Projeto Divas, que são as nossas 
costureiras, mulheres trabalhadoras rurais que 
criaram uma associação, e hoje é um projeto 
premiado internacionalmente pela sua criatividade. 
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 Tudo isso vem de onde? Vem lá de São 
Pedro de Itabapoana, portanto, lá já temos o 
tombamento; já tombamos praticamente todas as 
casas, mas precisamos da presença do Conselho para 
as outras casas; casas que estão caindo precisamos da 
orientação, precisamos da presença constante da 
Secretaria de Cultura, principalmente no do que diz 
respeito a tombamento - e casas que estão sendo 
reerguidas sem controle da Secretaria de Cultura e do 
IPHAN. 
 Este Projeto tem a nossa aprovação, que une 
os dois Conselhos que tínhamos aprovado na 
legislatura passada, esperando que ele realmente 
cumpra o seu caminho, o seu trajeto, enfim, que 
atinja o seu objetivo. 
 Esta é a nossa fala hoje, parabenizando, mais 
uma vez a Sr.ª Secretária Dayse Maria e ao Sr. 
Governador Paulo Hartung por terem encaminhado, 
mas esperamos realmente, pois foi um projeto 
altamente discutido nesta Casa, temos a nossa 
consciência tranqüila com todas as entidades 
culturais de nosso Estado, que não faltamos à 
discussão, por tanto, terminamos agradecendo mais 
uma vez ao Sr. Deputado Sérgio Borges pela 
compreensão do tempo que utilizamos. 
 Muito obrigada. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(SÉRGIO BORGES) – Continua em discussão o 
parecer. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discuti-lo, vamos 
fazer uma observação. 
 O Governo do Espírito Santo está 
reestruturando, reorganizando o Conselho, que é um 
órgão colegiado consultivo, integrante da estrutura da 
Secretaria de Estado da Cultura – SECULT que está 
fazendo isso em virtude da legislação que normatiza 
o funcionamento e a estrutura do Conselho que hoje 
está obsoleta, onde mostra o cuidado com que o 
Governador Paulo Hartung trata as questões do 
Espírito Santo. 
 O projeto de lei já foi explicado pelo 
Deputado Claudio Vereza e comentado pela 
Deputada Luzia Toledo, mas fazemos as observações 
de que a matéria é moderna, respeita a legislação 
atual e o plenário do Conselho será composto por 
vinte titulares de diversas entidades públicas e 
privadas, representantes da sociedade civil, 
procuradoria geral, titular do IEMA e o presidente 
desse Conselho será feito por eleição. 
 Parabenizamos a Secretária de Cultura e o 
Governador Paulo Hartung por mais esse avanço na 
estruturação e modernidade da máquina pública do 
Espírito Santo. 
 Continua em discussão o parecer. 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. ELCIO ALVARES – Com o Relator. 
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO – Com o Relator. 

 O SR. REGINALDO ALMEIDA – Com o 
Relator. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Com o 
Relator. 
 

O SR. THEODORICO FERRAÇO – Com 
o Relator. 

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 
Com o Relator. 

 
O SR. SÉRGIO BORGES – Sr. Presidente, 

o parecer foi aprovado à unanimidade pela Comissão 
de Finanças. 

Devolvo a matéria à Mesa. 
 
O SR. PRESIDENTE-(MARCELO 

SANTOS) – Em discussão o Projeto de Lei 
Complementar nº 48/2007. 

Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 

Em votação o Proje to de Lei Complementar 
nº 48/07. 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA – Sr. 

Presidente, na ausência do Líder, peço a palavra para 
encaminhar votação. 

 

O SR. PRESIDENTE-(MARCELO 
SANTOS) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Claudio Vereza. 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA-(Sem revisão 

do orador) – Sr. Presidente, Srs.Deputados e Sr.ªs 
Deputadas, daqui a instantes votaremos o Projeto de 
Lei Complementar 48/07, que reorganiza o Conselho 
Estadual de Cultura e dá outras providências. Essa 
matéria é importantíssima porque o sistema de 
cultura do Estado terá um Conselho Estadual 
revigorado, pois há muito não funciona. 

No período passado houve uma proposta, 
aprovada em lei, de desdobrar em dois Conselhos, 
ficando de um lado o patrimônio e do outro a cultura. 
Com a chegada da nova Secretária Dayse Maria 
Oslegher Lemos, foi analisada a situação e após 
debate amplo com setores da cultura viu-se que o 
melhor era agregar de novo as duas áreas num único 
Conselho. 

Serão recriadas oito câmaras setoriais, que 
trabalharão as diversas áreas da cultura, sejam elas 
artes cênicas, artes musicais, artes visuais, 
audiovisual, literatura, biblioteca, patrimônio 
arquitetônico, bens móveis e acervos, patrimônio 
ecológico natural e paisagístico e bens e materiais. 
Dessa forma o Conselho terá câmaras técnicas 
setoriais que, antes da deliberação do pleno do 
Conselho, darão pareceres sobre essas áreas 
específicas da cultura, permitindo que o Conselho 
tome decisões bastante abalizadas. 

O novo Conselho terá vinte membros, e em 
conversa pessoal com a Secretária de Cultura Dayse 
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Lemos, num evento da área cultura neste fim de 
semana, confidenciou-nos que pretende convocar a 
primeira reunião do Conselho ainda neste ano de 
2007. 
 Saudamos a aprovação desse projeto e a 
efetivação imediata do Conselho após a eleição dos 
membros pelas entidades, ainda este ano. Saudamos 
também a Prefeitura Municipal de Cariacica por ter 
lançado no dia de ontem, através do Prefeito Helder 
Salomão, o primeiro edital público para avaliação e 
seleção de projetos na nova lei de incentivo à cultura, 
naquele município, popularmente chamada “ Lei João 
Bananeira”, em homenagem àquele personagem da 
banda de congo de Roda D’água, um boneco feito 
com palha e fibra de bananeira. Esse personagem 
transformou-se em nome para a lei municipal de 
incentivo à cultura. 
 Dessa forma só o Município de Viana ficará 
devendo uma lei de incentivo à cultura na Grande 
Vitória. O Município de Vitória foi o primeiro com a 
Lei Rubem Braga; Serra, segundo, com a Lei Chico 
Prego; Vila Velha, o terceiro, com a Lei Municipal de 
Incentivo à Cultura e atualmente o Município de 
Cariacica com a Lei João Bananeira. 
  No final do primeiro semestre, a Secretária 
Dayse Lemos anunciou a pretensão de implantar um 
Fundo Estadual de Cultura, antes da criação de uma 
lei de incentivo à cultura estadual. Cremos que com a 
aprovação do Conselho, colocando o Conselho em 
funcionamento, em seguida a criação de um fundo 
estadual da cultura e quem sabe mais à frente uma lei 
estadual de incentivo à cultura, teremos um sistema 
estadual de cultura aperfeiçoado e avançado. 
Parabéns à Secretária de Cultura e aos municípios 
que agora têm as suas leis municipais. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE-(MARCELO 
SANTOS) – Em votação o Projeto de Lei 
complementar nº 48/07. 

O Presidente, de ofício, convida a Sr.ª 1ª 
Secretária  a proceder à chamada dos Srs. Deputados 
para efeito de verificação de quorum para votação. 

 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA procede à 
chamada que respondem os Srs. 
Deputados Aparecida Denadai, 
Artayde Armani, Claudio Vereza, Da 
Vitória, Doutor Hércules, Doutor 
Rafael Favatto, Doutor Wolmar 
Campostrini, Elcio Alvares, Elion 
Vargas, Euclério Sampaio, Guerino 
Zanon, Luiz Carlos Moreira, Luzia 
Toledo, Marcelo Coelho, Marcelo 
Santos, Paulo Foletto, Reginaldo 
Almeida, Sérgio Borges, Theodorico 
Ferraço e Vandinho Leite. (20)  

 
(De acordo com a lista de presença 
apresentada pela Diretoria Legislativa da 
Mesa Diretora, comparecem os Srs. 
Deputados Doutor Rafael Favatto, Doutor 
Wolmar Campostrini, Paulo Foletto e 

Theodorico Ferraço e retira-se o Sr. Deputado 
Jardel dos Idosos) 
 

 A SR. 1ª SECRETÁRIA - (APARECIDA 
DENADAI) - Sr. Presidente, responderam à chamada 
vinte Srs. Deputados. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - Há quorum para votação. 
 Registro a presença do Secretário de Estado 
de Turismo, Sr. Marcus Vicente.  
 Em votação o Projeto de Lei Complementar 
n.º 48/2007.  
 A presente matéria exige votação nominal.  
 Convido a Sr.ª 1ª Secretária a proceder à 
chamada dos Srs. Deputados.  
 Os Srs. Deputados que forem favoráveis á 
matéria, votarão SIM; os que forem contrários, 
votarão NÃO.  
 

A SR. 1ª SECRETÁRIA procede à 
chamada que respondem SIM os Srs. 
Aparecida Denadai, Atayde Armani, 
Claudio Vereza, Da Vitória, Doutor 
Hércules, Doutor Rafael Favatto, 
Doutor Wolmar Campostrini, Elcio 
Alvares, Elion Vargas, Euclério 
Sampaio, Jardel dos Idosos, Luiz 
Carlos Moreira, Luzia Toledo, 
Marcelo Coelho, Paulo Foletto, 
Reginaldo Almeida, Sérgio Borges, 
Theodorico Ferraço e Vandinho 
Leite. (19) 
 
(De acordo com a lista de presença 
apresentada pela Diretoria Legislativa da 
Mesa Diretora, retira-se o Sr. Deputado 
Guerino Zanon e comparece o Sr. Deputado 
Jardel dos Idosos). 

 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA – (APARECIDA 
DENADAI)- Sr.Presidente, responderam SIM 
dezenove Srs. Deputados. 
 
  O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 
SANTOS) – Em face do resultado, fica aprovado o 
Projeto de Lei Complementar n.° 48/2007.  
 À Secretaria para extração de autógrafos.  
 
 O SR. DOUTOR WOLMAR 
CAMPOSTRINI - Sr. Presidente, peço a palavra 
para declarar voto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 
SANTOS) - Concedo a palavra ao Sr. Doutor 
Wolmar Campostrini. 
 
 O SR. DOUTOR WOLMAR 
CAMPOSTRINI – (Sem revisão do orador) - Sr. 
Presidente, Sr.ªs Deputadas e Srs. Deputados, hoje 
votamos um projeto importante para o Governo deste 
Estado que reorganiza o Conselho Estadual de 
Cultura.  
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Reunimo-nos com a Secretária de Estado da 
Cultura, Sr.ª Dayse Maria Oslegher Lemos segunda-
feira pela manhã, já havíamos pedido vista dessa 
matéria quarta-feira passada, para analisarmos o 
projeto e vimos a real importância da criação do 
conselho. Para falar a verdade, esse conselho foi 
reestruturado após quatro anos desativado. 
Parabenizamos a Sr.ª Dayse por reestruturar com a 
sociedade civil organizada. Esse conselho Não foi 
discutido apenas no gabinete de S.Ex.ª, foi 
reestruturado com a sociedade civil, com os 
representantes de todos os segmentos da sociedade e 
ele realmente volta às suas atividades, onde consegue 
fazer um trabalho brilhante na Secretaria de Cultura.  

Temos conhecimento de que hoje foi criado 
no Município de Cariacica o Conselho de Cultura. A 
Diretora de Cultura junto com o prefeito reestruturou 
e criou o Conselho da Lei João Bananeira naquele 
município. Portanto, parabenizamos também o 
Município de Cariacica porque sem cultura e sem 
educação, não vamos a lugar nenhum neste país. 
 Precisamos reestruturar e reorganizar a 
educação, a cultura e a saúde do nosso Estado. O 
Estado do Espírito Santo tem caminhado bem em 
relação a questão da saúde, temos acompanhado a 
utilização das ambulâncias, principalmente a 192, e 
vemos como têm salvado e ajudado vítimas no 
trânsito deste Estado. 
 Ontem, por exemplo, após o encerramento da 
sessão, ocorreram dois acidentes na BR-262; um 
próximo ao trevo da Ceasa e outro no trevo de Viana, 
na entrada do bairro Marcílio de Noronha, vimos a 
rapidez com que a ambulância 192, socorria um casal 
acidentado na motocicleta. 

Ficamos surpresos com esse tipo de situação. 
Realmente temos que parabenizar o que é feito com 
sucesso. O trânsito estava horrível, a ambulância 
conseguiu chegar rapidamente, socorreu as vítimas 
com sucesso levando-as ao pronto-atendimento, 
restabelecendo o trânsito naquela via.  
 O nosso desejo é que o pronto-atendimento 
do Município de Cariacica também seja eficaz. Falta 
nos Municípios de Cariacica e Viana um pronto-
socorro adequado. Não podemos ter uma policlínica 
em Itacibá com um pronto socorro que não atende as 
emergências. 

Como médico daquele município, chamamos 
a atenção das autoridades para que a área de saúde no 
Município de Cariacica, melhore. Temos que lutar 
para que isso realmente ocorra em nossa cidade. Nós, 
que somos da área de saúde, temos muita 
preocupação com esse tipo de atendimento à nossa 
população. 

Dez dias antes de sair do país, a pessoa 
precisa ser vacinada contra febre-amarela devido ao 
risco da doença em áreas endêmicas fora do país, por 
isso ontem, precisávamos ser vacinado contra febre-
amarela e tivemos que recorrer ao Centro de Saúde 
de Vitória. Antigamente fazia -se essa vacina no 
Pronto Socorro de Itacibá e soube através de nossa 

assessoria que esse procedimento não era mais feito 
naquele posto, sendo feito apenas em Jardim 
América.  
 Existe vacinação naquele município, mas 
precisa ser priorizada em outros setores e serem mais 
divulgados. Temos que prevenir doenças, socorrer os 
nossos pacientes, já que não temos condições de ter 
um hospital geral, que é o nosso objetivo. 

Fomos ao Município de Santa Leopoldina 
ontem, na inauguração do prédio do Ministério 
Público, uma obra maravilhosa, reestruturada e 
culturalmente bem feita. Ao adentramos no prédio 
temos a sensação de estarmos entrando no século 
passado, dentro de Santa Leopoldina, e vemos a 
realidade da nova sede, evoluída, brilhante, bem 
estruturada, mas sem perder as suas peculiaridades. 
(Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 
SANTOS) – Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei nº 382/2007. 
 Concedo a palavra à Comissão de Cidadania, 
para que esta ofereça parecer oral à matéria. 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI) - Sr. 
Presidente, na forma regimental, assumo a 
presidência da Comissão de Cidadania e convoco 
seus membros, Srs. Deputados Atayde Armani, Luiz 
Carlos Moreira, Vandinho Leite e Euclério Sampaio. 

Sr. Presidente, estando o relator ausente e 
ainda dispondo de prazo regimental, devolvo a 
palavra à Mesa. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS ) – Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei Complementar nº 
50/2007. 

Concedo a palavra à Comissão de Cidadania 
para que esta ofereça parecer oral à matéria.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI) - Sr. 
Presidente, na forma regimental, assumo a 
presidência da Comissão de Cidadania e convoco 
seus membros, Srs. Deputados Atayde Armani, Luiz 
Carlos Moreira, Vandinho Leite e Euclério Sampaio. 

Sr. Presidente, estando o relator ausente e 
ainda dispondo de prazo regimental, devolvo a 
palavra à Mesa. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS ) – Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei nº 518/2007. 
 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 
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Claudio Vereza, Elcio Alvares, Elion Vargas, Doutor 
Wolmar Campostrini, Doutor Rafael Favatto e 
Reginaldo Almeida. 

Designo para relatar a matéria o Sr. Deputado 
Elion Vargas. 

 
O SR. ELION VARGAS – (Sem revisão do 

orador) – Sr. Presidente e Srs. membros da 
Comissão de Justiça, analisamos o projeto de lei, 
dentro do prazo, e contamos com a participação do 
Sr. Deputado Wanildo Sarnáglia que demonstrou 
uma preocupação muito grande com o contribuinte 
capixaba. S.Exª trouxe ao nosso conhecimento que o 
Governo do Estado, anteriormente, assinou um 
convênio dentro desses termos, mas com um detalhe, 
existia um item a mais que permitia um parcelamento 
por cento e oitenta meses desses débitos fiscais e 
solicitou, inclusive, a possibilidade de apresentar uma 
emenda. 
 Reconhecemos que um dos principais pontos 
positivos do Governo do Estado do Espírito Santo é 
justamente o trato fiscal dado pelo Sr. José Teófilo de 
Oliveira, Secretário da Fazenda. 
 Entramos em contato com S.Exª e fomos 
informados que esse parcelamento em cento e oitenta 
meses, pelas experiências de outros Estado, causou 
mais problemas do que trouxe solução. 
 Por isso neste projeto de lei de autoria do 
Governo, que foi enviado em regime de urgência, não 
ampliou desta maneira e sim restringiu apenas no 
conteúdo do Estatuto da Micro Empresa, que prevê 
um prazo máximo de cento e vinte parcelas mensais, 
um prazo de dez anos, por entender ser suficiente 
para a quitação deste débito. 
 Desta forma, somos pela legalidade e 
constitucionalidade do presente projeto de lei. 
 Aproveitamos o tempo que nos resta para 
trazer a lume um problema que nos aflige, que é a 
questão da reforma do regimento interno. Inclusive 
pedimos apoio ao Sr. Deputado Elcio Alvares, líder 
do governo. Porque estamos nesta luta desde o início 
do ano pela reforma do regimento e até agora não 
conseguimos findar. 

 O ano já está terminando e pela conversa que 
tivemos com a assessoria não trataremos do 
regimento em conjunto, devido a prazos. Então, 
faremos um requerimento de destaque de algumas 
matérias. Entre elas, solicito ao nosso companheiro 
Theodorico Ferraço compreenda que é o voto 
simbólico, foi destinado ao regimento interno, 
concordando com o fim do regime de urgência. Que 
ele tramite no prazo comum dentro da comissão para 
que seja aprovado, porque na comissão infelizmente 
não vai ter. 
 Outro que nos preocupa muito é aquele que 
já tinha sido aprovado, houve um projeto que S.Exª 
apresentou juntamente com todos os membros da 
Comissão de Justiça que é das sessões solenes. Isso já 
havia sido tratado na comissão e foi robustecido pelo 
projeto enviado por V.Ex.ª, que restringe a uma 

sessão por semestre, enquanto hoje, ocorrem até duas 
sessões solenes no mesmo dia , sendo alguns poucos 
deputados donos de todas.  
 Aproveitamos a oportunidade para dizer algo 
que muitos não sabem, por sermos presidente da 
Comissão de Turismo e Desporto, queríamos fazer 
uma sessão solene para discutirmos o problema do 
ciclismo no Estado do Espírito Santo, para trazermos 
à tona a discussão das ciclovias, mas não 
conseguimos data, na verdade não conseguimos data 
para fazer sequer uma sessão solene, porque desde o 
início do ano foi protocolizado, por alguns deputados, 
dois talvez, quase todas as datas para sessão solene, 
deixando os demais sem opções de data. 

É um procedimento que não é eqüinânime, o 
princípio da isonomia não está funcionando nesta 
Casa e solicitaremos por escrito o destaque desses 
dois tópicos e outros, que ainda faremos uma análise, 
de maior importância para darmos uma resposta à 
sociedade, porque não justifica o Regimento Interno 
ser discutido durante todo o ano e ao final deste não 
termos conclusão alguma.  

Fazemos um apelo ao Sr. Presidente Guerino 
Zanon, que todos sabem que está trabalhando para 
manter boa a imagem desta Casa, porque temos 
certeza de que com esses destaques, daremos uma 
resposta a sociedade. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) – Em discussão o 
parecer. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – Sr. 
Presidente, peço a palavra para discuti-lo. 
  

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

O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente e demais 
membros da Comissão de Justiça analisando o 
processo do projeto, publicado no Poder Legislativo 
vemos apenas uma da série de leis citadas no projeto. 
Mais uma vez o projeto veio sem a repercussão 
financeira - há repercussão, porque existe uma 
pequena renuncia - conforme exige a lei de 
responsabilidade fiscal. Todo projeto que tem 
impacto financeiro tem de vir acompanhado do 
relatório da secretaria e da receita estadual a respeito 
dessa repercussão. Não há em anexo o convênio do 
Conselho de Política Fazendária – Confaz – convênio 
51/2007, que tratou da autorização de parcelamento 
de dívidas e multas. De tal forma, que embora haja 
falta dessa documentação, votaremos favorável à 
matéria pelo seu mérito, pela sua constitucionalidade, 
mas, deixamos uma reclamação. 

A PGE – Procuradoria Geral do Estado – é 
hiper rigorosa com os projetos de autoria desta Casa, 
mas não está sendo rigorosa com os projetos oriundos 
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do Executivo que têm exigências legais na sua 
tramitação, chegando nesta Casa apenas com a 
mensagem do Governador. Esta Casa fica fragilizada 
por não ter as informações necessárias. Não vamos 
sugerir que baixe de pauta na Comissão de Justiça, 
visto que o relatório já foi apresentado, mas na 
próxima comissão sugerimos que o projeto baixe de 
pauta para ser juntada a documentação exigida pela 
Lei de Responsabilidade Fiscal. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(THEODORICO FERRAÇO) - Sr. Deputado 
Claudio Vereza, o requerimento de V.Exª será 
atendido porque tem as suas razões legais e 
constitucionais. 

Continua 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 da Justiça, alguns episódios anteriores 
idênticos ao Projeto 518/2007 têm merecido da 
liderança toda a atenção, porque entendemos que na 
relação Executivo e Legislativo tem que ser 
cumpridas todas as normas legais. É evidente que se 
um projeto chega a esta Casa sem os documentos 
básicos previsto em texto legal, não podemos votar a 
matéria. Neste caso há essa ocorrência novamente. O 
projeto veio sem o documento que deveria acostá-lo 
para efeito de votação no plenário. 

 Portanto, a sugestão do Sr. Deputado 
Claudio Vereza é pertinente, é procedente. E 
obviamente, como já estamos em regime de votação 
na Comissão de Justiça, concluiremos a tramitação 
em nossa comissão. Em seguida faremos um apelo ao 
Sr. Deputado Sérgio Borges, nosso vice-líder, que 
também divide as responsabilidades do governo, para 
sustar o projeto ou o Sr. Deputado Doutor Wolmar 
Campostrini, que está presente, para que na Comissão 
de Cidadania haja o trancamento desse projeto, para 
que seja cumprida em diligência a juntada do 
documento que é essencial. 

 Adotaremos esse procedimento em todos os 
projetos, pois isso é curial. É preciso que a PGE, o 
órgão do governo que tem a responsabilidade de 
remeter para esta Casa o faça com os documentos 
consoante com o que dispõe a Lei de 
Responsabilidade Fiscal. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(THEODORICO FERRAÇO) – Continua em 
discussão o parecer.(Pausa) 

Encerrada. 
Não havendo mais quem queira discuti-lo, 

declaro encerrada a discussão. 

Em votação.  
Como votam os Srs. Deputados?  
 
O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o 

relator.  
 
O SR. ELCIO ALVARES - Com o relator.  
 
O SR. DOUTOR WOLMAR 

CAMPOSTRINI - Com o relator.  
 
O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

Com o relator.  
 
O SR. REGINALDO ALMEIDA - Com o 

relator.  
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(THEODORICO FERRAÇO) - A Presidência 
acompanha o voto do relator.  

Sr. Presidente, o parecer foi aprovado à 
unanimidade pela Comissão de Justiça. 

Devolva a matéria à Mesa.  
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI) - Sr. 
Presidente, na forma regimental assumo a presidência 
da Comissão de Cidadania e convoco seus membros, 
Srs. Deputados Atayde Armani, Luiz Carlos Moreira, 
Vandinho Leite e Euclério Sampaio.  

Sr. Presidente, como o Sr. Deputado Elion 
Vargas, na Comissão de Justiça relatou pela 
constitucionalidade da matéria, e a partir da 
observação do Sr. Deputado Cláudio Vereza de que 
faltam alguns documentos importantes para a 
tramitação deste projeto, avoco a matéria para relatar 
e me prevaleço do prazo de até setenta e duas horas 
para oferecer parecer à matéria.  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS) - É regimental.  
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI) - 
Devolvo a palavra à Mesa.  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS) - Discussão única, em regime de urgência 
do Projeto de Lei n.° 479/2007. 

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, Claudio Vereza e Doutor Rafael 
Favatto e Elion Vargas.  
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Designo para relatar a matéria, Sr. Deputado 
Elion Vargas.  

 
O SR. ELION VARGAS - (Sem revisão do 

orador) - Sr. Presidente e Srs. membros da Comissão 
de Justiça, é com muito prazer que relatamos um 
projeto como este, de autoria do Sr. Deputado Luiz 
Carlos Moreira, com a experiência de S.Ex.ª 
anteriormente adquirida junto à Presidente da 
Comissão de Meio Ambiente que fez um projeto 
muito bem elaborado, que podemos denominá-lo 
anticobra-d’água e que realmente terá efeito junto ao 
meio ambiente no Estado do Espírito Santo.  
 O Projeto de Lei n.° 479/2007, de autoria do 
Sr. Deputado Luiz Carlos Moreira, dispõe sobre a 
obrigatoriedade de compensação das emissões de 
Gases de Efeito Estufa (GEE), por meio de plantio de 
árvores e do manejo adequado dos resíduos gerados 
pelos eventos realizados no Estado.  

O presente projeto está em perfeita 
legalidade, não há nenhum vício de 
inconstitucionalidade, apenas há um detalhe no seu 
art. 8.° onde estabelece prazo para o Poder Executivo 
regulamentar a presente lei. Todavia, por sugestão do 
próprio autor, faremos uma emenda supressiva do 
referido artigo. Desta forma o projeto fica em perfeita 
consonância com a lei e em perfeita consonância com 
as necessidades da sociedade. 

Os realizadores de eventos que causam danos 
ao meio ambiente, esses sim, são obrigados a 
restabelecer a compensação. O projeto de autoria do 
Sr. Deputado Luiz Carlos Moreira assim o fez. 
Parabéns, o projeto foi muito bem elaborado, sem 
vício, coisa que deveria ser seguida pelos demais 
membros desta Casa.  
 Sr. Presidente e Srs. membros da Comissão 
de Justiça, somos pela constitucionalidade da 
matéria. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) – Em discussão o 
parecer. (Pausa) 
 Encerada.  
 Em votação.  
 Como votam os Srs. Deputados? 
 

 O SR. ELCIO ALVARES – Com o relator.  
 

O SR. CLAUDIO VEREZA – Com o 
relator.  

 

 O SR. DOUTOR WOLMAR 
CAMPOSTRINI – Com o relator. 
 
 O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 
Com o relator. 
 
 O SR. REGINALDO ALMEIDA - Com o 
relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (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 – (MARCELO 
SANTOS) – Concedo a palavra à Comissão de 
Cidadania, para que esta ofereça parecer oral à 
matéria.  
 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI) – Sr. 
Presidente, na forma regimental assumo a presidência 
da Comissão de Cidadania e convoco seus membros, 
Srs. Deputados Atayde Armani, Luiz Carlos Moreira, 
Vandinho Leite e Euclério Sampaio. 
 Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
 Srs. membros da Comissão Cidadania somos 
pela aprovação da matéria, conforme parecer da 
Comissão de Justiça. (Muito bem!) (Pausa) 

Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerada.  
 Em votação.  
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. ATAYDE ARMANI – Com o relator. 
 

 O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA – Com 
o relator. 
 
 O SR. VANDINHO LEITE – Com o 
relator. 
 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Com o 
relator. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
WOLMAR CAMPOSTRINI) – Sr. Presidente, o 
parecer foi aprovado à unanimidade pela Comissão 
Cidadania.  
 Devolvo a matéria à Mesa. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 
SANTOS) – Concedo a palavra à Comissão de 
Agricultura, para que esta ofereça parecer oral à 
matéria.  
 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(ATAYDE ARMANI) – Convoco os membros da 
Comissão de Agricultura, Srs. Deputados Freitas e 
Marcelo Coelho. 
 Avoco a matéria para relatar. (Pausa)  
 Srs. membros da Comissão de Agricultura, o 
Projeto de Lei n.º 479/2007, de autoria do Sr. 
Deputado Luiz Carlos Moreira, dispõe sobre a 
obrigatoriedade de compensação das emissões de 
Gases de Efeito Estufa (GEE), por meio do plantio de 
árvores e do manejo adequado dos resíduos gerados 
pelos eventos realizados no Estado. 

 Os pareceres das Comissões de Justiça e 
Cidadania foram pela aprovação com emenda. 
Portanto, somos pela aprovação da matéria . (Muito 
bem!) (Pausa) 

 
Em discussão o parecer. (Pausa) 
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 Encerada.  
 Em votação.  
 Como votam os Srs. Deputados? 
 

 O SR. FREITAS – Com o relator.  
 

 O SR. MARCELO COELHO – Com o 
relator.  
 

 O SR. PRESIDENTE – (ATAYDE 
ARMANI) – Sr. Presidente, o parecer foi aprovado à 
unanimidade pela Comissão de Agricultura. 
 Devolvo a matéria à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 
SANTOS) - Concedo a palavra à Comissão de Meio 
Ambiente, para que esta ofereça parecer oral à 
matéria. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(REGINALDO ALMEIDA) - Convoco os membros 
da Comissão de Agricultura, Srs. Deputados Doutor 
Hercules Silveira, Da Vitória e Jardel dos Idosos. 
 Avoco a matéria pata relatar. (Pausa) 
 Srs. membros da Comissão de Meio 
Ambiente, parabenizamos o Sr. Deputado Luiz 
Carlos Moreira, autor do Projeto de Lei nº 479/2007, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade de compensação 
das emissões de gases de efeito estufa - GEE, por 
meio do plantio de árvores e do manejo adequado dos 
resíduos gerados pelos eventos realizados no Estado.  
 Relatamos pela aprovação da matéria, 
conforme parecer da Comissão de Justiça, com a 
emenda. (Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. DOUTOR HERCULES – Com o 
relator. 
 
 O SR. DA VITÓRIA – Com o relator. 
 
 O SR. JARDEL DOS IDOSOS – Com o 
relator. 
 
 O SR. REGINALDO ALMEIDA - Sr. 
Presidente, o parecer foi aprovado por unanimidade 
pela Comissão de Meio Ambiente. 
 Devolvo a matéria à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - Concedo a palavra à Comissão de 
Finanças, para que esta ofereça parecer oral à 
matéria. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(SÉRGIO BORGES) - Convoco os membros da 
Comissão de Finanças, Srs. Deputados Doutor Rafael 
Favatto, Euclério Sampaio, Theodorico Ferraço, 
Luzia Toledo, Elcio Alvares e Reginaldo Almeida. 
 Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 

 Srs. membros da Comissão de Finanças, 
relatamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 
479/2007, com as emendas, e parabenizamos o Sr. 
Deputado Luiz Carlos Moreira pela matéria. (Muito 
bem!) (Pausa) 
 

 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 
Com o relator. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Com o 
relator. 
 

 O SR. THEODORICO FERRAÇO - Com 
o relator. 
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO - Com o relator. 
 
 O SR. ELCIO ALVARES - Com o relator. 
 
 O SR. REGINALDO ALMEIDA - Com o 
relator. 
 
 O SR. SÉRGIO BORGES - Sr. Presidente, 
o parecer foi aprovado por unanimidade pela 
Comissão de Finanças. 
 Devolvo a matéria à Mesa. 
 

 O SR. PRESIDENTE (MARCELO 
SANTOS) – Em discussão o Projeto de Lei nº. 
479/2007. 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação o Projeto de Lei nº 479/2007. 
 

 O SR. CLAUDIO VEREZA - Sr. 
Presidente, na ausência do Líder do PT e na forma 
regimental, peço a palavra para encaminhar a 
votação. 
 

O SR. PRESIDENTE -(MARCELO 
SANTOS) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Claudio Vereza. 

 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem 
revisão do orador) - Sr. Presidente, Sr.ªs  
Deputadas e Srs. Deputados, apenas um breve 
comentário sobre a matéria. 
 Estamos aprovando projeto de lei que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de compensação das 
emissões de gases de efeito estufa - GEE por meio do 
plantio de árvores e do manejo adequado dos 
resíduos gerados pelos eventos realizados no Estado. 
A matéria recebeu todos pareceres favoráveis das 
Comissões. 
 É uma novidade tecnológica da humanidade 
neste momento. Gases de efeito estufa, expressão que 
há pouco tempo era desconhecida de todos; 
aquecimento global, temos uma comissão especial 
que trata desse assunto funcionando nesta Casa. 
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 Estranhamente a aquisição de computadores 
portáteis, que em inglês deram o nome de laptop, 
transformou-se em tema polêmico. Não 
compreendemos o porquê. Toda empresa, todo 
executivo, todo func ionário de empresa utiliza esse 
equipamento, computador pessoal portátil, que em 
inglês chama-se laptop. 
 Por que a Assembléia Legislativa não pode 
ter laptop? Não entendemos por que isso é tema 
polêmico? Por que na mesa dos deputados não há 
nenhum equipamento eletrônico? Por que a 
Assembléia Legislativa não pode se modernizar, 
adaptar-se às tecnologias que já não são tão mais 
avançadas assim. 
 Os nossos meninos, nossos filhos e até netos 
já manipulam MP3, MP4 e outros equipamentos 
eletrônicos, que com a queda do dólar estão 
hiperbaratos no mercado; e nós ainda nem 
conhecemos esses aparelhos. A Assembléia 
Legislativa está sendo questionada pelo uso de 
laptop. Não compreendemos. 
 Portanto, Sr. Presidente, nossa solidariedade 
às entrevistas que S.Ex.ª tem dado a esse respeito.  
 Ontem, a Polícia Militar recebeu do 
Governador cem novos veículos locados após estudos 
feitos na Polícia Militar e na Secretaria de Gestão 
comprovando que é muito mais barato, mais 
vantajosa a locação de veículos do que a aquisição de 
novos para viaturas da Polícia Militar. E todos 
equipados com GPS. 
 Não sabemos a tradução de GPS, pois é em 
inglês, mas sabemos que é um equipamento que 
monitora os veículos via satélite. Por meio desse 
equipamento a polícia saberá onde o veículo está em 
qualquer parte do planeta.  
 E por que a Assembléia Legislativa não pode 
ter laptop? Por que os deputados não podem fazer 
pesquisa em Plenário a respeito do projeto em 
votação? Somente temos o laptop que está ao lado da 
tribuna para projetar alguns dados num telão, algo 
não tão moderno assim. Esse pode. 
 Deixamos a palavra de um “dinossauro”, de 
quase cinqüenta e oito anos, na área tecnológica. 
Fomos criado na máquina de datilografia, 
“catilografia”, quase movido a carvão. Estamos 
aprendendo a mexer com novas tecnologias. 
 A Mesa tem tratado esse assunto com todo 
cuidado, tudo licitado, correto, tudo feito direito. Não 
vemos por que a polêmica em torno desse tema. 
(Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) – Cumprimentamos o Sr. Deputado 
Claudio Vereza pelo pronunciamento necessário, 
uma vez que o laptop, o notebook ou computador de 
mão, que já não está mais na mesa, agora é um PC, se 
faz necessário como uma ferramenta importantíssima 
para prestarmos um serviço de excelência, que é 
cobrado pela população capixaba deste Parlamento. 
 
 O SR. PAULO FOLETTO – Sr. Presidente, 
na ausência do Líder do PSB e na forma regimental, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Paulo Foletto. 
 
 O SR. PAULO FOLETTO – (Sem revisão 
do orador) - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. 
Deputados, cumprimentamos o Sr. Deputado Luiz 
Carlos Moreira pela beleza do projeto.  
 Nós, que freqüentemente nos posicionamos 
nas questões ambientais, reclamando por ações mais 
consistentes, vemos nesse projeto de autoria do Sr. 
Deputado Luiz Carlos Moreira uma bela saída. 
 O artigo 1º do referido projeto diz:  
 

“§1°- Para fins desta Lei, são 
considerados eventos: shows, 
concertos, práticas desportivas, 
exposições e eventos do gênero, 
envolvendo circulação de público 
acima de mil pessoas.” 

 
 Toda vez que houver um gasto energético, 
contribuindo para o aumento do aquecimento global 
no Espírito Santo...é claro que a lei precisa de 
regulamentação. Imaginamos que o Governador 
Paulo Hartung dará segmento, após a aprovação na 
Assembléia Legislativa, e ajude com os técnicos de 
cada uma das Secretarias envolvidas. Só pela 
quantidade das comissões desta Casa que tiveram que 
dar parecer, percebemos isso. 
 É claro que na regulamentação dessa lei tem 
que haver o envolvimento das Secretarias de 
Educação, de Agricultura, de Meio Ambiente e da 
Fazenda. Já dissemos algumas vezes que não se 
discute mais meio ambiente sem o envolvimento do 
setor econômico, quer seja do governo ou de 
qualquer empresa. 
 Na ausência do Líder do PSB, Sr. Deputado 
Sargento Valter, encaminhamos votação e 
acompanhamos o Sr. Deputado Claudio Vereza. 
Fazemos um elogio ao projeto. Se for copiado por 
outros estados, teremos um avanço muito grande no 
plantio de árvores, para compensar a emissão de 
gases do efeito estufa, diminuindo o aquecimento 
global. 
 Parabenizamos o Sr. Deputado Luiz Carlos 
Moreira. Sem dúvida nenhuma esse é um projeto que 
faz avançar as questões ambientais no Estado. 
(Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Encerrada a discussão. 
 Em votação o Projeto de Lei n° 479/2007. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 À Comissão de Justiça para redação final. 
 Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei n° 420/2007. 
 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 Dr. 
Wolmar Campostrini, Marcelo Santos e Dr. Rafael 
Favatto, Elcio Alvares. 
 Consulto o relator, Sr. Deputado Elion 
Vargas, se está apto a oferecer seu parecer. 
 

 O SR. ELION VARGAS – Sim, Sr. 
Presidente. 
 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) – Concedo a palavra 
a V.Ex.ª 
 
 O SR. ELION VARGAS – (Sem revisão do 
orador)- Sr. Presidente e demais membros da 
Comissão de Justiça, defendemos a Região do 
Caparaó com bastante ênfase por ser daqueles que 
são favoráveis ao voto distrital. 
 Temos o Projeto de Lei n° 420/2007, de 
autoria do Sr. Deputado Cacau Lorenzoni, que 
assegura aos idosos e isenção do pagamento do 
pedágio em rodovia estadual.  
 O tema da isenção de iniciativa privativa de 
projetos de lei tributária, causa muita celeuma na 
Comissão de Justiça. Na reunião de terça-feira, o Sr. 
Deputado Marcelo Santos solicitou ao presidente da 
comissão que quando tivesse um projeto que tratasse 
de isenção de imposto ou matéria tributária, que se 
convocasse a PGE e os nossos procuradores, para que 
fizéssemos uma discussão e fosse estabelecida uma 
metodologia. Como esse projeto está sendo votado 
em regime de urgência, infelizmente não foi possível 
que os nossos procuradores estaduais se fizessem 
presentes. 
 Temos o mesmo posicionamento do Sr. 
Deputado Marcelo Santos que é a possibilidade do 
parlamentar legislar sobre matérias tributárias.  

Por ser dessa posição, entendemos que o 
projeto do Sr. Deputado Cacau Lorenzoni está em 
consonância com as Constituições Federal e Estadual 
e com as leis infraconstitucionais. Todavia, achamos 
pertinente fazer uma alteração no §1º, do seu Artigo 
1º.  
  É uma lei muito curta por isso gostaríamos 
que os Srs. Deputados prestassem atenção porque é 
um projeto que tem uma repercussão financeira 
importante. 
 Diz o Art. 1º do Projeto de Lei nº 420/2007. 
 

“Art. 1º - Fica assegurada aos idosos 
a isenção do pagamento de 
pedágios/tarifas em rodovias 
estaduais localizadas no Estado do 
Espírito Santo. 
§ 1º - Considera-se idoso, para os fins 
desta lei, a pessoa com idade de 
sessenta anos.” 

 

 Como tivemos uma melhoria na condição de 
vida, o que fez com que os nossos cidadãos 

passassem a ter uma idade média mais avançada, 
gostaríamos de fazer uma emenda considerando 
idoso não quem tem sessenta anos, mas quem tenha 
sessenta e cinco anos. Achamos que seria mais justo 
dentro do quadro em que vivemos hoje. Uma pessoa 
de sessenta anos já não pode ser considerada idosa, 
como era outrora. Temos hoje, as pessoas com 
possibilidade de vida maior e isso é demonstrado 
através de dados. Por isso fazemos essa alteração ao 
§ 1ºdo Art. 1º do projeto.  
  Dessa forma, concluímos o nosso parecer 
pela constitucionalidade e legalidade do presente 
Projeto de Lei. 
  Aproveitamos para manifestar o nosso apoio 
ao que foi falado pelo Sr. Deputado Claudio Vereza 
ao Presidente, Sr. Guerino Zanon. Não é justo o 
tratamento que vem sendo dado a alguns temas desta 
Casa. É como se fosse algo monumental a aquisição 
de computadores.  
  Tivemos, recentemente no STF, um repórter 
flagrando conversas entre Ministros. Por que o STF 
pode ter e nós, deputados, que temos de ter acesso à 
informação com urgência e emergência na hora da 
votação não podemos tê-los. Qual o erro em se 
adquirir computadores para os deputados? Vivemos 
na Era da comunicação e da internet. Isso é uma 
peça, um instrumento de trabalho. As pessoas não 
podem olhar como um gasto a mais para esta Casa. 
Parabenizamos o Sr. Deputado Guerino Zanon e a 
Mesa Diretora pela aquisição desses computadores. 
Fazemos coro à fala do Sr. Deputado Claudio Vereza, 
porque é importante, hoje, para esta Casa 
instrumentalizar os Srs. Deputados para que 
possamos, cada dia mais, prestar um serviço efetivo e 
real à população. 
  Agradecemos aos Srs. Deputados que 
assinaram o nosso projeto de emenda constitucional 
apresentado a esta Casa que põe fim ao processo de 
seleção simplificado para DTs.  
  Gostaríamos de esclarecer- porque alguns 
tiveram dúvidas- em rápidas palavras o seguinte: esse 
projeto, Sr. Deputado Freitas, V.Exª que não teve a 
oportunidade de assiná-lo por estar ausente à sessão. 
  Temos concursos de DTs e a Constituição 
Federal, em seu Artigo 37, permitiu a acumulação de 
cargos para professores e profissionais da saúde. Só 
que essa exceção constitucional tem servido como 
peça de distonância quando se realizam concurso de 
DTs. Por quê? Quando é feito o concurso de DTs 
geralmente tem um processo simplificado cuja 
seleção é feita apenas por título. E quem já tem um 
emprego, automaticamente, tem muito mais título do 
que quem está querendo entrar no mercado de 
trabalho. Queremos acabar com essa distonância que 
não permite aos profissionais, principalmente jovens, 
que acabaram de cursar uma faculdade assumir 
provisoriamente um cargo público. Essa exceção 
constitucional que veio favorecer aos profissionais de 
áreas essenciais como saúde e educação tem servido 
como peça de distonância. V. Ex.ª e os Srs. 
Deputados Marcelo Santos e Luzia Toledo 
parabenizaram-nos ao assinarem a presente emenda. 
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 Vamos dar aos jovens a oportunidade de 
assumir o primeiro emprego. Fazemos um apelo para 
aprovarmos essa PEC.  

Somos pela constitucionalidade da matéria. 
(Muito bem!) 
  
 O SR. ELCIO ALVARES - Sr. Presidente, 
pela ordem. O mandato de Deputado Estadual é um 
mandato que é como se fosse momentos de altos e 
baixos em relação aos nossos sentimentos. Às vezes 
vemos um projeto e o mérito desse projeto é sedutor 
e partimos com um alo de simpatia em favor da 
matéria.  

Ocorre que a matéria como colocada em 
Plenário, em regime de urgência, demanda de um 
estudo mais amplo. O regime de urgência é um 
regime regimental. Todos nós o entendemos como 
válido. A Comissão de Justiça, sem demérito das 
demais, tem uma responsabilidade muito grave nesta 
Casa. Diríamos que o primeiro passo, o incentivo ao 
projeto é dado pela Comissão de Justiça. Exatamente, 
esta Comissão, tem de examinar aspectos de 
constitucionalidade. Às vezes, o projeto tem uma 
finalidade muito nobre.  

Estamos vendo que o Sr. Deputado Cacau 
Lorenzoni, que merece o maior apreço, apresentou 
um projeto que assegura aos idosos a isenção de 
pagamento de pedágios em rodovias estaduais. 
Dizemos que poderíamos advogar em causa própria, 
porque temos setenta e cinco de idade. O nosso perfil 
está enquadrado nesse projeto.  
 Mas o nosso dever como Deputado, com uma 
certa vivência de Parlamento, leva-nos, infelizmente, 
a achar que este projeto é inconstitucional. Por isso, 
registramos o nosso voto deixando muito claro que a 
política de idosos e pessoas especiais foi durante a 
nossa campanha uma preocupação. Mas concedermos 
isenção de pagamento de pedágios a idosos, aí surge 
a identificação como é que será e uma série de coisas 
que acontecerão. Por que os idosos também não 
gozam da isenção nas companhias aéreas, a exemplos 
de países avançados? Isso seria um precedente muito 
sério, com todo respeito que temos aos idosos, que já 
têm prerrogativas. Os idosos merecem.  
 No Brasil, infelizmente, a política de idosos é 
passiva de críticas, porque não há respeito, como há 
nos países mais civilizados do mundo pela pessoa 
que atingiu uma determinada idade. 
 Estamos à vontade conforme falamos. Temos 
setenta e cinco anos de idade, estamos mais do que 
enquadrado no perfil desse projeto como idoso, mas 
queremos consignar com a maior vênia ao Sr. 
Deputado Elion Vargas o nosso voto contrário ao 
projeto. E não obstante, entender que os idosos 
merecem uma política especial. Porque na verdade, 
no Brasil, infelizmente, a legislação ainda não deu 
acústica, não deu oportunidade de se exercitar 
medidas que façam com que a chamada terceira 
idade, ou a melhor idade, tenha o reconhecimento da 
sociedade.  
 Lamentando, profundamente, na condição de 
Deputado, não como Líder do Governo, votaremos 

contrário ao projeto, por entender que seria um 
precedente muito sério e que, infelizmente, o projeto 
padece do vícios da inconstitucionalidade.  
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(THEODORICO FERRAÇO) – Continua em 
discussão a emenda do Sr. Deputado Elion Vargas. 
(Pausa) 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – Sr. 
Presidente, peço a palavra para discuti-la. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) - Concedo a palavra 
ao Sr. Deputado Marcelo Santos. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – (Sem 
revisão do orador) - Sr. Presidente, Srs. membros da 
Comissão de Justiça... 
 
 O Sr. Elcio Álvares – Pedimos vênia ao 
Ilustre Deputado Marcelo Santos, só para dizer que 
fomos chamado à atenção e com justa razão pelo Sr. 
Deputado Theodorico Ferraço. Posicionamo-nos, 
também, contra a emenda, porque julgando no cerne 
o projeto como inconstitucional, infelizmente, 
também não podemos acolher a emenda, que é 
compatibilizada, evidentemente, com algumas 
normas legais que prevê, acima de tudo, a idade, 
conforme foi preconizada pelo Sr. Deputado Elion 
Vargas. 
 

O SR. MARCELO SANTOS – ... diferente 
um pouco do que pensa o nosso Líder do Governo e 
membro desta Comissão, com as nossas convicções, 
tanto que fizemos um pedido que foi acatado pela 
maioria dos membros da Comissão de Constituição e 
Justiça, para que a nossa Procuradoria - gostaríamos 
de fazer um registro- e o Colégio de Procuradores 
fizesse o seu parecer independente da Procuradoria 
Geral do Estado, porque o Direito não é uma ciência 
exata. Temos que ter a nossa interpretação e a 
Procuradoria do Estado que se faça entender também 
o que nós interpretamos. 

No parecer do Sr. Deputado Elion Vargas, 
tem um texto que S.Exa. grifa: o Tribunal por maioria 
julgou improcendente o pedido formulado em ação 
direta de inconstitucionalidade, ajuizado pela 
Associação Nacional das Empresas de Transporte 
Urbano, por entender que essa isenção é 
constitucional e que nós Parlamentares podemos 
legislar sim. Diversos acórdãos e julgados do 
Supremo Tribunal Federal têm garantido essa nossa 
ação parlamentar. 

Discordamos um pouco do Sr. Deputado 
Elion Vargas quando S.Exa., estende para sessenta e 
cinco anos. Achamos e emitiremos nosso parecer no 
momento da votação, de que deva prevalecer os 
sessenta anos. Até terminar a discussão, faremos 
juízo para definir se acompanhamos o seu relatório, 
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meramente na sua emenda, no que tange a ampliação 
da idade, de sessenta para sessenta e cinco anos. 
Temos convicção de que o parlamentar pode legislar 
e que diversos julgados, decididos no Supremo 
Tribunal Federal, que é a Corte máxima da Justiça, de 
que o Parlamentar tem direito, pode legislar e atuar 
nesse campo por entender pertinente a sua atuação. 

Sendo assim, queremos dizer que 
acompanhamos a proposta inicial do Sr. Deputado 
Cacau Lorenzoni, que assegura aos idosos a isenção 
do pagamento de pedágio em Rodovias Estaduais e 
dá outras providências. Meramente fazemos juízo no 
que tange a emenda do Sr. Deputado Elion Vargas 
referente à ampliação da idade de sessenta para 
sessenta e cinco anos.  

No mais, discordamos da fala de que estamos 
aqui aprovando essa matéria que seria 
inconstitucional. Em nosso entendimento, ela é 
constitucional, e tem amparo legal para que possamos 
dar segmento na nossa Comissão, como disse o nosso 
Ministro Elcio Álvares, não desmerecendo as demais, 
que tem uma função das mais belíssimas e 
importante, que não é julgar o mérito e sim a 
constitucionalidade da matéria, que é o caso desta 
apresentada pelo Sr. Deputado Cacau Lorenzoni. 

 
 O Sr. Elion Vargas – Sr. Deputado, fizemos 
essa emenda alterando para sessenta e cinco anos, 
porque temos um princípio de responsabilidade, isso 
tem uma influência econômica sobre as 
concessionárias. Toda influência econômica terá uma 
repercussão, por outro lado, tem de ter uma 
compensação. 
 Seria prudente, nós como legisladores 
darmos o remédio gota-a-gota do que às vezes, 
darmos uma dose grande e ocorrer um 
envenenamento. 
 Como é uma Lei nova, seria extremamente 
prudente e gostaríamos que V. Ex.ª repensasse, pois 
podemos no próximo ano, funcionando em 
consonância com as concessionárias, colocarmos essa 
isenção aos sessenta anos 
de idade. Mas hoje, é prudente que essa isenção seja 
a partir de sessenta e cinco anos. Se o remédio puder 
ser aumentado, um outro deputado pode no próximo 
ano alterar esse prazo para sessenta anos. Dessa 
maneira não tiramos o mérito do Sr. Deputado Cacau 
Lorenzoni, autor da matéria. E sim, dando um pouco 
mais de prudência. 

Sabemos que todos queremos ajudar aos 
idosos, para tanto pedimos que repensem e votemos 
juntos à isenção para sessenta anos de idade. Vamos 
dar o remédio gota a gota. Quem sabe no ano que 
vem essa lei possa funcionar bem e V. Ex.ªs poderão 
elaborar uma emenda reduzindo para sessenta anos 
de idade. 

Acolhemos a decisão da maioria dos 
Deputados porque estamos num processo 
democrático, mas deixamos nossa preocupação com a 
responsabilidade diante de um projeto tão importante 
como esse. 

 O SR. MARCELO SANTOS – Para 
concluir, inclusive no próprio parecer do Procurador 
desta Casa, diz que a Carta Maior, de 1988, prescreve 
em seu Artigo 230: “ A família, a sociedade e o 
Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, 
assegurando a sua participação na comunidade, 
defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-
lhes o direito à vida”. 
 No Artigo 10, da Constituição vigente, da Lei 
10741, de 2003, diz o seguinte: “É obrigação do 
Estado e da sociedade, assegurar à pessoa idosa a 
liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa 
humana e sujeito de direitos civis, políticos, 
individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas 
leis”. 

Não fazendo juízo com referência ao limite 
da idade, acompanhamos a matéria proposta pelo Sr. 
Deputado Cacau Lorenzoni, por entender que 
fazemos justiça a essas pessoas que merecem o nosso 
respeito, amparado pelas constituições e pelas leis 
que regem o nosso Estado e o nosso país. 
 
 O Sr. Elcio Álvares – Sr. Deputado, é 
evidente que o regime de urgência nos traz a debates 
em plenário e externamos um ponto de vista. Mas 
somos ciosos nos nossos posicionamentos. É 
evidente que o direito é direito. Tem que ser 
examinado em vários prismas e o Sr. Deputado Elion 
Vargas trouxe à colação em julgado pelo Tribunal 
Superior, entendendo a matéria como constitucional. 
É aquele lado humano que prevalece e o bom senso 
pede que tenhamos esse posicionamento. 
 Acompanharíamos o voto do relator, mas nos 
julgamos impedidos de votar essa matéria porque 
estaríamos legislando em casa própria. Qualquer que 
seja a idade fixada, sessenta ou sessenta e cinco anos, 
já ultrapassamos essa idade há muito tempo. Parece-
nos que regimentalmente não poderíamos nos 
esquivar do voto. Mas se votar estaríamos legislando 
em causa própria. 
 Ciente da formação do juízo da Comissão 
dentro do plenário, do acompanhamento do voto do 
Sr. Deputado Elion Vargas, retiramos os argumentos 
em virtude de ser declarado que existe um julgado do 
Tribunal Superior entendendo que a matéria é 
constitucional. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – Obrigado. 
(Muito bem!). 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(THEODORICO FERRAÇO) – Continua em 
discussão. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Sr. 
Presidente, peço a palavra para discutir. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(THEODORICO FERRAÇO) – Concedo a palavra 
ao Sr. Deputado Euclério Sampaio.  
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O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente e Srs. membros 
da Comissão de Justiça, o Projeto de Lei nº 420/07, 
de autoria do Sr. Deputado Cacau Lorenzoni, 
assegura aos idosos a isenção de pagamento do 
pedágio em rodovias estaduais. 
 Ficamos satisfeitos por dois motivos: 
primeiro, é uma luta nossa desde o primeiro dia do 
nosso mandato anterior, porque temos certeza de que 
essa ponte já está paga, esse malfadado pedágio, que 
com a conivência do Estado o povo é extorquido de 
forma oficial. Porém, ninguém toma providência. 
Isso é grave! 
 Um contrato em que se previu passar tantos 
veículos, já ultrapassa inúmeras vezes mais e 
ninguém reduz; um contrato de mais de duzentos 
milhões, para jogarem uma cortina de fumaça, 
arranjaram uma atribuição para a Rodosol de dez 
milhões e ela saiu ganhando mais de duzentos. 
 Esse projeto que beneficia o idoso foi 
proposto pelo Sr. Deputado Cacau Lorenzoni, com a 
emenda do Sr. Deputado Elion Vargas. Mostra o 
carinho desta Casa para com os idosos. Nunca 
deixaríamos de acompanhar esse projeto mesmo 
porque temos a esperança de um dia chegar lá. E não 
só por isso: os idosos merecem. Hoje em dia não se 
dá muita atenção nem para a criança e nem para o 
idoso. Não falamos nem “Idoso”, mas a “Melhor 
Idade”. 
 Seremos favoráveis ao projeto ora em 
discussão, na certeza de que será aprovado pelos 
demais Deputados, sensibilizando o governador para 
sancioná-la. Mesmo porque, analisando um governo 
que faz enxurradas de ações diretas de 
inconstitucionalidade... Pedimos a atenção daqueles 
Deputados que defendem que tudo neste plenário é 
inconstitucional: podem ser propostas ações de 
inconstitucionalidades em face dos vetos praticados 
pelo Governo do Estado, porque muitas matérias são 
constitucionais e o governo declara inconstitucionais 
e manda mensagem para revogar. 
 Vimos uma matéria revogando cobrança em 
hospitais e bancos. O governo revogando uma lei de 
nossa autoria, beneficiando os bancos, as instituições 
financeiras que ganham milhões às custas do 
sofrimento do povo. Talvez porque seja de autoria do 
Sr. Deputado Euclério Sampaio. A mensagem foi 
aprovada, está valendo, ninguém respeita porque 
empresário não respeita ninguém. 

Este é o Estado em que o empresário não 
cumpre lei, isso só cabe aos pequenos e ao povo, 
porque o governo não é fiscalizado, brinca com 
todos. É um governo que tem setenta e quatro por 
cento de aprovação e muita gente acha que por ter 
esse índice pode tudo. (Muito bem!). 

 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(THEODORICO FERRAÇO) – Continua em 
discussão a emenda. 
 Encerrada. 

 Em votação a emenda de autoria do 
Deputado Elion Vargas, que passou a isenção de 
sessenta para sessenta e cinco anos. 
 
 O SR. ELCIO ALVARES – Sr. Presidente, 
pela ordem, valemo-nos dos dispositivos do Artigo 
191, do Regimento Interno. Declaramos que temos 
interesse direto na votação da matéria porque temos 
setenta e cinco anos de idade. Neste momento 
invocamos o Artigo 191 para nos escusar de votar. 
  
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(THEODORICO FERRAÇO) – Em votação a 
emenda de autoria do Deputado Elion Vargas, que 
passou a isenção de sessenta para sessenta e cinco 
anos de idade. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 
Contra a emenda. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – Contra a 
emenda. 
 
 O SR. DOUTOR WOLMAR 
CAMPOSTRINI – Contra a emenda. 
  
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) - Declaro-me 
impedido de votar em causa própria. 
 A emenda foi rejeitada. 

Em votação o parecer. 
 

 O Sr. Elcio Alvares - Sr. Presidente, pela 
ordem! Já argüi minhas razões de impedimento na 
votação da emenda. Prevalecem as razões do artigo 
191. Estamos impedidos de votar esta matéria  em 
razão de absoluta da idade. 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) - Como votam os 
Srs. Deputados? 

 
O SR. DOUTOR WOLMAR 

CAMPOSTRINI – Com o relator. 
 

 O SR. MARCELO SANTOS - Com o 
relator. 
 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 
Com o relator. 

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – 

Declaro-me impedido de votar em causa própria. 
 Sr. Presidente, o parecer foi aprovado pela 
Comissão de Justiça. 

Devolvo a matéria à Mesa. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Concedo a palavra à Comissão de 
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Cidadania, para que esta ofereça parecer oral à 
matéria. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI) – Sr. 
Presidente, na forma regimental, assumo a 
presidência da Comissão de Cidadania e convoco 
seus membros, Srs. Deputados Atayde Armani, 
Vandinho Leite e Euclério Sampaio. 
 Avoco a matéria para relatar. 
 Srs. membros da Comissão de Cidadania, já 
foi aprovado pela Comissão de Justiça pela 
constitucionalidade contra a emenda do Sr. Deputado 
Elion Vargas. Entendemos que a lei do idoso é a 
partir dos sessenta anos de idade. Este é o nosso 
parecer. (Muito bem!) (Pausa). 

Em discussão. 
 

 O SR. MARCELO SANTOS - Sr. 
Presidente, peço a palavra para discuti-lo. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI) – 
Concedo a palavra ao Sr. Marcelo Santos. 
 

O SR. MARCELO SANTOS – (Sem 
revisão do orador) - Sr. Presidente e Srs. membros 
da Comissão de Cidadania, agradecemos ao 
Presidente desta Casa por prestar esta homenagem ao 
Sr. Nelson Mandela no período em que esteve no 
Estado do Espírito Santo, acompanhado de diversas 
autoridades, entre elas a do ex-governador do estado, 
Sr. Albuíno Azeredo e do ex-deputado federal e ex-
prefeito do Município de Cariacica, Sr. Aloísio 
Santos, as fotografias do líder Nelson Mandela, que 
estaremos guardando em nosso gabinete, em um 
lugar reservado às homenagens registradas e feitas ao 
nosso pai. Em nome de toda a nossa família, 
agradecemos a gentileza de V.Ex.ª. 
 Saudamos a dois órgãos: Polícia Civil e 
Ministério Público Estadual, por estarem atuando de 
forma decisiva no que tange às águas minerais 
vendidas no Estado do Espírito Santo que, segundo o 
Ministério Público e a Polícia Civil, não estão aptas 
de serem comercializadas por suspeita de 
contaminação ou de não atenderem o que reza a 
legislação estadual e federal, seja no âmbito da saúde 
ou de qualquer outra regra imposta pela 
comercialização desses produtos. 
 Recentemente houve o problema com o leite. 
O que se passou pela cabeça das pessoas ao verem a 
matéria noticiada não só aqui no Estado, mas no país 
e no mundo, de que existia problema em algumas 
cooperativas que colocavam produtos que não 
condiziam com o que na verdade deveria ser posto na 
comercialização do leite consumido por todos nós. 

Passada a fase do leite, entramos na fase da 
água. Essa água, comercializada em vários lugares: 
nas quitandas, nas vendas, nos supermercados, que é 
fornecida nos órgãos públicos, na maioria das vezes 

não é consumida em uma residência de pessoas 
humildes, mas que às vezes guardam uma garrafa de 
água mineral para oferecerem a um amigo, a um 
parente distante ou a uma pessoa considerada ilustre 
por aqueles moradores. 

Cumprimentamos V.Ex.ª pela aquisição dos 
notebooks, por entender que é uma ferramenta 
importantíssima, principalmente na atualidade, que 
dará subsídio as ações parlamentares dos nobres 
pares para que possam melhorar suas atuações, 
garantindo assim melhor trabalho e maior resultado 
para o povo capixaba . 
 Pedimos a V.Ex.ª, que conduz esta Casa de 
Leis com muita galhardia, que mostre a nossa 
posição, que faça um manifesto junto às empresas 
mineradoras que tiveram suspensa a comercialização 
da água mineral. 

Água é vida e pelo que dizem o Ministério 
Publico e a Polícia Civil essa água pode nos levar à 
morte. Se água é vida, é o inverso do que está sendo 
comercializado. Como esse parlamento pode se 
portar em um momento como esse? É a manifestação 
desta Casa. 

Pedimos a V.Ex.ª que faça a gentileza de 
elaborar um documento, assinado por todos os 
parlamentares, colocando o nosso sentimento de 
repúdio junto ao Ministério Público, a Polícia Civil, 
ao sindicato que abrange essas mineradoras, ao 
sindicato de bebidas, ao Governo do Estado e ao 
DNPM – Departamento Nacional de Produção 
Mineral. 

Não podemos omitir esta discussão. Água é 
vida, não é morte e a Assembléia Legislativa tem que 
marcar sua posição. (Muito bem!). 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI) – 
Continua em discussão o a parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 

O SR. ATAYDE ARMANI – Com o relator. 
 
O SR. VANDINHO LEITE – Com o 

relator. 
 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Com o 

relator. 
 
O SR. DOUTOR WOLMAR 

CAMPOSTRINI - Sr. Presidente, o parecer foi 
aprovado à unanimidade pela Comissão de 
Cidadania. 
 Devolvo a matéria a Mesa. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra à Comissão de Defesa 
do Consumidor e de Proteção ao Meio Ambiente, 
para que esta ofereça parecer oral à matéria. 
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O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(REGINALDO ALMEIDA) – Convoco os 
membros da Comissão de Defesa do Consumidor e 
de Proteção ao Meio, Srs. Deputados Da Vitória, 
Doutor Hércules, Elion Vargas e Marcelo Santos. 

Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
Srs. membros da Comissão de Defesa do 

Consumidor e de Proteção ao Meio Ambiente, 
acompanhando o parecer da Comissão de Justiça, 
relatamos pela aprovação, sem a emenda. (Muito 
bem!) (Pausa) 

Em discussão o parecer. 
 
O SR. MARCELO SANTOS – Sr. 

Presidente, peço a palavra para discuti-lo. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(REGINALDO ALMEIDA) – Concedo a palavra ao 
Sr. Deputado Marcelo Santos. 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (Sem 

revisão do orador) - Sr. Presidente e Srs. membros 
da Comissão de Defesa do Consumidor e de Proteção 
ao Meio Ambiente, assomamos mais uma vez a esta 
tribuna para declarar que votaremos favorável à 
matéria nesta Comissão. 

O Sr. Deputado Reginaldo Almeida é 
sensível a estas questões e não preside esta Comissão 
para dizer que está atuando de forma politicamente 
correta. S.Exª tem promovido ações na Comissão de 
Defesa do Consumidor e de Proteção ao Meio 
Ambiente que são satisfatórias e reconhecidas por 
todos: Governo, empresários, sociedade civil, e de 
uma forma imparcial tem conduzido seus trabalhos. É 
desta forma que deve proceder todo o parlamentar 
que conduz uma comissão, no caso específico a 
Comissão de Defesa do Consumidor e de Proteção ao 
Meio Ambiente, que tem dentre as suas funções 
garantir boas relações ambientais. 

Pedimos ao Sr. Deputado Reginaldo 
Almeida, em caráter oficial e verbal, que façamos 
uma convocação dessas empresas que tiveram as suas 
licenças suspensas, para prestarem esclarecimentos 
na Comissão de Defesa do Consumidor e de Proteção 
ao Meio Ambiente. Gostaríamos que o Sr. Deputado 
Atayde Armani, Presidente da Comissão de 
Agricultura, que julgue também esta nossa pretensão, 
que vai muito além de uma mineradora e sua licença; 
da comercialização e do lucro; do desenvolvimento 
econômico do Estado. Não podemos promover o 
desenvolvimento econômico do Estado em 
detrimento de vidas. Vida é muito mais do que 
qualquer coisa, e se queremos tê-la com decência, a 
única palavra para isso é respeito. O desrespeito que 
essas empresas que comercializam estão tendo para 
com todos nós capixabas, com os Poderes 
constituídos, com o cidadão, seja ele pobre, rico, 
negro, branco, deputado, vereador ou desempregado, 
novo ou idoso, recém-nascido ou não, é lamentável. 
Registramos em nosso nome e em nome do povo 
capixaba a nossa indignação. 

Abrimos os jornais, hoje, e lemos em um 
deles a seguinte matéria : “Sobe para doze o número 
de marcas de água retiradas das prateleiras”. São 
doze, treze, quatorze... O que as pessoas que 
consumiram essas águas farão? O que essas empresas 
responderão às pessoas, aos cidadãos que saíram de 
suas casas para comprar água achando que estavam 
melhorando a sua qualidade de vida não bebendo 
água da Cesan por ser a água mineral melhor? A água 
fornecida pela Cesan é melhor do que essas minerais, 
não duvidamos disso. Contamos, nesta Casa de Leis, 
com a presença de um ex-funcionário da Cesan, o 
nobre Deputado Sérgio Borges. Esta empresa presta 
muito bons serviços ao Estado do Espírito Santo e 
garante a qualidade da água, que está aprovada. 
Existem águas no Espírito Santo que nunca foram 
minerais e, sim, potáveis. Como num toque de 
mágica essa água começou a ser comercializada 
como mineral, apesar de ser fluoretada e gasosa.  

Enfim, como devemos proceder numa 
situação calamitosa? Primeiro foi o leite, depois a 
água. Quantos produtos mais estão sendo 
comercializados em desacordo com as regras e em 
desrespeito ao cidadão? A Polícia abriu inquérito 
contra as concessionárias de águas produzidas no 
Estado. 

Passaremos à leitura de partes de uma notícia 
veiculada num jornal de grande circulação do nosso 
Estado: 

 
“Estão proibidas as marcas Ingá, 
Avita, Campinho, Iate, Pedra Azul, 
Paraju, Nova Esperança, Uai, Calogi, 
Linhágua, Xuap e Dupote. Segundo a 
chefe do 20º distrito do 
Departamento Nacional de Produção 
Mineral (DNPM), Olívia Tirello, 
apenas as marcas Áqua Reale e Açaí 
não apresentam nenhum problema na 
fiscalização do DNPM e não estão 
proibidas”. 

 
 Duas águas apenas não estão com a sua 
comercialização proibida. Isso é um crime, uma 
vergonha e um desrespeito aos cidadãos, aos 
empresários, a todos nós capixabas. Novamente o 
Espírito Santo volta às páginas dos grandes jornais, 
mas não de forma elogiosa e sim degenerativa, e não 
é isso o que queremos. 
 O Espírito Santo vem sendo conduzido com 
maestria, com galhardia, com responsabilidade e 
compromisso, na pessoa do seu “capitão”, Sr. 
Governador Paulo Hartung. Justiça seja feita, e que 
as posições contrárias nos respeitem, o Estado do 
Espírito Santo saiu de um mar de lama. Antes, as 
pessoas tinham vergonha de morar ou trabalhar neste 
Estado. Mas o Governador, em seu primeiro 
mandato, surpreendeu a todos, equilibrou as finanças, 
discutiu “téte-à-téte” com todos os seguimentos, 
apesar das dificuldades que tinha em relação à 
receita, não disse que iria acabar com todos os 
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problemas, mas que estaria discutindo sobre eles com 
todas as classes, entidades e segmentos da sociedade 
civil organizada. Desta forma recuperamos e 
equilibramos as finanças num processo de construção 
do Estado e união dos Poderes Judiciário, Legislativo 
e Executivo.  

Temos a honra e o orgulho de dizer que 
fizemos parte deste processo de reconstrução que se 
iniciou em 2003, com esta Casa de Leis sendo 
presidida pelo Sr. Deputado Claudio Vereza e depois 
pelo Sr. Deputado César Colnago. Foi um momento 
difícil pelo qual o Parlamento passou, mas 
conseguimos passo a passo, minuto a minuto, não 
desperdiçando tempo, errando um pouco, acertando 
várias vezes, equilibrar as finanças do Estado e 
colocá-lo como exemplo a ser seguido pelos diversos 
estados brasileiros. 

De uma forma contrária ao que apregoa o Sr. 
Governador, de uma forma contrária ao que espera a 
população capixaba, empresários e tantos outros 
segmentos, essas empresas vêm, conforme divulgado, 
conforme nota do Ministério Público, da apuração da 
polícia Civil e do próprio DNPM envergonham o 
nosso estado. É o repudio que fazemos defendendo os 
interesses do povo. Esse é o nosso papel. Não estou 
falando em meu nome, repercutimos as vozes que 
escutamos desde o primeiro momento em que foi 
repercutida essa matéria. 
 Sr. Presidente, concluindo a nossa fala 
gostaria que V.Ex.ª, sensível a essas questões 
marcasse uma sessão para que pudéssemos convocar 
essas empresas que não podem comercializar os seus 
produtos, não precisa ser extraordinária.(Muito 
bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(REGINALDO ALMEIDA) – Continua em 
discussão o parecer. 
 
 O SR. DA VITÓRIA – Sr. Presidente, peço 
a palavra para discuti-lo. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(REGINALDO ALMEIDA) – Concedo a palavra ao 
Sr. Da Vitória. 
 
 O SR. DA VITÓRIA – (Sem revisão do 
orador) – Sr. Presidente e Srs. Membros da 
Comissão de Meio Ambiente o Projeto de Lei nº 
420/2007, de autoria do nobre Sr. Deputado Cacau 
Lorenzoni, viemos parabenizá-lo pela sensibilidade 
em estar legislando em prol daqueles que necessitam, 
principalmente a questão dos idosos. 
 O Estado do Espírito Santo tem feito vários 
projetos, várias propostas para que os idosos do no 
estado tenham uma melhor qualidade devida. 
Estamos aqui como membro dessa comissão 
declarando o nosso voto e somando com esse projeto 
na integra. E parabenizando mais uma vez Sr. 
Deputado Cacau Lorenzoni pela sua sensibilidade. 

 Temos um projeto subseqüente a esse que 
será discutido de nº 413/2007, de nossa autoria “que 
dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos 
comerciais e industriais a manterem seus 
reservatórios de água nos padrões de potabilidade e 
dá outras providências”. Buscamos o apoio dos 
senhores deputados para que participassem da 
Comissão do Meio Ambiente , até por que nos 
dezessete anos que tivemos na ativa da Instituição da 
Polícia Militar, uma parte deles passamos como 
fiscalizador do meio ambiente na Polícia Ambiental. 
 Hoje, representamos a sociedade capixaba, 
enquanto deputado com esse sentimento. Vivemos 
num momento de crise quando discutimos o 
aquecimento global, quando discutimos esse grande 
problema vivenciado hoje.  
 Hoje nesta Casa tivemos um grande projeto 
que tange às reservas do nosso estado, obrigando às 
empresas a todos os que plantam eucalipto a darem a 
sua contrapartida. De faze a manutenção das nossas 
reservas com o plantio de árvores. Estamos com os 
Sr. Deputado Luiz Carlos Moreira, votamos com 
S.Ex.ª e parabenizamos pela sua sensibilidade e pela 
sua iniciativa. Acreditamos que outros estados 
copiarão esse projeto. Também junto com esse 
projeto nosso hoje, temos o veículo de comunicação 
A Gazeta. Peço ao cinegrafista para focar essa 
matéria: “Sobe para 12 o número de marcas de águas 
retiradas das prateleiras”. Essa é uma preocupação 
nossa, cidadãos capixabas e representantes da 
sociedade a quem recebemos constantemente. 
 Hoje, no “Bom Dia Espírito Santo” teve a 
presença do promotor Dr. Saint Clair Nascimento 
Junior e na matéria diz que somente duas marcas de 
água do nosso estado são propícias a serem 
consumidas; doze marcas foram proibidas de serem 
comercializadas  
 Este tema está na superfície da discussão no 
nosso Estado. Já preparamos uma fala em relação ao 
assunto porque a população do Estado do Espírito 
Santo está apreensiva. Agora já são treze marcas de 
água mineral proibidas de serem comercializadas.  

A Vigilância Sanitária estadual está atenta a 
este grave problema e o Ministério Público Estadual 
já mandou abrir inquérito policial para apurar de 
quem é a responsabilidade pelas irregularidades 
encontradas na água. Os consumidores do nosso 
Estado esperam por uma definição dos órgãos 
competentes.  

Acompanharemos o desenrolar deste 
problema e solicitaremos ao Ministério Público a 
cassação das concessões em relação a essas empresas 
irresponsáveis que colocam produto no mercado sem 
condições de serem vendidos. 

Vale lembrar que as bactérias e impurezas 
encontradas em várias marcas de águas minerais do 
nosso Estado podem causar doenças. O caso é grave 
e carece de medidas urgentes. 

 
O Sr. Jardel dos Idosos - Imaginem, se a 

água mineral do Estado do Espírito Santo está 
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contaminada, e os refrigerantes? A água mineral está 
fazendo mal à saúde. E os cigarros que tanto mal 
fazem, e inclusive matam as pessoas no Estado do 
Espírito Santo, no Brasil e no Mundo e ninguém faz 
nada? É só proibir de se vender a água mineral e os 
cigarros. 

 
O SR. DA VITÓRIA - Sr. Deputado Jardel 

dos Idosos, agradecemos o aparte de V.Ex.ª e 
pedimos que faça coro conosco sobre este assunto. 
Infelizmente temos nossos limites constitucionais 
sobre determinadas causas. 

 
O Sr. Jardel dos Idosos - É especulação 

total sobre a água mineral do Estado do Espírito 
Santo. 

 
O SR. DA VITÓRIA - Mas acreditamos que 

os Poderes constituídos deste País farão com que 
tenhamos uma melhor qualidade de vida, inclusive de 
restrição sobre essas drogas a que V.Ex.ª se referiu. 

Externamos nossa preocupação em relação a 
esse assunto. Chamamos a atenção dos nossos pares 
para buscarmos uma solução junto aos órgãos 
fiscalizadores, em especial do Ministério Público, 
que atua neste fato. Parabenizamos o Promotor do 
Ministério Público, Sr. Saint Clair Nascimento 
Junior, pela iniciativa. 

Dizemos também ao médico, Deputado 
Doutor Hércules, Presidente da Comissão de Saúde, 
que um grande problema ocorre. Estamos 
preocupados com a paralização dos médicos. É 
também motivo de muita preocupação essa 
paralização dos médicos que atendem pelo SUS e 
cruzarão os braços por doze horas, o suficiente para 
atrasar as consultas, as cirurgias e todos os 
procedimentos que a sociedade tanto espera. O 
próprio Sindicato dos Médicos fez as contas: cerca de 
trezentas cirurgias e doze mil consultas deixarão de 
serem realizadas nesse período de doze horas. Os 
médicos querem melhorias na saúde pública e 
melhorias nos seus salários. Pedido justo. A 
reivindicação é justa, mas lamentável. Quem deve 
sofrer ainda mais com isso é a população do nosso 
Estado, já tão sofrida e sem acesso ao sistema de 
saúde. Essa é a nossa preocupação. Portanto, que 
busquemos alternativas e comecemos a debater o 
tema. 

A situação da Saúde no nosso Estado já é 
tema debatido por todos os Parlamentares desta Casa 
de Leis. Temos de buscar junto ao Governo do 
Estado, ao Governo Federal, alternativas de 
melhorias. O Governo do Estado já investe, mas há 
preocupação sobre esse movimento da categoria, que 
é legítimo, no entanto a sociedade está sofrendo. 
(Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(REGINALDO ALMEIDA) - Sr. Presidente, passo 
a presidência desta Comissão ao Sr. Deputado 
Marcelo Santos. 

O SR. MARCELO SANTOS - Sr. 
Presidente, assumo a presidência da Comissão de 
Defesa do Consumidor. 

Continua em discussão o parecer. 
 
O SR. JARDEL DOS IDOSOS - Sr. 

Presidente, peço a palavra para discuti-lo. 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Jardel dos Idosos. 

 
O SR. JARDEL DOS IDOSOS - (Sem 

revisão do orador) - Sr. Presidente e Srs. membros 
da Comissão de Defesa do Consumidor, é louvável o 
Projeto de Lei n.° 420/2007, de autoria do Sr. 
Deputado Cacau Lorenzoni. A discussão é grande e 
qualquer projeto que beneficia os idosos é bem-
vindo. Mas é mais um projeto que com certeza será 
vetado pelo Executivo. Estamos discutindo, o projeto 
será vetado e manteremos o veto, pois não há outro 
jeito. 

Parabenizamos o Prefeito Municipal de 
Vitória, Sr. João Coser, por inaugurar o Centro de 
Vivência da 3.ª Idade, com atendimento para mais de 
mil idosos por mês, com natação, ginástica, 
informática e outras atividades, com ótima qualidade 
e estrutura. 
 Vila Velha é o município mais populoso do 
Estado e não dá nenhuma assistência à terceira idade; 
não possui casa de amparo aos idosos. Enquanto isso, 
o prefeito está sendo denunciado por mais um 
escândalo a respeito de um contrato de mais de 
quatro milhões de reais, beneficiando uma empresa 
onde o mandatário é o seu tio. Achamos bom S. Ex.ª 
encontrar aquele contrato firmado em cartório, em 
que fez juras de honestidade, e rasgá-lo O jornal 
noticia que o prefeito de Vila Velha alega motivação 
eleitoral, mas com certeza ano que vem a população 
do município vai querer saber do escândalo da 
Marval, notícia de edição nacional. Aí veremos se é 
motivação eleitoral. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(MARCELO SANTOS) – Continua em discussão o 
parecer. (Pausa)  
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – Sr. 
Presidente, peço a palavra para discuti-lo.  
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(MARCELO SANTOS) – Concedo a palavra ao Sr. 
Deputado Doutor Hércules. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (Sem 
revisão do orador) - Sr. Presidente e Srs. membros 
da Comissão de Defesa do Consumidor e de Proteção 
ao Meio Ambiente, não temos o hábito de assomar à 
tribuna para falar de assuntos que não estão 
relacionados ao que está anunciado no painel; sempre 
fomos regimentalista.  
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Durante seis mandatos de vereador - em 
quatro legislaturas fomos Presidente da Câmara; 
em quatro vice-presidente e em duas primeiro-
secretário - estivemos dez anos praticamente 
auxiliando nossas Casas Legislativas no 
cumprimento do Regimento Interno. Porém, vemos 
na imprensa que não podemos anunciar o resultado 
de uma pesquisa publicada no jornal, pois 
posteriormente a Justiça fiscalizará o uso da 
tribuna. É bom que fiscalize sim, principalmente os 
que a usam para fazer propaganda de alguns 
governos municipais com a expectativa de serem 
apoiados por estes. É necessário que se faça 
mesmo uma fiscalização bastante rigorosa. 
 Naturalmente o projeto em pauta já foi 
bastante discutido pelos parlamentares, a exemplo 
dos Srs. Deputados Elcio Alvares e Theodorico 
Ferraço e nós, os mais idosos desta Casa, mas não 
somos os mais velhos, porque nós que fazemos 
nossa idade. Portanto, neste momento falaremos 
sobre a adulteração do leite e da contaminação da 
água potável. Já acertamos com o Deputado 
Atayde Armani, presidente da Comissão de 
Agricultura, uma audiência pública para 
discutirmos o tema. Queremos mostrar que nossas 
cooperativas são criteriosas e corretas e jamais 
colocaram qualquer tipo de impureza no leite, 
muito menos veneno, como aconteceu em outras 
cooperativas.  
 Com relação à água, infelizmente segunda-
feira passada não houve quorum na Comissão de 
Saúde. E na oportunidade fazemos um apelo a 
todos os membros dessa Comissão: não faltem à 
próxima reunião, pois um dos temas será esse. 
Entramos em contato com o sindicato dos 
distribuidores de água do nosso Estado e o 
convidamos para realizarmos uma audiênc ia 
pública, porque nem este Poder nem a Comissão de 
Saúde ficarão omissos nesse contexto. Só não foi 
aprovada a data dessa audiência. 
 Convocamos mais uma vez, 
reiteradamente, os membros da Comissão de Saúde 
para uma reunião, próxima segunda-feira, às 14h, 
com a finalidade de discutirmos os assuntos 
pertinentes e marcarmos uma data para a realização 
de audiência visando a discutir uma fiscalização 
nas cooperativas do leite e também a distribuição 
de água em nosso Estado. 
 Já discorremos sobre o projeto e sobre a 
boa iniciativa do Sr. Deputado Elion Vargas. 
Registramos a nossa satisfação em ver o Sr. 
Deputado Luiz Carlos Moreira, nosso colega, 
apresentar um projeto de tão grande alcance. 
Parabéns para S.Ex.ª.  

Queremos aprovar o Projeto de Lei nº 
420/2007, mas também nos absteremos de votar 
porque a nossa certidão de nascimento fala uma 
mentira muito grande que não aceitamos. Muito 
obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(MARCELO SANTOS) - Continua em discussão 
o parecer.  

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Sr. 

Presidente, peço a palavra para discuti-lo. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(MARCELO SANTOS) - Concedo a palavra ao 
Sr. Deputado Euclério Sampaio. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (Sem 

revisão do orador) - Sr. Presidente e demais 
membros da Comissão de Defesa do Consumidor, 
o Sr. Deputado Doutor Hércules disse que não 
votará em causa própria; achamos que S.Ex.ª está 
bem novo.Votaremos conforme o parecer do 
relator. 

Aproveitamos a oportunidade para fazer 
repercutir as denúncias do sindicato, publicadas 
nos jornais de hoje e falado nesta tribuna pelo Sr. 
Deputado Jardel dos Idosos. A imprensa tem o 
papel de divulgar, e tem que divulgar mesmo. 
Quem mora no Município de Vila Velha e quem 
lida com política naquele Município sabe que em 
véspera de eleição o sindic ato apresenta denúncias 
contra o prefeito Max Mauro Filho. Ninguém 
agrada todo o mundo. 

Não sabemos qual é o problema do 
sindicato, mas no nosso entendimento são 
denúncias já rotuladas de “programadas”, porque 
quando se aproximam as eleições elas aparecem. O 
povo do Município de Vila Velha está acostumado. 
E nesse caso temos o Ministério Público e a Justiça 
para apurarem. 

Não é porque o prefeito do Município de 
Vila Velha é do PDT, mas todo mundo conhece o 
trabalho que a Prefeitura está fazendo. O trabalho é 
tão sério que a maioria das obras são aquelas que 
político nenhum gosta de fazer, porque não rende 
votos; rende condições melhores de vida para o 
cidadão, ou seja, saneamento básico. 

O valão, citado ontem nesta tribuna pelo 
Sr. Deputado Jardel dos Idosos , todos sabem que o 
problema é da Rodosol. Por meio daquela 
barganha milionária e fabulosa, a empresa ficou 
com duzentos e poucos milhões e gastará dez 
milhões de reais. Assim mesmo está enrolando 
para terminar a obra.  

É muito fácil falar em época de campanha. 
E repetiremos: isso está sendo useiro e vezeiro. 
Todo período anterior ao ano eleitoral aparecem 
denúncias. O nome Mauro não chega a ser nem 
mais uma grife no Município de Vila Velha. Aliás, 
quando se fala da política desse município tem que 
falar da família Mauro, que representa honestidade 
e seriedade, comportamento padrão nas prefeituras 
administradas pelo PDT nos Municípios de Serra e 
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Vila Velha, e em quantas outras prefeituras 
administradas pelo partido, que sabe escolher bons 
representantes para o Executivo. Não queremos 
nos desfazer de prefeitos de outras siglas, mas no 
caso da Prefeitura do Município de Vila Velha é 
isso. 

O Sr. Deputado Jardel dos Idosos está no 
seu direito, exercendo o jus sperniandi. 
 
 O Sr. Jardel dos Idosos – Pedimos a 
população para entrar no site do Tribunal de 
Contas para ver quantos processos de peculato o 
Sr. Max Filho tem. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – O 
prefeito Max Filho nunca teve uma conta aprovada 
pelo Tribunal de Contas. 
 
 O Sr. Jardel dos Idosos – Trinta e nove 
até agora. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Alguma 
coisa tem de errado. S.Ex.ª é um prefeito sério, 
competente, investe naquilo que o povo necessita, 
não fica fazendo obras para a população ver. S.Ex.ª 
faz aquilo que o povo precisa. O povo pode não dar 
valor hoje, mas amanhã o dará. Não adianta fazer 
uma rua se não fizer o esgoto. Vila Velha está 
passando por um momento ímpar. Politicamente 
não somos muito ligado ao prefeito, mas tentamos 
ser o mínimo injusto. E temos que dar a mão a 
palmatória, tanto que o prefeito teve uma boa 
aprovação pela população. E quem pensa que a 
questão eleitoral em Vila Velha está decidida, está 
muito enganado! 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(MARCELO SANTOS) – Continua em discussão 
o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. DA VITÓRIA – Com o relator. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – Com o 
relator. 
 
 O SR. ELION VARGAS – Com o relator. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – Sr. 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Defesa do Consumidor. 
 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 
Da Vitória, Doutor Rafael Favatto e Euclério 
Sampaio. 
 Designo para relatar a matéria o Sr. 
Deputado Euclério Sampaio. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente e Srs. 
membros da Comissão de Finanças, relatamos pela 
aprovação do Projeto de Lei n.º 420/2007, de 
autoria do Sr. Deputado Cacau Lorenzoni, 
assegurando aos idosos a isenção do pagamento de 
pedágio em rodovias estaduais. (Muito bem!) 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(ELCIO ALVARES) – Em discussão o parecer. 
(Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. DA VITÓRIA – Com o relator. 
 

 O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 
Com o relator. 
 
 O SR. ELCIO ALVARES – A 
Presidência vota em branco. 
 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.° 
420/2007.(Pausa) 
 Não havendo quem queira discuti-lo, 
declaro encerrada a discussão. 
 Em votação o Projeto de Lei n.° 420/2007. 
 O Presidente, de ofício, convida o Sr. 1° 
Secretário a proceder à chamada dos Srs. 
Deputados para efeito de verificação de quorum 
para votação. 
 

O SR. 1° SECRETÁRIO procede 
à chamada a que respondem os Srs. 
Deputados Atayde Armani, Da 
Vitória, Doutor Hércules, Doutor 
Rafael Favatto, Doutor Wolmar 
Campostrini, Elcio Alvares, 
Euclério Sampaio, Freitas, Guerino 
Zanon, Jardel dos Idosos, Marcelo 
Santos, Sargento Valter e Vandinho 
Leite. (13) 

 
(De acordo com a lista de presença 
apresentada pela Diretoria Legislativa da 
Mesa Diretora, retiram-se os Srs. Deputados 
Aparecida Denadai,  Claudio Vereza, elion 
Vargas, Luiz Carlos Moreira, Luzia Toledo,  
Marcelo Coelho, Paulo Foletto,  Reginaldo 
Almeida Sérgio Borges e Theodorico Ferraço 
e comparecem os Srs. Deputados Freitas e 
Sargento Valter). 
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 O SR. 1° SECRETÁRIO – (DA 
VITÓRIA) – Sr. Presidente, responderam à 
chamada treze Srs. Deputados. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Não há quorum para votação, pelo que 
fica adiada. 
 
 O SR. SARGENTO VALTER – Sr. 
Presidente, pela ordem! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Sargento Valter. 
 
 O SR. SARGENTO VALTER – Sr. 
Presidente, comunicamos aos nobres deputados 
que a Comissão de Segurança desta Casa, presidida 
pelo Sr. Deputado Da Vitória, realizará hoje uma 
audiência pública versando sobre o subsídio. Essa 
reunião é importante porque trará alguns 
esclarecimentos a respeito dessa nova modalidade 
do Governo do Estado. É importante que ele 
aprimore a segurança, sobretudo com ações.  

Ontem foram entregues cem novas 
viaturas, em comodato, uma forma inteligente de 
negociação. As viaturas têm um compartimento 
especial, tipo um cofre, que se enquadra nas 
normas dos Direitos Humanos, fazendo com que o 
Estado se adapte à realidade. É importante que 
tenhamos esse modelo. Receberemos nossos 
colegas para que esta Casa conheça as suas 
realidades. Agradecemos a oportunidade. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – Sr. 
Presidente, pela ordem! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Marcelo Santos. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – Sr. 
Presidente, fazemos coro às palavras do Sr. 
Deputado Sargento Valter e cumprimentamos o 
presidente da Comissão de Segurança. Tentaremos 
cancelar um compromisso já agendado 
anteriormente, para estarmos presente nessa 
audiência pública e debatermos esse tema. 
 Independente das solicitações e 
reivindicações feitas pelas categorias, que são 
naturais e legítimas dentro do devido processo 
democrático, registramos o papel do governo, que 
tem realizado ações, mas não resolverá os 
problemas de uma só vez; cada passo é dado com 
muita responsabilidade.  
 Achamos legítima a manifestação do 
sindicato, a quem cumprimentamos. O diálogo é 
que resolverá passo a passo esses temas, Temos 

certeza que a condução dessa Audiência será feita 
com muita maestria pelo Sr. Presidente Da Vitória, 
que tem tratado esses temas com responsabilidade, 
acompanhado dos Srs. Deputados Sargento Valter 
e Euclério Sampaio que é membro, enfim de todos 
nós parlamentares e o Parlamento tem tratado 
desse tema. 
 

  O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO –  
Parabenizamos os Srs. Deputados Da Vitória e 
Sargento Valter, que muito bem representam a 
polícia militar nesta Casa. O Sr. Deputado Da 
Vitória vem fazendo um trabalho muito bonito.  
  Quanto à questão do subsídio, gostaríamos 
de registrar que a lei que aprovamos nesta Casa 
para os subsídios dos delegados, até hoje, o 
Governo não permitiu que ela tivesse a sua 
vigência. Não sabemos o porquê ficam mandando 
tabelas de subsídios para esta Casa, se o Governo 
não quer pagar e a violência está aumentando.  
  Estaremos presentes Sr. Deputado Da 
Vitória, prestigiando a luta de V.Exª em prol da 
polícia militar. Obrigado! 
 

  O SR. DA VITÓRIA – Sr. Presidente, 
agradecemos e reiteramos as palavras do Sr. 
Deputado Sargento Valter que tem feito um 
trabalho em parceria com essa Comissão, nos 
apoiando. Muito obrigado ao nosso vice-
Presidente, Sr. Marcelo Santos e ao Sr. Deputado 
Euclério Sampaio. Estamos muito tranqüilos e 
iremos receber. Somos policiais militares, Cabo da 
Instituição PM e estamos deputado. Iremos receber 
os anseios da categoria, que é legítimo, respeitando 
o Governo do Estado, como sempre. Somos 
homem de crédito, positivo, acreditamos em Deus 
e que vamos conseguir chegar ao diálogo, para que  
todos ganhem, a categoria e o Governo do Estado. 
Com o diálogo chegaremos a uma definição. 
Obrigado! 
 
  O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Findo o tempo destinado a presente 
sessão, vou encerrá-la. Antes, porém, convoco os 
Srs. Deputados para a próxima, solene, hoje, às 
19h, em Homenagem ao Jubileu de Ouro dos Lions 
Clube, conforme requerimento da Sr.ª Deputada 
Luzia Toledo. 
 

EXPEDIENTE: 
O que ocorrer. 

 
 Está encerrada a sessão. 
 

 Encerra-se a sessão às doze horas. 
 

*Deixam de comparecer a presente sessão os Srs. 
Deputados Cacau Lorenzoni, Giulianno dos Anjos, 
Givaldo Vieira, Luciano Pereira, Robson Vaillant e 
Wanildo Sarnáglia. 
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QÜINQUAGÉSIMA TERCEIRA 
SESSÃO SOLENE DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SEXTA LEGISLATURA, REALIZADA EM 21 
DE NOVEMBRO DE 2007. 

ÀS DEZENOVE HORAS E VINTE E 
SEIS MINUTOS, NO PLENÁRIO DIRCEU 
CARDOSO, A SR.ª DEPUTADA LUZIA 
TOLEDO, OCUPA A CADEIRA DA 
PRESIDÊNCIA 
 

 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta a sessão e farei a leitura de um versículo da 
Bíblia. 

 

(A Srª Luzia Toledo lê Salmos 37,3) 
 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - Dispenso a leitura da ata da sessão 
anterior e informo aos Srs. Deputados e demais 
presentes que esta sessão é Solene, em homenagem 
aos 50 anos do Lions Clube Vitória Mater, conforme 
requerimento de minha autoria, aprovado em 
Plenário. 

Saudamos a todos os companheiros; os 
jovens e as crianças presentes que mostram que vale 
a pena investir na qualidade de vida do cidadão. Eles 
já vieram a esta Casa algumas vezes convidados por 
nós. Saudamos também o nosso companheiro 
Rômulo Leite Teixeira, hoje um dos colaboradores 
do Orfanato Cristo Rei. 

Pedimos, por antecipação, uma salva de 
palmas para esses jovens que vieram representar um 
trabalho profícuo e sério em nome da Educação deste 
País. 

(É feita uma salva de palmas) 
 

 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - Convido para compor a Mesa o Sr. 
Daniel Azevedo Barbosa, Governador do Distrito LC 
11; o Sr. Jair Fava, Presidente do Lions Clube 
Vitória; o Sr. Luiz Carlos Nunes, ex-Governador do 
Distrito; o Sr. Henrique C. Miguel, ex-Governador do 
Distrito; o Sr. Antônio Moreira, ex-Deputado 
Estadual e autor da lei que criou o “Dia do Lions” no 
Estado do Espírito Santo; e o Sr. Luiz Buaiz, ex-
Deputado Federal. (Pausa) 
 

(Tomam assento à Mesa as 
referidas autoridades) 

 

 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - Convido todos para, de pé, ouvirmos a 
execução do Hino Nacional e o do Espírito Santo, 
que serão cantados pela Sr.ª Natércia Lopes, cantora 
lírica, acompanhada pelo Sr. Renato Gonçalves, 
pianista. 
 

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

 

 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido todos os presentes 
para, de pé, cantarem o Hino do Lions. 

(É cantado o Hino do Lions)  
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Neste momento convidamos a 
Sr.ª Deputada Luzia Toledo, vice-presidente da 
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo e 
também proponente desta sessão, para fazer uso da 
palavra. 
 

 A SR.ª LUZIA TOLEDO – (Sem revisão 
da oradora) – Senhores, mais uma vez abraço as 
domadoras, os companheiros, os visitantes 
convidados da família Lions Clube, principalmente 
do Lions Clube Vitória Mater, que completa 
cinqüenta anos. Agradecemos a presença de todos os 
clubes. É muito bom comemorar, não é, presidente 
Jair Luiz Fava?  
 Para quem acabou de ligar a televisão, 
informamos que esta sessão é solene, em homenagem 
aos cinqüenta anos do Lions Clube Vitória Mater. 
Estão presentes os seus fundadores, sobre os quais o 
Jair Luiz Fava falará em instantes.  

A nossa fala será pequena, porque vamos 
dividi-la com o nosso presidente, com a Mesa 
representada pelo Sr. Daniel Azevedo Barbosa, 
Governador do Distrito LC 11. Com muito carinho o 
cumprimentamos e o abraçamos. Cumprimentamos 
também o Dr. Jair Luiz Fava, que aqui não é doutor, 
mas companheiro, presidente do Lions Clube Vitória 
Mater; o companheiro Luiz Carlos Nunes, ex-
governador do Distrito; o companheiro Henrique C. 
Miguel, também ex-governador do Distrito, que tem 
uma história bonita, uma história forte que traz em 
nosso coração a marca da sua presença. Ele não é só 
companheiro; ele é presente, o que é importante.  

Cumprimentamos o ex-deputado Toninho 
Moreira, um companheiro do Lions muito presente, é 
bom que todos saibam. Ele criou o Dia do Lions 
Clube, que passou a ser comemorado todos os anos. 
Veio de tão longe, de Nova Venécia, a capital do 
granito, para participar desta nossa comemoração.  

Abraçaremos mais tarde o Dr. Luiz Buaiz, 
figura que não falta em todas as solenidades para as 
quais é convidado. Ele foi ex-deputado federal e 
também um dos fundadores do Lions Clube Vitória 
Mater. 
 É uma honra para mim, que não tenho esse 
tempo todo para dedicar às causas leonísticas, 
realizar esta sessão. Falarei com o coração. Acredito 
no servir; acredito em quem se propõe a fazer um 
trabalho verdadeiro para melhorar a qualidade de 
vida do cidadão, melhorar essa relação entre homens 
e mulheres, não a de casais. O Lions Clube - que 
começou com um jovem chamado Melves Jones, que 
tinha o sonho de juntar os clubes – tem o lema do 
servir, hoje tão em voga, um dos sentimentos que 
mais mexem com o nosso coração. No mundo inteiro 
se fala no voluntariado.  

O Sr. Melves Jones foi um jovem que juntou 
os clubes para tornar um movimento forte. Isso é o 
que fazemos hoje. O que foi feito no passado é o que 
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hoje está muito presente. O que temos feito? Temos 
organizado a sociedade. Esses clubes de serviços, 
nesta sessão, têm uma importância fantástica na 
sociedade. Não é só o Lions Clube; o Rotary realiza 
um trabalho fantástico; a Maçonaria que 
homenageamos todo ano nesta Casa, realiza um 
trabalho fantástico, todos eles comprometidos com o 
cidadão. Ser cristão é buscar essa parceria, é ajudar o 
próximo. Quem ajuda verdadeiramente o próximo, 
tenham certeza, agrada a Deus. Nós que participamos 
de tantas campanhas, de tantas reuniões, temos 
certeza de que os clubes fazem esse papel de forma 
muito competente.  

Comemoramos muito honrosamente os 
cinqüenta anos do nosso Lions Clube, do qual fomos 
presidente, com muito prazer, com muita honra, por 
três legislaturas consecutivas. Agradecemos a todos 
os nossos companheiros; a todas as domadoras do 
nosso clube; a Sr.ª Anita Schmidt Castellani, para 
quem ligamos e dissemos: “Olha, domadora, não 
aceitaremos que a senhora se ausente da sessão 
solene’. E veio acompanhada dos dois filhos. 

Homenageamos quem nos sabatinou, nosso 
companheiro falecido Werner Schmidt. Os que estão 
em casa não sabem, mas para fazer parte do Lions 
Clube é preciso se submeter a uma pequena sabatina. 
Fizemos questão que a Sr.ª Anita Schmidt estivesse 
presente a esta sessão para uma homenagem in 
memorian ao nosso Werner Schmidt, um 
companheiro fantástico.  
Senhores, é extremamente importante ajudar ao 
próximo. Ficamos emocionada quando falamos isso, 
porque não se pode esperar apenas pelos políticos. 
Não importa se são dos Poderes Executivo, 
Legislativo ou outro poder. Só os poderes 
constituídos não resolverão com segurança os nossos 
problemas. E o companheiro Jair Fava tem feito um 
trabalho muito bom - com entusiasmo, com paixão, 
com a alma - à frente do nosso clube, levando os 
companheiros às reuniões, baseados na disciplina que 
o Lions Clube busca, promovendo interação entre os 
companheiros, as domadoras e as nossas famílias. 
Isso é extremamente importante. Parabenizamos esse 
valoroso companheiro, os cinqüenta anos do Lions 
Clube e todos que vieram a esta sessão solene. É 
muito bom participar de Lions Clube , é muito 
importante porque nos torna melhores, mais 
sensíveis, mais humildes e mais próximos dos nossos 
cidadãos. Isso é extremamente importante no 
momento de uma comemoração dos cinqüenta anos 
de um Clube, o Lions, que faz o seu trabalho 
contribuindo para uma sociedade melhor. 
 Muito obrigada! Um beijo no coração! 
(Muito bem) 
 Concedo a palavra ao cerimonialista para 
conduzir a próxima fase desta sessão. 
 
 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Neste momento assistiremos à 
apresentação do coral “Vozes do Cristo Rei”, da obra 

social Cristo Rei, presidida pelo Sr. Rômulo Leite 
Teixeira e tem como tesoureiro o Sr. Éldio Celante, 
ambos do Lions Clube Vitória. 
 O coral “Vozes do Cristo Rei” entoará as 
músicas “Preciso de Uma Rosa”, em homenagem ao 
Lions, e “Por uma vida de paz”. 
 

(O coral se apresenta) (Palmas) 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - Esta presidência registra, com 
satisfação, a presença nesta Casa, e agradece com 
muito carinho, das Sr.ªs Sonia Duarte Borges; 
Leonora Poltronieri; Natercia Lopes e do Sr. Renato 
Gonçalves, tecladista que vieram a esta Casa por 
amizade e carinho; da Dr.ª Vitória Valentim, 
Conselheira Regional da Fonoaudiologia do Estado 
do Espírito Santo, que chegou de viagem e veio nos 
prestigiar; do Sr. Dino Simões Fádua, Presidente do 
Lions Clube de Guarapari. 
 Informo que a Sr.ª Arlinda Moreira faz 
aniversário hoje. No final desta sessão cantaremos 
parabéns.  
 Concedo a palavra ao cerimonialista para 
conduzir a próxima fase desta sessão. 
 
 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido para fazer uso da 
palavra, o Sr. Luiz Carlos Nunes, ex-Governador do 
Distrito Lions Clube 11, em nome do Leonismo. 
 
 O SR. LUIZ CARLOS NUNES – (Sem 
revisão do orador) - Sr.ª Presidenta, prezadíssima 
companheira de Lions, Deputada Sra. Luzia Toledo, 
proponente desta sessão solene em homenagem ao 
Leonismo, peço permissão ao meu companheiro Sr. 
Daniel Azevedo Barbosa para falar em nome do 
nosso movimento. 
 Nesta oportunidade, saúdo na pessoa do 
nosso Governador, considerado o decano dos 
Governadores do Estado do Espírito Santo, 
companheiro Henrique C. Miguel, todos os ex-
governadores presentes, em número de oito. A todos 
o meu grande abraço. 

O meu agradecimento também ao Presidente 
do Lions Clube Vitória Mater, Sr. Jair Fava, por nos 
permit ir, neste momento, fazer algumas 
considerações a respeito do nosso movimento. 

Para nós que somos lions não é novidade, 
todos nós conhecemos a história do leonismo. Uns 
com mais profundidade; outros com menos. Mas 
todos nós certamente conhecemos a origem do nosso 
movimento. 

Permita-me Sr.ª Presidenta Deputada Luzia 
Toledo, rememorar alguns aspectos do nosso 
movimento. 
 Como foi dito pela Sr.ª Deputada Luzia 
Toledo, o Lions nasceu nos Estados Unidos pela 
iniciativa de um cidadão cujo nome de batismo era 
Melvin Jones. Ele era um corretor de seguros que 
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participava de agremiações profissionais de homens 
de negócios. De uma hora para outra, ele despertou 
para a oportunidade de convivência fraternal com 
outros companheiros profissionais e empresários 
realizados, para fazer algo por seu semelhante.  
 Em 1917, Melvin Jones dizia: “ nenhum de 
nós vai longe se não fizermos algo pelo nosso 
semelhante”. Foi com essa filosofia, com esse 
princípio de doutrina criado que ele arregimentou, no 
âmbito do território dos Estados Unidos, outras 
agremiações que congregavam pessoas para tratar de 
interesses comuns. 
 A partir disso, Melvin Jones teve sucesso em 
sua iniciativa convidando algumas entidades que já 
tinham por denominação Lions Clube, mas que não 
eram na realidade clubes prestadores de serviço. Não 
eram clubes que prestavam serviços humanitários.  

Melvin Jones, então, juntou todos esses 
grupos – se não nos enganamos vinte e um delegados 
de representações de várias partes dos Estados 
Unidos – e decidiu criar o movimento leonístico, 
utilizando ou solicitando por empréstimo do Lions 
Clube que já existia a denominação de Lions Clube e 
lhe dando uma envergadura de ordem internacional. 

Melvin Jones foi, o que é para nós leões, o 
leão número um da nação leonística. Nunca foi 
diretor internacional. Nunca foi presidente 
internacional, mas ganhou o cargo de secretário 
vitalício da nossa associação internacional. 

Foi um homem de uma visão de futuro 
porque na verdade transformou o seu sonho em 
realidade. Construiu o movimento que hoje está 
presente em cerca de duzentos países do mundo livre 
inclusive na China comunista, que outrora tinha o 
Lion, perdeu e agora retornou recentemente. O 
governo chinês permitiu que lá se instalassem alguns 
clubes de Lions. Nesses duzentos países, o Lions 
continua a desenvolver aquela principal mensagem 
que Melvin Jones nos levou: o do serviço 
desinteressado.  

Mais em 1917, Melvin Jones teve a 
oportunidade e a felicidade de aglutinar energias e 
forças positivas para criar o nosso movimento 
leonístico. No ano seguinte, em 1918 – fazemos 
questão de destacar – torna-se a única organização 
não governamental que se tem conhecimento que 
ditou para seus integrantes um código de ética. Em 
1918, o próprio Lions outorga para seus integrantes 
um código de ética.  

Em 1919, estabeleceu as metas principais, ou 
o escopo principal da agremiação da leonística que 
era na realidade a prestação de serviço definindo as 
suas proposições que recebeu a denominação de 
objetivos de Lions Internacional. 

Peço permissão aos companheiros presentes, 
às domadoras para lembrar, dentro desse elenco de 
objetivos do Lions Internacional, alguns deles que 
tocam de perto ao exercício da atividade pública.  
 Os nossos objetivos foram criados em 1919. 
Um deles diz: “Criar e fomentar um espírito de 

compreensão entre os povos do mundo”. Daí porque 
o Lions é hoje uma entidade com assento permanente 
nas Nações Unidas. É um órgão consultivo para as 
políticas públicas a cargo dos órgãos das Nações 
Unidas. 
 Esse objetivo de Lions Internacional fez com 
que todos nós, leões, domadoras, leos, castores, e 
todos aqueles envolvidos no nosso movimento, 
batalhe pela paz no mundo. Um programa de Lions 
Internacional, anualmente praticado em todos os 
clubes de todos os quadrantes do mundo inteiro, é o 
cartaz da paz, envolvendo jovens que colocam o seu 
talento e a sua criatividade num painel para que 
concorram a um prêmio estabelecido pelo Lions 
Internacional. 
 O outro objetivo de Lions Internacional tem 
muito a ver com o exercício da cidadania. “Incentivar 
os princípios do bom governo e da boa cidadania”. 
Para ser leão é necessário que seja, acima de tudo, 
um bom cidadão. O Lions luta diuturnamente pelos 
seus programas, pelas suas atividades, trabalhos 
humanitários, para a pregação e para o 
aperfeiçoamento do direito de cidadania. 
 Um outro objetivo muito importante é o que 
diz: “Interessar-se ativamente pelo bem estar cívico, 
cultural, social e moral da comunidade.” Esse é, sem 
dúvida alguma, uma das proposições que todos nós, 
leões, devemos sempre ter em mente, sempre 
presente em nosso coração, para que cumpramos 
fielmente o nosso trabalho, que é a prestação de 
serviços comunitários. 
 Numa convenção realizada em Chicago nos 
dias 08 e 10 de novembro de 1918, Melvin Jones foi 
praticamente credenciado como secretário eterno do 
movimento leonístico. Foi escolhida esta data: 08 de 
outubro como o Dia Mundial de Serviços Leonísticos 
no mundo inteiro. 
 Esse é um movimento em que todos nós 
abrimos o coração para aceitá-lo. O Lions Clube 
Vitória Mater faz cinqüenta anos de bons serviços 
prestados à sociedade capixaba. 
 Falar de Lions é falar de nós mesmos, porque 
somos nós que fazemos esse movimento, que 
diuturnamente levantamos a bandeira que traz a 
imagem de dois leões; um olhando para o presente e 
outro olhando para o futuro. Essa imagem que nos foi 
legada pelo sonho que se tornou realidade, é hoje 
mais do que uma realidade. 
 O Brasil recebeu o seu primeiro clube de 
Lions em 1952, no Rio de Janeiro, criando o Lions 
Clube Rio de Janeiro Mater. Dali se expandiu por 
todo território nacional e representa hoje no leonismo 
sul-americano a maior expressão do leonismo latino. 
O leonismo brasileiro nos seus distritos múltiplo L: 
LA, LB, LC e LD. A representação do maior 
contingente de leões da América Latina. Exerce, 
portanto, uma liderança no Leonismo Sul Americano. 
  O nosso Distrito entre aqueles inseridos nas 
siglas dos chamados Distritos Múltiplos LC, e hoje 
nosso LC-11 congregamos e exercemos nós, Leões 
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do Espírito Santo e parte do Rio de Janeiro a 
liderança do Distrito Múltiplo LC. Somos nós o 
maior distrito em número de clubes e em número de 
leões. Essa posição de destaque, sem dúvida alguma, 
se deve ao dinamismo, à coragem, à visão dos ex-
Governadores do nosso distrito que muito 
trabalharam para mantê-lo coeso, sempre altivo e 
sempre certo de que estaria cumprindo a missão 
legada por Melvin Jones.  
   Não nos alongaremos nesta tribuna 
porque estou falando do Lions para uma platéia que 
já conhece e muito do nosso movimento. 
Gostaríamos de dizer para os Senhores, que o Lions, 
o Brasil, como integrante desse grande movimento 
mundial, já deram dois diretores internacionais, dois 
presidentes internacionais. Todos os dois radicados 
em São Paulo e Leões “juba larga” como dissemos 
em nossa gíria; o companheiro João Fernando Sobral, 
que foi Presidente de nossa Instituição Internacional, 
no ano Leonístico de 1976 e 1977; e o companheiro 
também grande liderança do nosso Distrito Múltiplo, 
o Sr. Augustin Soliva, que exerceu também a 
Presidência Internacional no ano Leonístico de 1996 
e 1977. 

O Brasil vem tendo sempre, todos os anos, 
diretores internacionais que participam da direção 
internacional de nosso movimento que tem ainda 
hoje, a sua sede instalada em Unbroken, no Estado de 
Illinóis. O nosso presidente internacional hoje é um 
companheiro que veio de um país de pouca expressão 
no mundo das nações, veio do antigo Ceilão, que 
hoje recebe o nome de Sri Lanka. No Sul da Índia, 
praticamente uma ilha, com cerca de sessenta e seis 
mil quilômetros quadrados, mas é hoje, o nosso 
companheiro, Presidente Internacional de Lions 
Clube, o companheiro Mahendra Amarasuriya. É do 
Sri Lanka que ele administra esses clubes, a nossa 
associação no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, na 
nossa sede internacional, estão centrados 
praticamente todo o acervo de Lions Internacional e 
toda a história do Leonismo em toda a parte do 
mundo. Por isso, gostaríamos de reprisar aquilo que o 
saudoso companheiro que pertenceu ao El Clube 
fazia questão de dizer, toda oportunidade que ele 
tinha para se manifestar em reunião Leonística: é 
uma honra ser Leão.  

Os nossos parabéns a você, Deputada Luzia 
Toledo, pela iniciativa e pela lembrança desse Jubileu 
de Ouro do nosso Lions Clube Vitória 
Independência. A todos o nosso respeito e as nossas 
saudações Leonísticas. Muito obrigado.(Muito bem!) 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Gostaria de homenagear neste 
momento, os Fundadores de Lions Clube, Sr. Luiz 
Buaiz, porque não sabíamos que o Doutor Luiz Buaiz 
era um dos fundadores. 

O Sr. Antônio Neffa e também José Carlos 
Cavalcanti. Uma salva de palmas para eles, todos 
fundadores de Lions Clube.  

 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Concedo a palavra ao 
companheiro Jair Luiz Fava – Presidente do Lions 
Clube De Vitória. 
 Concedo a palavra o Presidente do Lions 
Clube Vitória, Sr. Jair Fava. 
 
 O SR. JAIR LUIZ FAVA – (Sem revisão 
do orador) - Companheira Luzia Toledo, Deputada 
Estadual, Presidente desta Mesa, companheiro Daniel 
Azevedo Barbosa, Governador do Distrito LC11, 
com o qual cumprimento a Mesa Diretiva e a todos 
os companheiros, companheiras, domadoras e todos 
os presentes.  
 Nos idos de 1957 o Lions Clube de Campos, 
por intermédio dos companheiros Sady Bogado, 
Manoel Barbosa Guerra e Antônio Luiz Monteiro, 
foram recebidos na casa de Edmundo Wagner, um 
companheiro leão que esteve conosco por muitos 
anos. Reunindo em sua casa, aglomeraram alguns 
amigos e fundaram o Lions Clube Vitória.  
 Fizeram parte deste grupo de companheiros 
iniciadores, personalidades do mundo social, 
empresarial e político da cidade de Vitória, como 
Antônio Neffa, Irineu Rodrigues, John Helal, José 
Carlos Monjardin Cavalcante e Luiz Buaiz. E ainda 
estão em nossa sociedade. Tive a oportunidade de 
conversar com o Dr. Luiz Buaiz anteontem e ele 
contava histórias da fundação do Lions. E hoje eu 
tive a oportunidade de conversar com José Carlos e 
as coisas aconteceram assim. Isso foi muito bom. 
Eles é que deveriam estar aqui contando histórias do 
leonismo. Portanto, a partir de 16 de novembro se 
iniciou a história do leonismo no Espírito Santo. 
 Suas primeiras diretorias foram feitas por 
vários destes nomes e ainda Américo Buaiz e Luiz 
Gabeira. E a seguir, nomes como Manoel Dias Pinto, 
Murilo Pacheco Marques, Antônio Batalha Barcelos, 
Fernando Moraes, Otacílio Coser. E, ainda em 
fileiras, Guilherme Pimentel e Henrique Miguel. 
 Estes homens entenderam a filosofia e os 
objetivos do leonismo e foram a luta. Criaram e 
uniram com laços de amizade, um espírito de 
consideração e companheirismo entre eles. Em 
conjunto, interessaram ativamente pelo bem-estar 
social da comunidade e, portanto, do Estado. 
Promoveram amplas discussões de interesse público 
com o objetivo público e ético, voltado para servir 
aos mais necessitados. Trilharam pelos mandamentos 
do leonismo, exercendo os deveres de cidadãos e 
ensinando aos mais novos o que é companheirismo e 
a prática da amizade como fim e não como meio. E 
como serviço, ajudando ao próximo, consolando o 
aflito, fortalecendo o débil e socorrendo o 
necessitado. 
 E assim se expandiu o Lions, pois dois anos 
depois, o Lions Clube Vitória levou sua primeira 
semente para Governador Valadares em agosto de 
1959 e este semeou em Minas Gerais dezenas de 
clubes. 
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 Em direção a Vila Velha, como que para 
Moisés, um vento impetuoso dividiu o mar 
permitindo a passagem dos leões para a próspera 
cidade. E ali foi fundado o Lions Clube Vila Velha 
em 1951, que cresceu naquele município, como o 
Vila Velha Glória. E foi além dele para Serra e para 
Cachoeiro de Itapemirim, juntamente, com Campos. 
 Guarapari, deixando de ser só uma cidade de 
veraneio em 1964, recebeu o Lions Clube das mãos 
de alguns companheiros que ainda estão presentes no 
serviço e presentes hoje nesta Casa, como Henrique 
Miguel e Guilherme Pimentel, que faz falta, deveria 
ter vindo. Lá uma nova história poderíamos contar 
agora, não fosse o curto tempo. Bravos, inteligentes, 
trabalhadores e de bom coração continuam de 
geração em geração. 
 A história do Lions Clube Vitória, o Mater 
do Espírito Santo, que agora comemora cinqüenta 
anos, continua a função fundando o Lions Clube 
Linhares. E por intermédio desse, estamos na quarta 
geração de clubes. A seguir, Colatina e ainda em 
Vitória mais forças se juntaram com o Lions Clube 8 
de Setembro, aglutinando valores como Arabelo do 
Rosário, que hoje infelizmente, encontra-se no CTI,  
da Associação dos Funcionários Públicos por ter se 
submetido a uma cirurgia ontem, mas está fora de 
perigo, está se recuperando e amanhã deverá ir para o 
quarto. 

E que mostrando a sua garra gerou o LC 
Independência com muitos nomes exemplares como 
o de Newton Valadão, aqui presente, e outros. Ontem 
o Sr. Newton Valadão comemorou com seu clube em 
uma bela festa os seus trinta e cinco anos de posse. 
 Quando falei de bravos, inteligentes e 
trabalhadores não posso deixar de dizer três palavras 
àqueles que passaram, que foram chamados pelo Pai. 
Nomes saudosos como Aldo Amigo, Jaime Navarro 
de Carvalho, Afrânio Frossard, Werner Schimidt, que 
a família está presente, e tantos outros na lápide da 
saudade. Mas seus frutos continuam produzindo 
sementes e suas sementes frutos. E as três palavras 
para eles são: muito obrigado e saudade. 
 Desfilaram na presidência desses Clubes 
grandes nomes e entre seus associados uma plêiade 
de governadores, alguns presentes, e que dirigiram o 
Distrito, que corresponde o Espírito Santo e Norte do 
Estado do Rio de Janeiro. Hoje o Distrito é dirigido 
pelo companheiro Daniel Azevedo Barbosa, ora 
compondo a Mesa. 
 Assim, cara Deputada Luzia Toledo, 
companheiros presentes, convidados, senhoras, 
senhores, o Lions se expandiu para todo o Estado, até 
o seu extremo Norte, extremo Sul e Oeste e para fora 
do Espírito Santo com mais de cinqüenta clubes. 
 Portanto, o Jubileu de Ouro não é só nosso; é 
de todo leonísmo descendente deste Clube que a Sr.ª 
Deputada Luzia Toledo pertence, que lhe admira e 
que V.Ex.ª teve a oportunidade de bem presidir.  

O coração da Sr.ª Deputada Luzia Toledo é 
até muito pequeno para falar que apenas dirigiu o 

clube por três vezes, dirigiu por quatro vezes. Temos 
a satisfação de saber disso. 
 Mas alguns dos presentes e talvez muitos dos 
espectadores poderão estar ainda perguntando: o que 
é Lions, o que mesmo que o leonismo faz? O 
companheiro Luiz Carlos Nunes, fosse o tempo 
maior, seria um “Forrest Gump”, um contador de 
histórias, das mais emocionantes e comoventes, as 
mais beneficentes e perenes nas lembranças e nas 
mãos dos agraciados com o trabalho desenvolvido e 
doados. 
 Poderia encerrar, como escreveu o 
companheiro Henrique Miguel, História de um Clube 
rico em realizações passadas que são a garantia de 
um futuro promissor. O Sr. Henrique Miguel é quem 
deveria estar nesta sessão contando essa história. 
 Pertencer ao Lions, participar ativamente na 
ótica dos ensinamentos do companheirismo é se 
comprometer com as idéias que fluem das letras que 
formam a palavra Lions: liberdade, igualdade, ordem, 
nacionalismo e serviço. 
 O Lions Clube Vitória, através de seu 
presidente, a cada ano estabelece um plano de metas 
e juntamente com sua diretoria, seus companheiros e 
domadoras se envolve em tarefas e campanhas em 
benefício do Asilo dos Velhos, Obra Social Cristo 
Rei, da APAE, da Maternidade Pro-Matre, Santa 
Casa, fundando escolas, Ambulatório Hildo Garcia e 
dezenas de outras entidades, algumas delas dirigidas 
por companheiros nossos, como o Teixeira, o 
Celante, o João Ângelo e a Sr.ª Deputada Luzia 
Toledo. 
 Mas hoje é festa, não apresentaremos nesta 
Casa o relatório do que fizemos nestes cinqüenta 
anos. Apresentamos sim a nossa proposição de 
continuar trabalhando para melhor servir à parcela da 
humanidade que nos compete e convocamos a todos 
para esse trabalho. 
 Queremos também agradecer a V. Ex.ª, 
companheira Luzia Toledo, e a esta Casa por nos 
permitir mostrar à sociedade capixaba a força do 
maior Clube de serviço do mundo. 
 Em nome do Lions Clube Vitória e do 
leonismo que espalhamos com muita alegria, que 
acreditamos continuará sendo espalhado, porque em 
cada reunião vemos a força e a bravura do 
companheiro, queremos dizer duas palavras: Muito 
obrigado! (Muito bem!) 
 
 A SR.ª PRESIDENTE – (LUZIA 
TOLEDO) – Registramos e agradecemos a presença  
da Irmã Dalila.  

Perguntamos ao companheiro Rômulo Leite 
Teixeira o que a Irmã Dalila era no Cristo Rei: ela é 
absolutamente tudo. Mesmo não estando mais 
presente, pedimos uma salva de palmas para a Irmã 
Dalila do Orfanato Cristo Rei. (Palmas) (Pausa) 
 Agradecemos também ao Sr. Rômulo Leite 
Teixeira, ao companheiro Eldio Celante e ao 
professor Ronaldo Sielemann por terem trazido o 



5351 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 06 de dezembro de 2007  

coral da Obra Social Cristo Rei, obra sustentada com 
todas as dificuldades. Registramos o empenho e o 
trabalho. 
 Nós, do Lions Clube Vitória, estamos felizes 
com a adesão de uma colega de trabalho, Sr.ª Elicéia 
Boleli da Rocha. Seu ex-marido, Sr. Sebastião 
Geraldo da Rocha, “Bibica”, que faleceu, que era 
nosso amigo, fazia parte do Lions Guaçuí. Na 
próxima reunião daremos posse ao casal Ivan 
Arnizaut e Elicéia Boleli da Rocha. Uma salva de 
palmas para nossa companheira que retornará ao 
Lions. (Palmas) 
 Concedo a palavra ao cerimonialista para 
conduzir a próxima fase da sessão. 
 
 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Passaremos à entrega dos 
diplomas aos homenageados. 
 Convido o Sr. Daniel Azevedo Barbosa, 
Governador do Ano Leonístico 2007/2008, para 
receber o diploma das mãos da Sr.ª Deputada Luzia 
Toledo e do Sr. Jair Fava. 
 

(O homenageado recebe o diploma) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Sr. Luiz Carlos 
Nunes, Governador do Ano Leonístico 2005/2006, 
para receber o diploma das mãos da Sr.ª Deputada 
Luzia Toledo e do Sr. Jair Fava. 
 

(O homenageado recebe o diploma) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Sr. Darly Anacleto de 
Vasconcellos, Governador do Ano Leonístico 
2003/2004, para receber o diploma das mãos da Sr.ª 
Deputada Luzia Toledo e do Sr. Jair Fava. 
 

(O homenageado recebe o diploma) 
 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Sr. Josias Marques de 
Azevedo, Governador do Ano Leonístico 2001/2002, 
para receber o diploma das mãos da Sra. Deputada 
Luzia Toledo e do Sr. Jair Fava. 
 

(O homenageado recebe o diploma) 
 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Sr. Antônio Moreira, 
Governador do Ano Leonístico 1999/2000, para 
receber o diploma das mãos da Sra. Deputada Luzia 
Toledo e do Sr. Jair Fava. 
 

(O homenageado recebe o diploma) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Sr. Wilson Tótola, 
Governador do Ano Leonístico 1995/1994, para 

receber o diploma das mãos da Sra. Deputada Luzia 
Toledo e do Sr. Jair Fava. 
    

(O homenageado recebe o diploma) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Sr. Jair Pinheiro 
Torres, Governador do Ano Leonístico 1993/1994, 
para receber o diploma das mãos da Sra. Deputada 
Luzia Toledo e do Sr. Jair Fava. 
 

(O homenageado recebe o diploma) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Sr. Danilo Edison 
Duarte, Governador do Ano Leonístico 1989/1990, 
para receber o diploma das mãos da Sra. Deputada 
Luzia Toledo e do Sr. Jair Fava. 
 

(O homenageado recebe o diploma) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Sr. Henrique C. 
Miguel, Governador do Ano Leonístico 1974/1975, 
para receber o diploma das mãos da Sra. Deputada 
Luzia Toledo e do Sr. Jair Fava. 
 

(O homenageado recebe o diploma) 
 
  O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Neste momento 
homenagearemos os fundadores do Lions Clube 
Vitória. 

Convido o Sr. Antônio Neffa Sobrinho para 
receber o diploma das mãos da Sr.ª Deputada Luzia 
Toledo e do Sr. Jair Fava. 

 
(O homenageado recebe o diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Sr. José Carlos 
Monjardim Cavalcante para receber o diploma das 
mãos da Sr.ª Deputada Luzia Toledo e do Sr. Jair 
Fava. 

 
(O homenageado recebe o diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Sr. Luiz Buaiz para 
receber o diploma das mãos da Sr.ª Deputada Luzia 
Toledo e do Sr. Jair Fava. 

 

 (O homenageado recebe o diploma) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o representante do Sr. 
Arabelo do Rosário - governador do ano leonístico 
1997/1998, Sr. Luiz Buaiz, para receber o diploma 
das mãos da Sr.ª Deputada Luzia Toledo e do Sr. Jair 
Fava. 

(O representante do homenageado 
recebe o diploma) 
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O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Neste momento 
homenagearemos os companheiros mais antigos do 
Lions Clube Vitória, pelos bons serviços prestados ao 
leonismo no Espírito Santo por mais de 45 anos. 

Convido o Sr. Jovacy Cardoso para receber o 
diploma das mãos da Sr.ª Deputada Luzia Toledo e 
do Sr. Jair Fava. 

 
(O homenageado recebe o diploma 
acompanhado de sua família) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o representante do Sr. 
José Brasileiro Dourado - governador do ano 
leonístico 1987/1988, Sr. Antônio Moreira, para 
receber o diploma das mãos da Sr.ª Deputada Luzia 
Toledo e do Sr. Jair Fava. 

 
(O representante do homenageado 
recebe o diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Neste momento prestaremos 
uma homenagem póstuma ao companheiro Werner 
Carlos Schmidt, neste ato representado pela Srª Anita 
de Aguiar Schmidt e por seus filhos, que receberão a 
homenagem das mãos da Srª Deputada Luzia Toledo 
e do Sr. Jair Fava. 
 

(A representante  do homenageado 
recebe o diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Neste momento prestaremos 
uma homenagem póstuma ao companheiro Deimoré 
Borges, ex-governador de ano leonístico, neste ato 
representado pela Srª Sônia Borges, que receberá a 
homenagem das mãos da Srª Deputada Luzia Toledo 
e do Sr. Jair Fava 
 

(A representante do homenageado 
recebe o diploma) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO)- Convidamos o Sr. Jair Fava, para 
receber o diploma das mãos da Srª Deputada Luzia 
Toledo.  
 

(O homenageado recebe o diploma) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO)- Convidamos a Srª Deputada 
Luzia Toledo, para receber um buquê de flores das 
mãos do Sr. Jair Fava e de sua domadora Keila Fava. 
 

(A homenageada recebe as flores) 
 

O SR. CERIMO NIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO)- Convido a Srª Deputada Luzia 
Toledo para fazer as considerações finais e o 
encerramento desta sessão solene. 

 A SRª LUZIA TOLEDO – Estamos chegando 
ao fim da nossa sessão solene comemorando os 
cinqüenta anos do Lions clube Vitória, mas antes 
faremos alguns convites. 
 Amanhã estaremos neste plenário, a partir das 
14h para fazer um seminário e ao mesmo tempo 
homenagear a todos os Conselhos Tutelares do Estado 
do Espírito Santo.  

A homenagem será dirigida às figuras mais 
importantes que têm contribuído para a melhoria da 
nossa sociedade, principalmente no Interior do Espírito 
Santo, onde esses Conselhos Tutelares têm dado uma 
contribuição fantástica, bem como na Grande Vitória, 
mas diferente do que ocorre no Interior, temos outras 
ferramentas. 
 Na sexta-feira, às 18h30m a Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, por nosso 
requerimento, aprovado pelo plenário, homenageará os 
quarenta anos da Aracruz Celulose. Esta Casa prestará 
uma bela homenagem a esta empresa que se consolidou 
em nossas terras e trouxe empregos de qualidade para 
nossos filhos, netos e maridos,o que é uma coisa 
realmente fantástica. 
 Por fim, dia 27 deste mês, às 19h lançaremos as 
sacolas ecologicamente corretas, com um desfile no 
Clube Ítalo Brasileiro, através de três faculdades: Novo 
Milênio, Faesa e UVV. Com a participação do Intituto 
Kalsk de Domingos Martins. 
 Estamos dando o mesmo grito que a Europa, 
alguns Estados do Brasil e outros paises para que 
mostremos a nossa responsabilidade com este planeta, 
porque a questão ambiental é fundamental e precisamos 
que cada um participe e contribuía. Por exemplo: se 
cada presente contribuir para que utilizemos menos 
sacolas plasticas, já ajudaremos a melhorar esse planeta. 

 Temos estudado e participamos sempre de 
reuniões e palestras sobre o aquecimento global que 
ocorre pelo nosso descuido com a mãe natureza. 
 Finalmente pedimos que todos se levantem 
para cantarmos parabéns para a nossa companheira 
Arlinda Lima de Freitas Moreira, que veio de Nova 
Venécia para comemorar o aniversario de cinqüenta 
anos de Lions Club Vitória. 
  

(É cantado parabéns para você) 
 

 Neste momento agradecemos a presença de 
todos. Ficamos extremamente felizes porque ouvimos 
que muitos estavam emocionados com a festa. 
Compartilhamos nossa alegria com todos os que 
estiveram aqui, porque não se comemora cinqüenta 
anos todos os dias. Continuaremos a fazer essa 
homenagem no ano que vem, no Dia Internacional da 
Mulher, e todos já estão convidados.  
 
 Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sessão. Antes, porém, convido os Srs. 
Deputados para a próxima, solene, em homenagem ao 
Dia Estadual do Conselho Tutelar, às 14h30m. 
 Está encerrada a sessão. 

 
Encerra-se a sessão às vinte horas e 

cinqüenta e um minutos 
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QÜINQUAGÉSIMA QUARTA SESSÃO 
SOLENE DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SEXTA LEGISLATURA, REALIZADA EM 22 
DE NOVEMBRO DE 2007. 

ÀS QUATORZE HORAS E TRINTA  
MINUTOS, NO PLENÁRIO DIRCEU 
CARDOSO, A SR.ª DEPUTADA LUZIA 
TOLEDO, OCUPA A CADEIRA DA 
PRESIDÊNCIA 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta a sessão. 

Informo aos presentes que esta sessão é 
solene, em comemoração ao Dia Estadual do 
Conselho Tutelar, conforme requerimento de minha 
autoria, aprovado em Plenário. 
 É a primeira sessão solene em comemoração 
ao Dia Estadual do Conselho Tutelar. Temos mais 
que comemorar, é um dia importante para esse 
trabalho que está sendo feito no Brasil inteiro. 
 Farei a leitura de um versículo da Bíblia. 
 

(A Sr. Deputada Luzia Toledo lê 
Salmo 125:01) 

 
 Dispenso a leitura da Ata da sessão anterior. 
 Concedo a palavra à cerimonialista para 
conduzir a próxima fase desta sessão. 
 
 A SR.ª CERIMONIALISTA – (MARIA 
ESPERANÇA CURCIO ALLEMAND) - Convido 
para compor a Mesa a Sr.ª Silvana Gallina, Diretora 
do IASES, representando o Governo do Estado; a Drª 
Ana Rita Gomes Marochio, representando o 
Desembargador Dr. Ronaldo Gonçalves de Souza; a 
Sr.ª Marinete Dettoni Goubbo, presidente em 
exercício da Associação de Conselheiros Tutelares do 
Estado do Espírito Santo; o Sr. Clóvis Sellegatto, 
diretor do projeto Montanha da Esperança de 
Cariacica; o Sr. Waldemiro Seibel, ex-deputado 
estadual; a Sr.ª Elvira Nunes de Farias Gusmão, 
diretora executiva do COEP, Centro de Orientação e 
Encaminhamento Profissional. 
 Convido todos para, de pé, ouvirmos a 
execução do hino Nacional e o do Espírito Santo. 
 

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

 
 A SR.ª CERIMONIALISTA – (MARIA 
ESPERANÇA CURCIO ALLEMAND) - Neste 
momento assistiremos à apresentação do coral do 
Centro de Orientação e Encaminhamento Profissional 
– Coep, regido pelo maestro Marcos Andrade. 
 Todos sabem que a música exerce um papel 
muito importante na vida das pessoas, desde uma 
função terapêutica até uma ponte para a educação do 
ser humano. Mas são muito poucos aqueles que 

descobrem os valores reais dessa linguagem. 
Utilizamos a música como forma de desenvolver nos 
jovens a capacidade de trabalho em equipe, 
concentração, disciplina e, acima de tudo, oferecer a 
possibilidade de acesso à arte musical e a 
possibilidade de uma nova forma de 
profissionalização. 
 O coral entoará três músicas: Jardim da 
Fantasia , Yonder Came Day e Segundo trem azul. 
 
  (O coral se apresenta) 
 
 A SR.ª CERIMONIALISTA – (MARIA 
ESPERANÇA CURCIO ALLEMAND ) – 
Agradecemos a brilhante apresentação do Coral da 
COEP, ao maestro Marcos Andrade e ao tecladista 
Paulo Paraguaçu. 
 Registramos a presença da Sr.ª Ana Rita 
Gomes Marochio, assistente social do Juizado da 
Infância e da Juventude, representando o Dr. Paulo 
Roberto Luppi, juiz de Direito, coordenador dos 
Juizados da Infância e da Juventude do Espírito 
Santo. 
 Convido para fazer uso da palavra a Sr.ª 
Deputada Luzia Toledo, vice-presidente desta 
Assembléia e proponente desta sessão. 
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO – (Sem revisão 
da oradora) - Agradecemos ao fantástico coral da 
COEP, ao maestro Marcos Andrade e aos alunos que 
encantam mais uma vez esta Assembléia. É o 
resultado do trabalho em busca de qualidade de vida 
e de espaço para nossos jovens. Parabenizamos não 
só a Dr.ª Elvira Nunes de Farias Gusmão, que já 
compõe a Mesa, mas ao maestro e aos jovens. 
Tenham certeza de que batemos palmas para vocês. 
 Registramos a presença dos alunos da Escola 
Cemei Darcy Vargas, de Serra Dourada II. São 
cinqüenta crianças e jovens que vieram nos 
prestigiar. Agradecemos às professoras Maria de 
Lurdes e Rosilda, bem como à pedagoga Solange. 
Que bom que estão conosco. Muito obrigada pela 
presença. 
 Registramos ainda a presença dos alunos da 
Escola Francisco Peixoto Miguel, também de Serra 
Dourada II, acompanhados dos professores Wagner e 
Edson. Em nome dos trinta deputados desta Casa, 
agradecemos a presença de vocês. 
 
 Cumprimentamos o Sr. Waldemiro Seibel, 
ex-prefeito, ex-deputado, um amigo pessoal, que 
participa de uma luta linda no sul do Estado; a Sr.ª 
Elvira Nunes de Farias Gusmão, diretora executiva 
do COEP; a Sr.ª Marinete Detoni Goubbo, presidenta 
da Associação de Conselheiros Tutelares do Espírito 
Santo; a Sr.ª Silvana Gallina; a Dr.ª Ana Rita Gomes 
Marochio, representando o Dr. Paulo Roberto Luppi, 
da Vara da Infância e da Juventude de Vitória; o Dr. 
Clóvis Antônio Selegatto, diretor do Montanha da 
Esperança, um projeto que começou há sete anos. 
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Estávamos no Centro de Convenções, oportunidade 
em que foi lançado. 
 Estamos feliz e descontraída porque hoje 
celebramos uma lei, sancionada pelo Governador 
Paulo Hartung, criando o Dia do Conselho Tutelar, 
que realiza um trabalho muito importante para 
sociedade do Brasil, pois auxilia a família. Quem tem 
problema com seu filho, seja ele adolescente ou 
criança, conta com a contribuição do Conselho 
Tutelar, assim como também conta com essa ajuda a 
escola. 
 Estivemos em Guaçuí e ficamos 
impressionada com o atendimento que prestavam. 
Havia uma fila imensa e cinco pessoas apenas para 
atender, mas todas aquelas pessoas estavam 
sorridentes.  

O que demonstrava aquele sorriso? Mães e 
professores sabiam que teriam uma solução para os 
problemas, ou pelo menos uma contribuição. Isso é 
extremamente importante para a sociedade. 

Apresentamos o projeto de lei criando o Dia 
do Conselho Tutelar porque achamos importante 
dizer para toda a sociedade do Estado do Espírito 
Santo, através da TV Assembléia, que esses 
Conselhos têm feito um trabalho de grande 
magnitude no Brasil inteiro. A sociedade às vezes 
não sabe o que é o Conselho Tutelar, para que serve e 
qual é realmente seu papel diante dos problemas 
todos que estamos vivenciando.  

Acaba de adentrar ao Plenário o Coronel 
Teixeira, presidente do Cristo Rei. Fique à vontade, 
pois a Casa é de vocês. 
  Estamos acompanhando um problema que 
tirou o sono de muitos brasileiros: a prisão de uma 
jovem de quinze anos, no Estado do Pará. A prisão já 
foi um desrespeito à lei, mas muito mais desrespeito 
foi ela ter ficado presa numa cela com vinte homens. 
Estamos indignada, e temos certeza de que todos aqui 
estão, bem como toda a população que nos assiste 
neste momento. O Brasil inteiro está indignado. Há 
coisas que não se recuperam. A agressão psicológica 
é a pior que tem. Se você recebe um tapa, dá outro; se 
uma pessoa lhe dá uma sacudida, você dá um jeito de 
revidar, bater com o instrumento que tiver na mão, o 
que for. Mas quando a agressão é psicológica, fica no 
subconsciente; ninguém tira. Portanto, ninguém 
devolverá a essa jovem o que ela tinha. Durante sua 
existência carregará o que passou dentro daquela 
cadeia, presa com vinte homens.  

Quem organizou o movimento e deu amparo 
a essa jovem, lá no Pará? Foi o Conselho Tutelar de 
lá! Apenas isso já valeria esta homenagem que 
fazemos a essas pessoas maravilhosas que trabalham 
buscando ajudar as famílias e as escolas, por 
intermédio dos professores e diretores. Portanto, 
parabenizamos o Governador Paulo Hartung que 
sancionou a nossa lei.  
  Por sermos advogada e por entendermos que 
muitas vezes a mãe - e quem representa os Conselhos 
Tutelares sabe disso - é a única responsável pelo 

resultado escolar dos filhos, principalmente a mulher 
separada, apresentamos uma lei estabelecendo que o 
pai também tem que tomar conhecimento do 
rendimento do filho na escola. Ele é tão responsável 
quanto a mãe, mas não é o que vemos acontecer. Na 
hora em que o filho apresenta baixo rendimento 
escolar, é a mãe a culpada. Só que o pai não tomou 
conhecimento, durante o ano letivo, como seu filho 
se comportou na escola.  

Nosso projeto é fruto de uma parceria com a 
Dr.ª Hermínia Azoury, diretora do Fórum da Serra, e 
da desembargadora Maria Berenice Dias, do Rio 
Grande do Sul, que nos encaminha todas as 
informações e acredita que pode melhorar a 
sociedade por intermédio dos cabeças da família, que 
podem ser, claro, a mulher ou o homem, mas 
separadamente têm que ter a mesma responsabilidade 
com os filhos.  

Então, devido a uma lei de nossa autoria, a 
partir de agora vamos comemorar todo dia 14 de 
outubro o Dia do Conselho Tulelar. Hoje não 
faremos o que gostaríamos, ou seja, um debate, 
porque não deu para organizar. Mas ano que vem - e 
desde já pedimos a todos que dêem sua contribuição 
– promoveremos aqui um dia todo de debate, ficando 
as homenagens para as 17h. Temos que debater mais 
o assunto e ouvir a opinião de cada companheiro aqui 
presente. Portanto, no ano que vem faremos um ciclo 
de debate o dia todo e cada um poderá dar a sua 
opinião. Todos estão convidados. Deus nos 
abençoará para que possamos travar realmente um 
belo debate. 
 Gostaríamos muito de continuar falando, mas 
preferimos dar as boas-vindas a todos que acataram 
nosso convite. Cada pessoa convidada falará da sua 
especialidade, e seguramente falará com mais 
propriedade do que nós. Por quê? Porque estão 
vivenciando no dia-a-dia os problemas que juntos 
precisamos resolver. 
 Ontem realizamos, neste Plenário, às 19h, 
uma solenidade pelos cinqüenta anos do Lions Clube 
de Vitória, e o fizemos porque ele é um braço que 
nos ajuda. Aliás, todos os clubes de serviço têm nos 
ajudado. A Maçonaria e o Montanha da Esperança 
são um exemplo claro do que têm feito no Estado do 
Espírito Santo. E nos alegra ver o companheiro 
Rômulo Leite Teixeira, que faz um belo trabalho 
voluntário, um trabalho sério, colocando o Cristo Rei 
no lugar que merece, tratando as crianças com 
dignidade e respeito, e suas famílias recebendo 
orientação dos assistentes socais. É isso que 
queremos, pois nós que realizamos um trabalho 
filantrópico, voluntário, sabemos quanto é 
importante.  
Registramos nossas homenagens aos profissionais do 
Direito e aos profissionais ligados aos Conselhos 
Tutelares do nosso Estado, tão importantes para os 
municípios do nosso Estado e do Brasil. 
 Registramos a presença dos representantes 
dos Conselhos Tutelares dos municípios do nosso 
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Estado: Vila Velha; Laranja  da Terra; Marilândia; 
Santa Teresa, São Roque do Canaã; Colatina; Águia 
Branca; Serra; Vitória; Baixo Guandu; Santa Maria 
de Jetibá; Piúma; São Gabriel da Palha; Itarana; 
Ibiraçu; Domingos Martins; Aracruz; Presidente 
Kennedy; Viana; Cariacica; Alegre; Guarapari; 
Castelo; São Mateus; Itaguaçu; Muqui; Mimoso do 
Sul; Vila Pavão; Linhares e João Neiva. (Palmas!) 
  Estamos extremamente contemplada, feliz da 
vida com a presença de todos vocês nesta sessão 
solene, para tratar de um assunto tão sério como é o 
Conselho Tutelar Municipal. Cada município tem o 
seu conselho tutelar que dá uma contribuição 
fantástica para a sociedade. Portanto, praticamente 
todos os representantes dos conselhos tutelares dos 
municípios estão presentes. 
 Obrigada pela presença de todos , um beijo no 
coração. Viva o Conselho Tutelar do Brasil e do 
Espírito Santo! (Palmas!) (Muito bem!) 
 
 A SR.ª CERIMONIALISTA – (MARIA 
ESPERANÇA CURCIO ALLEMAND) – 
Registramos e agradecemos a presença da Sr.ª 
Marinalva Ramaldes, representando o Secretário de 
Estado de Turismo, Sr. Marcus Vicente. 
 Convidamos para fazer uso da palavra a Dr.ª 
Silvana Gallina, Diretora do IASES.  
 
  A SR.ª SILVANA GALLINA – 
Cumprimentando a Mesa, peço licença ao 
Cerimonial, cumprimento a Srª Marinete Dettoni 
Goubbo que está representando todos os Conselhos 
Tutelares que se fazem presente nesta sessão solene e 
aos ausentes que não conseguiram chegar a esta 
Casa. Sabemos que quando um Conselho Tutelar não 
consegue chegar em algum lugar quando convidado, 
é porque está resolvendo problemas pertinentes à 
sociedade. 
  Estou representando o Governo do Estado 
neste momento e o CRIAD – Conselho Estadual dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, cumprimento 
todos os Deputados e Deputadas que compõem esta 
Casa, especialmente a Sr.ª Luzia Toledo pela 
iniciativa de homenagear os Conselheiros Tutelares 
do Estado do Espírito Santo. 
  É a primeira homenagem pública e estadual 
feita na Assembléia Legislativa, que legisla a partir 
dos interesses da sociedade. O sistema de garantias 
de direitos se efetiva principalmente se o Conselho 
Tutelar for o radar das questões sociais relativas à 
infância e a adolescência. Temos que trabalhar com 
competência e com condições.  
 Preparei uma fala por escrito para ser breve, porque 
sobre Conselho Tutelar temos muitas coisas a dizer: 
 “O Conselho tutelar é um órgão público 
instituído, criado, organizado e com seu 
funcionamento regulado por normas legais, que é o 
Estatuto da Criança e do Adolescente e as leis 
municipais. Tem como função precípua zelar pelo 
cumprimento dos direitos da criança e do 

adolescente, definidos na lei. E o exercício efetivo da 
função de Conselheiro Tutelar constitui-se em 
serviço público relevante, em que se estabelece 
presunção de idoneidade moral e ética. Os 
Conselheiros Tutelares são os operadores do sistema 
de proteção integral dos direitos humanos, com 
prioridade absoluta para crianças e adolescentes. 
 O Brasil é um país signatário de acordos 
internacionais sobre direitos humanos, em especial na 
área dos direitos da criança e do adolescente. A 
Constituição Federal, em seu Artigo 227, 
compromete a família, a sociedade e o Estado a 
assegurar a criança e o adolescente, com absoluta 
prioridade, os direitos humanos e a proteção 
necessária ao seu desenvolvimento.  
 O Estatuto da Criança e do Adolescente 
regulamenta o artigo constitucional e afirma a 
“Doutrina da Proteção Integral”, em que reconhece a 
população infanto-juvenil brasileira como ser 
humano sujeito de direitos; em condição peculiar de 
desenvolvimento humano a qual exige do mundo 
adulto referências para se constituírem como pessoas 
em sua singularidade e como cidadãos; em situação 
de vulnerabilidade por sua própria condição de 
desenvolvimento; e “ portadores de continuidade de 
seu povo”. 
 Sabemos também que pesquisas recentes 
apontaram que no Brasil a infância e a adolescência 
ainda são o segmento populacional mais vulnerável 
ao risco pessoal e social.  
 Sabedores disso, entendemos que o Conselho Tutelar 
é a instância mais próxima a essa criança e a esse 
adolescente, quando o seu direito é violado ou não é 
garantido, que tem a função de trabalhar pela 
proteção e pela garantia desse direito. 
 Por isso, consideramos de suma importância 
podermos comemorar o Dia do Conselho Tutelar. 
Que seja um dia de comemoração com festa, mas que 
seja, principalmente um dia de debate, de reflexão, de 
construção de novas propostas, de valorização dessa 
função e dos seus membros. Que seja efetivamente 
um dia que possa fortalecer essa instituição chamada 
Conselho Tutelar, fortalecendo assim o mecanismo 
de garantia dos direitos das nossas crianças e 
adolescentes no Brasil e no Estado do Espírito Santo. 
Parabéns aos Conselheiros Tutelares e que Deus nos 
abençoe nesta jornada. (Palmas!) 
 
 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 
TOLEDO) – Concedo a palavra ao Sr. Clóvis 
Selegatto, Diretor do Projeto “Montanha da 
Esperança”, de Cariacica. 
 
 O SR. CLÓVIS SELEGATTO – Sr. 
Presidenta Luzia Toledo, é uma satisfação muito 
grande como Diretor do Projeto “ Montanha da 
Esperança”, estar nesta sessão solene. Acredito que 
seja um dos primeiros Estados a reconhecer a lei , o 
papel importante que o Conselho Tutelar tem feito 
para proteger as crianças e os adolescentes deste país. 
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 Neste momento, nós do Projeto “ Montanha 
da Esperança”, localizado no Município de 
Cariacica- a Deputada já esteve presente desde o 
momento da sua inauguração- estamos há sete anos 
em funcionamento, estamos de braços dados aos 
Conselhos Tutelares deste Estado com a missão de 
proteger essas crianças e adolescentes. 
 Buscamos oferecer um abrigo a meninos de 
doze a dezoito anos de idade, que é uma das últimas 
medidas que um Conselho Tutelar ou Juiz da Vara e 
da Infância tem que tomar para proteger essa criança. 

É uma medida extremamente difícil destituir 
o poder familiar, ou mesmo tirar a criança da rua para 
protegê-la. E nós, do abrigo, sentimos como é difícil 
essa ruptura. 
  Às vezes, quando paramos para conversar 
com um menino ou menina que vive nas ruas 
perguntamos: - É fome que você passa? - Não. – É 
frio? – Às vezes. Mas quando você se aprofunda mais 
nessa conversa com essa criança ou adolescente, que 
vivem em situação de vulnerabilidade, de risco, o que 
mais falta é a esperança. Esperança no futuro, de ter 
uma perspectiva de vida.É para isso que existimos!  
  A Montanha da Esperança foi criada para 
oferecer um futuro a essas crianças e adolescentes 
que nos são enviadas pelo Conselho Tutelar e 
também pelos juízes das Varas da Infância e da 
Juventude. Nós não só abrigamos meninos de doze a 
dezoito anos, mas também oferecemos cuidado, 
educação acadêmica, ensino profissionalizante. E 
depois, quando ele deixa a instituição, garantimos 
que tenha emprego digno, de maneira que ele não 
reproduza para seus filhos o que ele passou, porque 
esses meninos encaminhados para nós passavam por 
situações extremamente traumáticas vindas de 
famílias desagregadas. 
 O Conselho Tutelar, e isto já foi dito 
anteriormente, tem papel extremamente fundamental 
de proteção junto às crianças e os adolescentes. E 
dizer que a Montanha da Esperança está de braços 
dados com vocês nessa missão de salvação de vidas. 
 Minhas últimas palavras são para 
homenagear a Sr.ª Deputada Luzia Toledo pela 
brilhante iniciativa de reconhecer o papel 
extremamente importante do Conselho Tutelar. 
Espero que todos os municípios e seus prefeitos 
também olhem com carinho para os Conselhos 
Tutelares. Muitas vezes, alguns municípios com 
várias carências não podem oferecer as mínimas 
condições para que o Conselho desempenhe bem 
suas funções. Os abrigos também sofrem com a 
carência de recursos. 
 Acima de tudo quero dizer que, em nome da 
diretoria da Montanha da Esperança, e mais que isto, 
em nome das crianças e adolescentes abrigadas em 
nossa instituição, ficamos extremamente 
emocionados com esta singela homenagem e 
reconhecimento. 
  Portanto,dizemos para a Assembléia 
Legislativa do Espírito Santo e para os Conselhos 

Tutelares de todo o Estado, aqui representados, que 
somos parceiros sim e que estamos juntos nessa 
missão de oferecer uma perspectiva de futuro e de 
salvação de vida para meninos e meninas que vivem 
em situação de risco em nosso país. 
 Muito obrigado. Estamos juntos! Força para 
todos nós! E uma salva de palmas para todos nós! 
(Palmas) 
 
 A SR.ª CERIMONIALISTA –(MARIA 
ESPERANÇA CURCIO ALLEMAND)  – 
Convidamos para fazer uso da palavra a Sr.ª Elvira 
Nunes de Faria Gusmão, Diretora Executiva do 
COEP. 
 
 A SR.ª ELVIRA NUNES DE FARIA 
GUSMÃO – Boa- tarde a todos. Cumprimentamos a 
Mesa, através da Sr.ª Deputada Luzia Toledo, e os 
nossos Conselheiros Tutelares. O COEP anda de 
braços dados com o Conselho Tutelar. Nosso 
trabalho é desenvolvido com os adolescentes em 
risco social nos Municípios de Vitória, Vila Velha, 
Serra, Cariacica, Viana, Anchieta, Guarapari, Ibiraçu, 
Aracruz, Linhares, São Mateus e São Gabriel da 
Palha, e tem sido realmente intenso. Em todos esses 
municípios recebemos apoio muito importante do 
Conselho de Direito da Criança e do Adolescente e 
do Conselho Tutelar. 
 O COEP existe há dez anos e nossa missão é 
a inclusão social através da educação e do trabalho. 
Todos os nossos adolescentes, que podem entrar no 
programa a partir dos quatorze anos, são obrigados a 
estudar em escola regular e passar pelos nossos 
cursos. E durante o programa vão às empresas 
exercer a função que estão aprendendo. Então 
acredito sinceramente que não exista outro trabalho 
tão inclusivo como o trabalho da aprendizagem.  
 Estamos com jovens alegres, satisfeitos e a 
recuperação na escola é uma coisa fantástica, porque 
quem fica reprovado infelizmente sai do programa, o 
que é sério e administramos firmemente. Procuramos 
resgatar o relacionamento desse jovem dentro da 
família, inclusive a responsabilidade dos pais em 
relação aos filhos, porque hoje vemos muito 
abandono de pais e mães, e isso é uma coisa muito 
séria.  
 Hoje nossos conselheiros estão aí e não me deixarão 
falar isto sozinha: há um total descompromisso às 
vezes da família com os filhos e procuramos fazer 
esse trabalho de resgate, de responsabilidade, de 
amor e de compromisso dessa família com esse 
jovem e vice-versa. 
 Todos assistiram e ouviram o coral no início 
desta sessão. Esse coral foi um sonho concretizado. 
Tenho origem e sou evangélica e sempre tive na 
música uma voz forte na minha personalidade, e 
sempre acreditei - mesmo leiga, porque não estudei 
música – que a música nos deixa mais centrado ,mais 
comprometido e é uma maneira de você superar os 
fracassos. Para cantar como eles cantaram, não se 
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iludam, eles ensaiaram muito. Quando vejo tudo isso, 
sinto-me presenteada e compartilhei com vocês este 
presente. 
 Hoje, o COEP atende em nível de Espírito 
Santo mais de dois mil e quinhentos jovens. Todos os 
municípios que atendemos têm parceria com o 
Conselho de Direito da Criança e do Adolescente 
como também dos Conselhos Tutelares. 
 Parabenizo esta Casa, os deputados, a Sr.ª 
Deputada Luzia Toledo e toda a Mesa por esta 
homenagem tão justa aos nossos Conselhos. (Muito 
bem!) 
 
 A SR.ª CERIMONIALISTA – (MARIA 
ESPERANÇA CURCIO ALLEMAND) - 
Convidamos para fazer uso da palavra à Sr.ª Marinete 
Dettoni Goubbo, representante do Conselho Tutelar. 
 
  A SR.ª MARINETE DETTONI GOUBBO 
– (Sem revisão da oradora) – Boa-tarde a todos. 
Cumprimento a Mesa em nome da Sr.ª Silvana 
Gallina. Todos nós conselheiros, no íntimo de nossos 
corações, sabemos o que é. 

 Hoje, viemos só para agradecer. Agradecer a 
esta Casa e a Sr.ª Deputada Luzia Toledo por esta 
iniciativa de instituir o “Dia Estadual do Conselheiro 
Tutelar”, 14 de outubro. 

Nosso estatuto tem dezessete anos. Depois 
desses anos a Sr.ª Deputada Luzia Toledo fez essa 
instituição para nós conselheiros tutelar. Graças a 
Deus por isso. É um passo de reconhecimento para 
nós. Muitos conselheiros já tiveram o primeiro 
mandato, o segundo, deram uma pausa de três anos e 
retornaram. Então, cada um sabe de verdade o que é 
o serviço do Conselho Tutelar. É um serviço árduo , 
mas muito prazeroso porque mexemos com a 
promoção, humana, das crianças e dos adolescentes. 
Isso, faz com que cada conselheiro tenha essa garra. 
Tudo o que a Sr.ª Silvana leu para nós é realmente a 
verdade da nossa vida de conselheiro. Nós, somos os 
que estamos mais perto daquele “probleminha” de 
toda criança e do adolescente. 

 Hoje pela manhã estivemos reunidos no 
Setades, fomos convidados para fazer parte de uma 
comissão para o seminário capixaba que será 
realizado nos dias 26 e 27 de novembro. Devido a um 
problema com o fax muitos conselheiros tentaram 
passar a ficha e não conseguiram. Então, a Sr.ª Vânia 
Tardin pediu para os conselheiros interessados e que 
ainda não preencheram as fichas que ainda há tempo. 
Era até o dia 20 de novembro, mas devido o 
problema com o fax podem passar no Setades.  

Parabéns para todos, nós conselheiros 
tutelares merecemos também os parabéns neste dia. 
(Muito bem!)  

 
 A SRª CERIMONIALISTA - (MARIA 
ESPERANÇA CURCIO ALLEMAND) – 
Convidamos a Sr.ª Deputada Luzia Toledo para que, 

neste momento, faça a entrega das “Medalhas Mário 
Gurgel” aos homenageados. 
 A “Medalha Mário Gurgel” objetiva 
homenagear pessoas físicas e jurídicas que no campo 
de suas atividades prestaram relevantes serviços ou 
se destacaram na defesa dos direitos da criança, 
adolescente, idoso e deficiente físico. Resolução nº 
2.044. 
 Convidamos a Sr.ª Sônia Maria Monteiro da 
Silva para receber a Medalha Mário Gurgel. 
 

(A homenageada recebe a 
medalha) 

 
 A SRª CERIMONIALISTA - (MARIA 
ESPERANÇA CURCIO ALLEMAND) – 
Convidamos a Sr.ª Sara Lopes Valentim para receber 
a Medalha Mário Gurgel. 
 

(A homenageada recebe a 
medalha) 

 
 A SRª CERIMONIALISTA - (MARIA 
ESPERANÇA CURCIO ALLEMAND) – 
Convidamos o Sr. Rômulo Leite Teixeira, provedor 
do Orfanato Cristo Rei, para receber a Medalha 
Mário Gurgel. 
 

(O homenageado recebe a 
medalha) 

 
 A SRª CERIMONIALISTA - (MARIA 
ESPERANÇA CURCIO ALLEMAND) – 
Passaremos à entrega dos diplomas aos 
homenageados indicados pelos Srs. Deputados. 

Convidamos a conselheira, Sr.ª Sarah Maciel 
Bitti, homenageada do Sr. Deputado Sargento Valter, 
para receber o diploma das mãos da Sr.ª Deputada 
Luzia Toledo. 

 
(A homenageada recebe o diploma)  

 
A SR.ª CERIMONIALISTA – (MARIA 

ESPERANÇA CURCIO ALLEMAND) – Convido 
a Sr.ª Dileuza Marins Del Caro, Conselheira , 
Presidente da Associação dos Conselheiros do Estado 
do Espírito Santo e representante do Fórum de 
Colegiado Nacional de Conselheiros Titulares e ex-
conselheiros, homenageada do Sr. Deputado Da 
Vitória, para receber o diploma das mãos da Sr.ª 
Deputada Luzia Toledo. 
 
  (A homenageada recebe o diploma) 

 
A SR.ª CERIMONIALISTA – (MARIA 

ESPERANÇA CURCIO ALLEMAND) – Convido 
a Sr.ª Maria Julia Nunes Falqueto, Conselheira, 
homenageada do Sr. Deputado Atayde Armani, para 
receber o diploma das mãos da Sr.ª Deputada Luzia 
Toledo. 
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  (A homenageada recebe o diploma) 
 
A SR.ª CERIMONIALISTA – (MARIA 

ESPERANÇA CURCIO ALLEMAND) – Convido 
o Sr. Paulo Roberto Luppi, Juiz de Direito 
Coordenador do Juizado de Infância e Juventude do 
Estado do Espírito Santo, representado pela Sr.ª Ana 
Rita Gomes Marochio, para receber o diploma das 
mãos da Sr.ª Deputada Luzia Toledo.  
   

(O homenageado recebe o diploma) 
 

A SR.ª CERIMONIALISTA – (MARIA 
ESPERANÇA CURCIO ALLEMAND) – Convido 
a Dr.ª Silvana Gallina, para receber o diploma das 
mãos da Sr.ª Deputada Luzia Toledo e, nesse ínterim 
procederei à leitura do currículo de S. S.ª 

 Dr.ª Silvana Gallina é Diretora do Yázigi, 
Presidente do Criad – Conselho Estadual da Criança 
e do Adolescente, Assistente Social, Diretora 
Presidente do Instituto de Atendimento Sócio-
educativo do Estado do Espírito Santo - IAPE. 

  
  (A homenageada recebe o diploma) 
 
 A SR.ª CERIMONIALISTA – (MARIA 
ESPERANÇA CURCIO ALLEMAND) – Convido 
o Sr.ª Marinete Dettoni Goubbo, Presidente em 
exercício da Associação de Conselheiros Titulares do 
Estado do Espírito Santo, para receber o diploma das 
mãos da Sr.ª Deputada Luzia Toledo. 
 
  (A homenageada recebe o diploma) 
 

A SR.ª CERIMONIALISTA – (MARIA 
ESPERANÇA CURCIO ALLEMAND) – Convido 
o Sr. João Batista Ferreira, Presidente da Concave – 
Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de Vila Velha, para receber 
o diploma das mãos da Sr.ª Deputada Luzia Toledo. 

  
  (O homenageado recebe o diploma) 
 
 A SR.ª CERIMONIALISTA – (MARIA 
ESPERANÇA CURCIO ALLEMAND) - Convido 
o Sr. Fernando César Patrocínio Cypreste, Assistente 
Social, eleito o 1º Presidente do Conselho Tutelar de 
Vitória, para receber o diploma das mãos da Sr.ª 
Deputada Luzia Toledo. 
 
  (O homenageado recebe o diploma) 
 
 A SR.ª CERIMONIALISTA – (MARIA 
ESPERANÇA CURCIO ALLEMAND) - Convido 
o Sr. Ronaldo Correa de Almeida, Presidente do 
Conselho e representante dos conselheiros tutelares 
da região III e IV de Vila Velha, para receber o seu 
diploma das mãos da Sr.ª Deputada Luzia Toledo. 
 

  (O homenageado recebe o diploma) 
 

 A SR.ª CERIMONIALISTA – (MARIA 
ESPERANÇA CURCIO ALLEMAND) - Convido 
a Sr.ª Lourdes Mattos da Silva, Presidente de 
Conselho e representante dos conselheiros tutelares 
da região I e II de Vila Velha, para receber o seu 
diploma das mãos da Sr.ª Deputada Luzia Toledo. 
 
  (A homenageada recebe o diploma) 
 
 A SR.ª CERIMONIALISTA – (MARIA 
ESPERANÇA CURCIO ALLEMAND) - Convido 
o Sr. Clovis Selegatto, Diretor do Projeto Montanha 
da Esperança de Cariacica, para receber o seu 
diploma das mãos da Sr.ª Deputada Luzia Toledo. 
 
  (O homenageado recebe o diploma) 
 
 A SR.ª CERIMONIALISTA – (MARIA 
ESPERANÇA CURCIO ALLEMAND) - Convido 
a Sr.ª Maria Odette de Souza para receber, em nome 
do Sr. Cássio Afonso de Souza Mendes, o diploma 
das mãos da Sr.ª Deputada Luzia Toledo. 
 

(A convidada recebe o diploma em 
nome do homenageado) 

 
 A SR.ª CERIMONIALISTA – (MARIA 
ESPERANÇA CURCIO ALLEMAND) - Convido 
a Sr.ª Jamille Lopes dos Santos, para receber em 
nome da Srª Shuany dos Santos, do Conselho Tutelar 
de Muqui, diploma das mãos da Sr.ª Deputada Luzia 
Toledo. 
  (A homenageada recebe o diploma) 
 
 A SR.ª CERIMONIALISTA – (MARIA 
ESPERANÇA CURCIO ALLEMAND) - Convido 
a Sr.ª Jamille Lopes dos Santos, do Conselho Tutelar 
de Muqui, para receber o seu diploma das mãos da 
Sr.ª Deputada Luzia Toledo. 
 
  (A homenageada recebe o diploma) 
 
 A SR.ª CERIMONIALISTA – (MARIA 
ESPERANÇA CURCIO ALLEMAND) - Convido 
a Sr.ª Maria Odette de Souza, do Conselho Tutelar de 
Muqui, para receber o seu diploma das mãos da Sr.ª 
Deputada Luzia Toledo. 
 
  (A homenageada recebe o diploma) 
 
 A SR.ª CERIMONIALISTA – (MARIA 
ESPERANÇA CURCIO ALLEMAND) - Convido 
o Sr. José Vanderlino Guinsberg, do Conselho 
Tutelar de Domingos Martins, para receber o seu 
diploma das mãos da Sr.ª Deputada Luzia Toledo. 
 
  (A homenageada recebe o diploma) 
 
  A SR.ª CERIMONIALISTA – (MARIA 
ESPERANÇA CURCIO ALLEMAND) - Convido 
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a Sr.ª Silvana Moraes Campos Almeida, Presidente 
do Conselho Tutelar de São Mateus, para receber o 
diploma das mãos da Sr.ª Deputada Luzia Toledo. 
    

(A homenageada recebe o diploma)  
 
 A SR.ª CERIMONIALISTA – (MARIA 
ESPERANÇA CURCIO ALLEMAND) - Convido 
a Sr.ª Suze Darle Lucindo, do Conselho Tutelar de 
São Mateus, para receber o diploma das mãos da Sr.ª 
Deputada Luzia Toledo. 
    

(A homenageada recebe o diploma)  
 
 A SR.ª CERIMONIALISTA – (MARIA 
ESPERANÇA CURCIO ALLEMAND) – Convido 
o Sr. Silvio João de Lyrio, Presidente do Conselho 
Tutelar Região V de Vila Velha, para receber o 
diploma das mãos da Sr.ª Deputada Luzia Toledo. 
    

(O homenageado recebe o diploma)  
 
 A SR.ª CERIMONIALISTA – (MARIA 
ESPERANÇA CURCIO ALLEMAND) - Convido 
o Sr. Gean Carlos Nunes de Jesus, do Conselho 
Tutelar de Serra, para receber o diploma das mãos da 
Sr.ª Deputada Luzia Toledo. 
    

(O homenageado recebe o diploma)  
 
 A SR.ª CERIMONIALISTA – (MARIA 
ESPERANÇA CURCIO ALLEMAND) - Convido 
a Sr.ª Tatiana Louzada Teixeira, do Conselho Tutelar 
de Santa Teresa, para receber o diploma das mãos da 
Sr.ª Deputada Luzia Toledo. 
    

(A homenageada recebe o diploma)  
 
 A SR.ª CERIMONIALISTA – (MARIA 
ESPERANÇA CURCIO ALLEMAND) - Convido 
a Sr.ª Sheila Raquel Christo Silva, do Conselho 
Tutelar de Vitória, para receber o diploma das mãos 
da Sr.ª Deputada Luzia Toledo. 
    

(A homenageada recebe o diploma)  
 
 A SR.ª CERIMONIALISTA – (MARIA 
ESPERANÇA CURCIO ALLEMAND) - Convido 
a Sr.ª Vilma Lima Santana, do Conselho Tutelar de 
Vitória, para receber o diploma das mãos da Sr.ª 
Deputada Luzia Toledo. 
    

(A homenageada recebe o diploma)  
 
 A SR.ª CERIMONIALISTA – (MARIA 
ESPERANÇA CURCIO ALLEMAND) - Convido 
a Sr.ª Lucinéia Piona Borlot, Presidente do Conselho 
Tutelar de Cariacica, Região III, para receber o seu 
diploma das mãos da Sr.ª Deputada Luzia Toledo. 
 
  (A homenageada recebe o diploma) 

 A SR.ª CERIMONIALISTA – (MARIA 
ESPERANÇA CURCIO ALLEMAND) - Convido 
a Sr.ª Mariuza Waiantt Krohling, Presidente do 
Conselho Tutelar de Domingos Martins, para receber 
o seu diploma das mãos da Sr.ª Deputada Luzia 
Toledo. 
 
  (A homenageada recebe o diploma) 
 
 A SR.ª CERIMONIALISTA – (MARIA 
ESPERANÇA CURCIO ALLEMAND) - Convido 
a Sr.ª Izalda da Silveira Christ, do Conselho Tutelar 
de Domingos Martins, para receber o seu diploma 
das mãos da Sr.ª Deputada Luzia Toledo. 
 
  (A homenageada recebe o diploma) 
 
 A SR.ª CERIMONIALISTA – (MARIA 
ESPERANÇA CURCIO ALLEMAND) - Convido 
a Sr.ª Rosimery Pinto Crespo, Presidente do 
Conselho Tutelar de Presidente Kennedy, para 
receber o seu diploma das mãos da Sr.ª Deputada 
Luzia Toledo. 
 
  (A homenageada recebe o diploma) 
 
 A SR.ª CERIMONIALISTA – (MARIA 
ESPERANÇA CURCIO ALLEMAND) - Convido 
a Sr.ª Lísia Mara Faria, para receber o seu diploma 
das mãos da Sr.ª Deputada Luzia Toledo. 
 
  (A homenageada recebe o diploma) 
 
 A SR.ª CERIMONIALISTA – (MARIA 
ESPERANÇA CURCIO ALLEMAND) - Convido 
os conselheiros do Município de Colatina para 
tirarem foto com a Sr.ª Deputada Luzia Toledo. 
 
  (É tirada a foto) 
 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Agradecemos as presenças do Dr. 
Pont’clair, representando a COEP, e do Sr. Edson 
Gomes Cosme de Gusmão. 

Pedimos uma salva de palmas para a COEP. 
(Pausa) (Palmas) 

Muitos discursos fizeram alusão à música. 
Falávamos com a Dr.ª Ana Rita Gomes Marochio 
que a música abre portas do nosso coração e outras. 
Quando se coloca a música na escola agregamos um 
valor fantástico.  

Hoje é o dia do músico, é dia de alegria 
porque a música é muito importante na nossa vida. 
Pedimos muito ao nosso Secretário de Educação, Sr. 
Haroldo Corrêa Rocha, que promova a inclusão da 
música como matéria transversal.   

Apresentamos nesta Casa uma lei 
estabelecendo que antes de qualquer jogo em todos 
os estádios, em todos os campos pequenos do nosso 
Estado têm que se cantar o hino nacional. É através 
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do hino nacional que mostramos a nossa civilidade, o 
contato com a nossa nação.  

Ontem, assistindo o jogo do Brasil vimos os 
jogadores dos dois times cantando os seus 
respectivos hinos. Antigamente os nossos jogadores 
não cantavam, fingiam. Melhorou muito. Ficamos 
prestando atenção mais nisso do que nos gols. É 
importante dizer isso para essa seleta platéia. 

Algumas conselheiras que se encontram 
neste Plenário são reeleitas. Percebemos pelas 
palmas. Tudo é identidade. Quando você se identifica 
com aquilo que você faz, até quem é de Colatina 
reconhece o valor de quem é de Presidente Kennedy. 
Porque nos encontros as pessoas mais alegres e que 
se relacionam melhor fazem a diferença. 

Gostamos muito do astral de todos vocês e 
falamos isso com cada pessoa que entregamos a 
homenagem. Pareceu-nos que há um trabalho da 
alma. Quem não tem paixão no coração não chega a 
lugar nenhum. Só chegaremos em algum lugar, seja 
em qualquer profissão, se trabalharmos com amor. Se 
você fizer a diferença com certeza terá o seu 
reconhecimento. Falamos isso porque o trabalho de 
vocês é extremamente importante para a sociedade.  

Gostamos muito do que a Sr.ª Silvana Gallina 
falou: é o radar. Aquela pessoa que busca uma 
solução para aquela criança que está desencontrada, 
que busca onde está o problema, na residência, na 
escola, por que se envolveu com drogas. Assim 
buscam os elos.  

Cumprimos nossa missão hoje nesta 
cerimônia simples, mas muito verdadeira. Se 
cometemos algum equívoco, foi por amor. Estamos 
realizando muitas sessões solenes, amanhã 
homenagearemos a Aracruz Celulose por seus 
quarenta anos de sucesso, ontem homenageamos o 
Lions Clube.  

Fazemos um convite a todos para a 
apresentação das sacolas ecologicamente corretas no 
Clube Ítalo Brasileiro no dia 27 de novembro, às 19h. 
Não estamos inventando a roda, apenas não 
queremos ficar para traz. Na Europa e em alguns 
estados do Brasil o uso dessas sacolas já foi adotado.  

A entrada será gratuita, apenas pedimos 
como colaboração um quilo de alimento não 
perecível ou uma lata de leite para a Casa da 
Esperança, que abriga nossos aidéticos. Não é 
possível continuarmos jogando sacos plásticos em 
nossos rios, que levam mais de cem anos para serem 
degradados. 

Neste evento contaremos com a parceria de 
três faculdades, a UVV, a Faesa e a Novo Milênio. 
Cada faculdade apresentará cinco sacolas, haverá um 
júri que selecionará as cinco melhores, que serão 
premiadas com prêmios indicados pela sociedade.  

Teremos também a participação do Instituto 
Kautsky, de Domingos Martins. Este instituto é o 
máximo. Acabou de assinar um convênio com a 
Prefeitura de Viana para tratar assuntos relativos aos 
resíduos sólidos.  

Convidamos todos que puderem participar 
conosco desse momento muito importante. Esta não é 
a primeira campanha, temos a de um jovem que fez 
um trabalho neste sentido na escola e a de um 
supermercado, que não conseguimos localizar. 
Citamos esse fato porque buscaram uma ação 
positiva. 

Dividimos isso tudo com vocês porque é 
muito difícil nos encontrarmos. Esse é um grande 
momento. Precisamos muito da parceria de vocês que 
têm uma consciência política clara, definida e 
responsável. 

No próximo ano realizaremos um seminário 
durante todo o dia com quatro mesas redondas. E não 
trabalharemos apenas com a nossa assessoria. 
Buscaremos parceira com as assessorias dos outros 
deputados e principalmente com o segmento 
responsável, que irá nos orientar, dando-nos 
condições para fazermos um bom evento. 
 Se tiverem oportunidade, visitem a exposição 
em homenagem à consciência negra. Tem uma 
escultura de barro de uma mulher grávida, do artista 
plástico Irineu Ribeiro, que é linda. Tem gente que 
passa pela galeria e nem olha. É como passar debaixo 
de uma árvore florida e não ver as flores. Temos que 
dar valor às obras de arte destes artistas, como Edson 
Sagaz, com técnicas de grafite e Celso Madeira, com 
fotografias lindas. 
 Agradecemos a presença de todos os 
conselheiros, principalmente os de Guarapari; a todos 
os funcionários; ao Cerimonial; às taquígrafas; aos 
técnicos da TV Assembléia e do som; à segurança e 
aos funcionários do nosso gabinete. Se não 
tivéssemos vocês, não conseguiríamos fazer esse 
trabalho. 
 Parabenizamos aos funcionários do 
Cerimonial desta Casa, porque sem eles não 
chegaríamos a lugar nenhum. As funcionárias são 
abnegadas, quase todos os dias estão neste Plenário 
com o mesmo sorriso. 
 Hoje é dia de Ação de Graças. Por isso 
pedimos bênçãos a Deus, como pedimos e 
agradecemos todos os dias; aliás agradecemos muito 
mais do que pedimos. Em todos os momentos que 
olhamos para vocês, estavam sorrindo. Sorrir de 
verdade é uma bênção. No dia de Ação de Graças 
podemos pedir uma graça especial. (Pausa). 
 
 Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sessão. Antes, porém, convoco os Srs. 
Deputados para a próxima, solene, dia 23 de 
novembro, às 19h, e para a qual designo: 
 
 EXPEDIENTE: 
 O que ocorrer.  

Está encerrada a sessão. 
 
Encerra-se a sessão às dezesseis horas e 

vinte e cinco minutos  
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QÜINQUAGÉSIMA QUINTA SESSÃO 
SOLENE DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SEXTA LEGISLATURA, REALIZADA EM 23 
DE NOVEMBRO DE 2007. 

ÀS DEZENOVE HORAS E TRINTA E 
UM MINUTOS, NO PLENÁRIO DIRCEU 
CARDOSO, O SR. DEPUTADO GUERINO 
ZANON, OCUPA A CADEIRA DA 
PRESIDÊNCIA 
 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Informo aos Srs. Deputados e demais 
presentes que esta sessão é solene, em comemoração 
aos 40 anos da Aracruz Celulose, conforme 
requerimento de autoria do Sr.ª Deputada Luzia 
Toledo, aprovado em Plenário. 

Convido para compor a mesa os Srs. 
Deputados Doutor Hércules, Marcelo Coelho, 
Reginaldo Almeida e a Sr.ª Deputada Luzia Toledo; 
o Sr. Carlos Aguiar, Diretor -Presidente da Aracruz 
Celulose; o Sr. Carlos Alberto Vieira, Presidente do 
Conselho da Aracruz Celulose; o Sr. Erling Suen 
Lorentzen, Conselheiro Emérito da Aracruz Celulose; 
Sr. Ademar Devens, Prefeito Municipal de Aracruz; 
Sr Carlos Alberto Abaurre Cabral, Sub-Secretário da 
Casa Civil, representando o Sr. Governador Paulo 
Hartung. (Pausa) 

 
(Tomam assento à Mesa os 
referidos convidados) 

 
Convido todos para, de pé, e voltados para 

bandeiras, ouvirem, a execução dos Hinos Nacional e 
o do Espírito Santo. 

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

 
O SR. CERIMONIALISTA – (MARCOS 

WYATT) – Registramos as ilustres presenças dos 
prefeitos de Marechal Floriano, Sr. Elias Kiefer; de 
João Neiva, Sr. Luiz Carlos Peruchi; de São Mateus, 
Sr. Lauriano Zancanela. 
 Devolvo a palavra ao presidente da Mesa 
para a condução dos trabalhos. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – A Sr.ª Deputada Aparecida Denadai 
ligou justificando sua ausência e o Sr. Deputado 
Paulo Foletto, que é paraninfo de uma turma do curso 
de direito em Colatina, justifica, também, a sua 
ausência. 

Em breves palavras, numa sessão solene 
festiva como esta para comemorar os quarenta anos 
de existência da Aracruz Celulose temos que falar 
dos motivos que nos levam a estar reunidos neste 
clima de comemoração. 

Tinha pensado em ser bastante rápido e vou 
procurar ser, mas ao sentar para organizar a minha 

fala, me deparei com a lembrança da longa 
caminhada que esta empresa percorreu para ser o que 
é hoje: uma empresa brasileira, nascida no Espírito 
Santo, líder mundial na produção de celulose 
branqueada de eucalipto e que responde por vinte e 
sete por cento da oferta global do produto. 

Se estivéssemos num fórum econômico, esta 
informação já bastaria para qualificar a Aracruz 
Celulose, festejando uma atividade bem-sucedida. 
Mas a filosofia da empresa vai muito além desse 
marco de liderança mundial. Junto com ele, temos os 
resultados na área de responsabilidade social, que 
apontam para mais de trinta projetos realizados pela 
Aracruz, voltados principalmente para a educação, 
desenvolvimento sócio-ambiental,cultural, 
organização social das populações vizinhas às áreas 
da empresa, entre outras atividades a que ela se 
dedica. 

No Espírito Santo se estivéssemos num 
fórum voltado para as questões de geração de 
emprego e renda, bastaria que falássemos sobre os 
empregos gerados pela Aracruz Celulose, quase doze 
mil entre próprios e terceirizados, e sobre o 
investimento em qualificação profissional que a 
empresa dá aos seus funcionários. 

No Espírito Santo uma política de priorização 
de mão-de-obra regional faz com que os capixabas 
tenham mil e seiscentos postos de trabalho dentro da 
própria empresa. 

Acompanhei, como prefeito e cidadão 
linharense, muitos dos projetos de responsabilidade 
social da Aracruz Celulose. Entre eles, o que me 
tocava muito como educador e administrador 
municipal: o projeto Meninos da Terra e o de 
capacitação de nossos professores da rede pública de 
ensino. Quem pensa ou investe na educação tem a 
modernidade inserida na sua filosofia de trabalho e 
acredita no que faz e na forma como faz, porque está 
formando cidadãos capacitados para julgá-lo. 

Tenho aqui ainda muitos índices que gostaria 
de falar e que justificariam as comemorações desta 
empresa filha do Espírito Santo, mas gostaria de 
encerrar minha fala parabenizando o homem que deu 
ao estado motivo de orgulho empresarial, o 
empresário Erling Lorentzen, um norueguês que veio 
ao Espírito Santo tratar apenas do transporte da 
madeira que seria levada para a Europa, a nossa 
homenagem primeiro pela visão do futuro, por ter 
apostado nas potencialidades deste estado. Segundo, 
por ter surpreendido altos executivos de Brasília, 
levando na brincadeira o apelido que ganhou de 
“aquele norueguês louco com idéia fixa de construir 
uma indústria de celulose no Estado do Espírito 
Santo”. Grandes homens engrandecem ainda mais o 
nosso estado, que é grande nas suas riquezas, pela 
sua gente e também na acolhida àqueles que gostam 
de trabalhar. 

Parabéns à Aracruz Celulose. [Fazendo 
justiça a esta Deputada brilhante, passo a presidência 
desta sessão à Sr.ª Luzia Toledo. (Muito bem!)  
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O SR. CERIMONIALISTA – (MARCOS 
WYATT) – Convido a Sr.ª Deputada Luzia Toledo 
para fazer uso da palavra. 

 
A SRª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO)- Devolvo a Presidência ao Sr. Presidente 
Guerino Zanon. 

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO – (Sem revisão 

da oradora) - Boa-noite a todos os presentes. 
Cumprimentamos, com muita alegria, satisfação e 
honra a todos que acolheram o convite da Aracruz 
Celulose e desta Casa. Esta festa foi preparada a 
quatro mãos. Foi feita pela Assembléia Legislativa 
sob a presidência do Sr. Deputado Guerino Zanon, 
toda a assessoria da Assembléia Legislativa e da 
Aracruz Celulose.  

Não faltou, em momento algum, em nosso 
gabinete a assessoria desta Casa. Portanto, todo o 
brilho desta festa se deve às figuras que ficam nos 
bastidores; o nosso gabinete, o cerimonial desta Casa 
e o cerimonial dos técnicos e da comunicação da 
Aracruz Celulose.  
Cumprimentamos a Mesa na pessoa do Presidente 
Guerino Zanon; o Sr. Deputado Marcelo Coelho, 
representante do Município de Aracruz; Dr. Hércules 
Silveira, médico e Deputado nesta Casa; Dr. Carlos 
Alberto Vieira, Presidente do Conselho da Aracruz 
Celulose; Sr. Erling Lorentzen, Conselheiro Emérito 
da Aracruz Celulose; Dr. Carlos Aguiar, Diretor 
Presidente da Aracruz Celulose que está sempre 
pressente em todos os momentos importantes deste 
Estado e deste país; Dr. Carlos Alberto Abaurre 
Cabral, Subsecretário de Estado, representando a 
Casa Civil e o Governo do Estado; o Prefeito de 
Aracruz, representando todos os Prefeitos presentes, 
Sr. Ademar Devens.  
 O Sr. Presidente Guerino Zanon, já falou um 
pouco da história da Aracruz Celulose. Então, não 
poderíamos deixar de prestar nossa homenagem em 
forma de história; uma história forte, verdadeira, que 
está entrelaçada com todos os presentes e 
telespectadores que nos acompanham ao vivo.  
 É com grande honra que requeri a realização 
desta sessão solene em homenagem “Aos 40 anos da 
Aracruz Celulose”.  Pessoas como eu, que amam 
o Espírito Santo e a nossa gente, amam também as 
empresas que permitem o crescimento de nosso 
Estado e a dignidade de sua gente.  
 Busquei conhecer a história da Aracruz 
Celulose nesses quarenta anos de existência. E a 
história dessa fábrica é linda. Mistura determinação, 
competência e amor em tudo que vai realizar.
 Idealizada pelo Dr. Erling Lorentzen. 

A Aracruz Celulose nasceu originalmente do 
projeto de plantar florestas para exportação de 
madeira para o Japão. A idéia nasceu em companhia 
do Dr. Eliezer Batista e do Professor Dias Leite.  
 Ao conhecer o Município de Aracruz, ficou 
claro para o Dr. Lorentzen a excelente logística local. 

E ficou decidido que a Celulose seria produzida ali, 
em Aracruz.  O investimento inicial contou com o 
forte apoio do eterno Prefeito de Aracruz, Sr. Primo 
Bitti, e a fábrica absorveu investimentos na ordem de 
seiscentos milhões e dólares. 
 Após a colocação da pedra fundamental, em 
1974, a Fábrica “A” produziu celulose três anos 
depois, com a uma produção inicial de quatrocentas 
mil toneladas/ano.  
 Mas do sonho de sua realização houve muitas 
idas e vindas. A busca da construção e uma fábrica 
com excelência, com planejamento de crescimento e 
busca de financiamento. Foram muitas lutas, 
que mereceram, inclusive, um comentário do então 
Presidente da República Ernesto Gaisel, em relação 
ao Dr. Lorenzen: “É um norueguês louco com a idéia 
fixa de produzir uma fábrica de celulose no Espírito 
Santo. Santa loucura, Dr. Lorentzen”. 
 Mas a determinação desse “norueguês louco” 
é antiga. Ao vir para o Brasil no ano de 1953, ele 
trouxe consigo uma meta: a de gerar dez mil 
empregos. Ao vender a Gasbrás ele já alcançava a 
marca de sete mil empregados. Hoje, com certeza, 
essa marca está ultrapassada, e em muito.  
 Quando é perguntado pelo que mais admira 
na fábrica, que ele idealizou, a resposta é rápida: 
“São as pessoas que trabalham na empresa e seus 
líderes. Isso é o que faz a Aracruz ser o que ela é 
hoje.”. 
 Necessitava-se de transportes eficientes, e em 
janeiro de 1985 foi criado PORTOCEL, pela Aracruz 
e a Cenibra.   

Expandiu-se a empresa em 1991, com a 
inauguração da Fábrica “B”, passando a produção 
para um milhão de toneladas/ano. E a Aracruz 
Celulose continuava crescendo, investindo, buscando 
a humanização em seu funcionamento.  

Em setembro de 1992 ela se tornou a 
primeira empresa brasileira a Ter ações negociadas 
nos pregões da Wall Street, ao lançar certificados 
ADR Nível 3, na bolsa de Nova York. 

O quarto maior índice na participação de 
ICMS do espírito Santo, que é repassado para todos 
os setenta e oito municípios. Congrega em seu 
entorno várias empresas que são fatores de geração 
de emprego e renda.  
 A Aracruz Celulose foi e é composta por 
profissionais visionários, como os Srs. Erling Sven 
Lorentzen; Luiz Soresini; Osmar Rebelo de Oliveira; 
Arthur Carlos Gerhard Santos; Isac Zagury; João 
Felipe Carsalade, Walter Lidio Nunes, Carlos Alberto 
Vieira e tantos outros que fizeram e fazem da 
Aracruz Celulose uma referência internacional na 
área de celulose. 
 
 Uma empresa vitoriosa, com uma história de 
sucesso escrita por tantas mãos, que antes de tudo 
respeitam e amam a empresa que trabalham. Muito 
obrigada, parabéns a Aracruz pelos seus quarenta 
anos de festa, de trabalho e de sucesso. (Muito bem!) 
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 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Devolvo a presidência à Sr.ª Deputada 
Luzia Toledo. (Pausa) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (MARCOS 
WYATT) – Convido para compor a Mesa o 
Deputado Federal Sr. Jurandyr Loureiro. 
 Registro as presenças do Prefeito Municipal 
de Santa Teresa, Sr. Gilson Amaro; do Sr. João 
Carlos Pedrosa, Superintendente da Rede Tribuna; do 
Sr. Wanderley Saulo Brasiotti, representando a Loja 
Maçônica do Espírito Santo. 
 Concedo a palavra ao Sr. Deputado Marcelo 
Coelho, que falará em nome de todos os deputados. 
 
 O SR. MARCELO COELHO – (Sem 
revisão do orador) – Saúdo a todos os presentes, 
Senhoras e Senhores, boa-noite. 
 Cumprimento a presidente em exercício, que 
em um momento abençoado propôs esta sessão 
solene, mais do que merecida, Sr.ª Luzia Toledo; 
saúdo nosso deputado, amigo, presidente desta Casa 
de Leis, Sr. Guerino Zanon; nosso amigo Dr. 
Hércules; saúdo o prefeito de Aracruz Celulose, Sr. 
Ademar Devens, saudando nessa pessoa todos os 
prefeitos e vice-prefeitos presentes; saúdo nosso 
deputado federal Sr. Jurandyr Loureiro; saúdo o 
presidente da Aracruz Celulose, Sr. Carlos Aguiar; 
saúdo o Sr. Erling Sven Lorentzen e o nosso 
deputado Reginaldo Almeida; saúdo a Sr.ª Maridéia 
Rosa Bitti e o meu amigo e irmão, o Monge Daiju 
Bitti. 
 Confesso que passei uma semana cheio de 
dúvidas, pensando em escrever algo relacionado a 
esta data que hoje comemoramos, quarenta anos de 
Aracruz Celulose. Levantei dados e pensei em falar 
do impacto econômico na receita dos municípios da 
nossa Região do Pólo Norte e do Estado, em função 
dos negócios desta empresa. 
 Pensei em falar dos números da exportação 
de celulose, ou dos recordes do embarque de 
Portocel. Quem sabe falar das questões sócio-
ambientais, de investimentos feitos em nosso Estado 
nessas quatro décadas. 
 Falar de empregos diretos e indiretos e mais 
tantos outros temas que poderiam fundamentar o meu 
discurso. Mas, resolvi deixar os números para os 
técnicos e, técnicos extraordinários não faltam aqui. 
 Foi então que num lampejo, lembrei-me de 
um lindo discurso que tive o prazer de ouvir, 
proferido pelo meu nobre amigo e Deputado Elcio 
Alvares, em que falava das luzes que se acendiam e 
apagavam em nossa memória. 
 Então com num passe de mágica, muitas 
luzes começaram a acender na minha memória. 
Voltei ao passado e acendi uma luz em minha 
infância, brincando por entre os barcos e canoas da 
minha querida Barra do Riacho. 
 Presenciei todo aquele movimento inicial das 
máquinas e trabalhadores, que através da Aracruz 

Florestal plantavam as primeiras florestas de 
eucalipto. Eram estradas sendo construídas, o Bairro 
do Coqueiral sendo criado, e toda aquela 
movimentação aguçava a minha curiosidade de 
criança. Lembro-me de ter ouvido do meu pai que 
aquilo era o progresso que estava chegando à nossa 
terra. 
 O nosso pacato município de Aracruz 
respirava os ares de modernidade. Eram lojas sendo 
abertas, bancos, escolas, clubes, e muitos, muitos 
carros. Quando tínhamos que ir até a sede do nosso 
município era um momento de alegria. A cidade de 
Aracruz era naquela ocasião a nossa grande 
metrópole. Até o cinema do Jovino foi inaugurado 
com grandes atrações. Era o desenvolvimento na 
interpretação de uma criança. 
 Acendo agora uma luz na minha 
adolescência, trabalhando no pequeno açougue e 
mercearia do meu pai, ainda lá na Barra. 
Começávamos a ver as vendas crescerem. Os 
trabalhadores da empresa formavam a grande massa 
de consumidores. Era o dinheiro circulando e 
enchendo a nossa gavetinha. E nossa vida, assim 
como de tantos outros comerciantes foi prosperando. 
 À noite quando ia para o colégio, assim como 
todos os jovens da minha geração, tínhamos o sonho 
de trabalhar na Aracruz Celulose e poder 
orgulhosamente vestir aquele uniforme com uma 
arvorezinha no peito. 
 Com a instalação da Aracruz Celulose, 
passamos a viver um novo tempo, de união e 
esperança para a população aracruzense, bem como 
para as gerações futuras. 
 Acendo mais uma luz em minha memória e 
lembro-me dos homens que iniciaram essa empresa, 
os desbravadores que implantaram o processo de 
bom relacionamento com as nossas comunidades e 
sempre foram vistos por todos com respeito e 
admiração. 
 Rendo aqui minhas homenagens ao Sr. 
Lorentzen, Dr. Leopoldo Brandão, Dr. Ovídio, Dr. 
Sérgio Felício, Dr. Roberto Mesquita, Dr. Campinho, 
Dr.Luiz Sorezine, Dr.ª Iara e muitos outros que 
ajudaram a tornar realidade esse magnífico 
empreendimento. 
 Em 1978, foi inaugurada a primeira fábrica, 
depois o Portocel, a duplicação, alguns anos depois a 
Fábrica C, e recentemente o projeto de 
modernização. 
 
 Nesse processo de melhoria constante e 
quebra de recordes, a Aracruz Celulose nunca virou 
as costas para o nosso povo. Recentemente, outro 
exemplo de compromisso com nosso Estado foi dado, 
e sob a orientação do Dr. Carlos Aguiar e do Dr. 
Valter Lídio, executou na sua última parada, a 
manutenção com serviços contratados em sua 
totalidade de empresas capixabas. Parabéns! 
 Sem dúvidas um exemplo a ser seguido. 
Como uma das mantenedoras do Prodfor, onde se 
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qualificam as nossas empresas e as preparam com o 
que há de melhor em gestão competitiva. 
 Senhoras e Senhores, quando optei por não 
destacar os números e dados técnicos, eu quis na 
verdade falar com minha alma de pessoas e emoções. 
 Comentar acerca da Aracruz Celulose é como 
referir-me a um amigo, pois temos quase a mesma 
idade, nascemos e crescemos juntos. E a vida de cada 
cidadão da nossa cidade se confunde um pouco com 
a vida dessa empresa. 
 Para finalizar quero agora apagar todas essas 
luzes que acendi, acender quarenta velinhas e dar os 
meus sinceros parabéns a todos vocês que compõem 
essa grande família que tanto nos orgulha. 
 Parabéns Aracruz Celulose. 
 Que Deus continue iluminando esse caminho 
de sucesso. Muito obrigado. (Muito bem!). 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Concedo a palavra ao Presidente do 
Conselho de Administração da Aracruz Celulose, Sr. 
Carlos Alberto Vieira. 
 
 O SR. CARLOS ALBERTO VIEIRA – 
(Sem revisão do orador) – Sr. Presidente da 
Assembléia Legislativa, Deputado Guerino Zanon; 
Sr.ª Vice-presidente, Deputada Luzia Toledo; Sr. 
Vice-governador, Ricardo Ferraço e Sr. Prefeito de 
Aracruz, Ademar Devens, uma boa-noite. 
 Abster-me-ei de comentar números, citar 
estatísticas e falar de coisas técnicas, assim como fez 
o Sr. Deputado Marcelo Coelho. Também falarei 
mais com o coração. 
 Quem ouviu a Sr.ª Deputada Luzia Toledo 
falar, viu que S.Ex.ª conhece mais a Aracruz do que a 
própria diretoria ou o conselho de administração da 
empresa.  
 Assomo a esta tribuna para dizer que uma das 
melhores coisas que aconteceram na minha vida, foi 
ser eleito inicialmente conselheiro e atualmente 
Presidente do Conselho da Aracruz Celulose. 
 Os inúmeros amigos e admiradores que tenho 
neste Estado sabem que comecei minha vida em 
outro ramo. Porém, um dos ramos que mais me 
emociona e me agrada é o que ocupo agora. É com 
grande amor que participo da administração da 
Aracruz, e com mais prazer ainda vejo como somos 
bem recebidos e queridos neste Estado. 
 Um pouquinho disso tem sido retribuído pela 
Aracruz, através dos milhares de acionistas que 
recebem os seus dividendos da Aracruz. 

A Aracruz, que se localiza no Espírito Santo, 
é conhecida mundialmente. Hoje encontramos 
acionistas da Aracruz na China, no Japão e 
principalmente nos Estados Unidos. É um pouquinho 
disso que a Aracruz faz, procurando devolver 
reciprocamente tudo de bom que este Estado nos 
propicia. 
 Falo em nome dos grandes e dos pequenos 
acionistas. Somos uma empresa pulverizada em 

termos de acionistas, que admiram, tem grande 
prazer e muita gratidão ao Estado do Espírito Santo 
que acolheu essa empresa, que hoje é orgulho do 
Estado, porque ela também se multiplicou e hoje se 
encontra também em outros estados do Brasil. 
 Trago, em nome dos acionistas que 
represento e também dos milhares de pequenos 
acionistas, os sinceros agradecimentos à acolhida e 
ao recebimento que este Estado tem nos destinado. 
Muito obrigado a todos. (Muito bem!). 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Convidamos para compor a Mesa o 
Senador Renato Casagrande; o Sr. Deputado Doutor 
Rafael Favatto, 2° Vice-presidente desta Casa. 
 

(Tomam assento à Mesa as 
referidas autoridades) 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Concedo a palavra ao Presidente da 
Aracruz, Sr. Carlos Aguiar. 
 
  O SR. CARLOS AGUIAR – (Sem revisão 
do orador) – Boa-noite a todos. Cumprimentamos a 
Presidenta desta Sessão Solene, Sr.ª Deputada Luzia 
Toledo; o Sr. Deputado Guerino Zanon, Presidente 
desta Casa de Leis, e em nome dos dois 
cumprimentamos os componentes da Mesa.  
  Ficou difícil discursar após tantos discursos 
profundos e de tanta descrição sobre a Aracruz 
Celulose e os acontecimentos nesses 40 anos. Até o 
que escrevemos ficará um pouco pequeno em relação 
a tudo o que foi dito sobre a Aracruz Celulose. 
  Agradecemos, nesta Sessão Solene em que 
comemoramos os Quarenta Anos de existência da 
Aracruz Celulose, a receptividade e o carinho da 
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo 
ao nos receber para celebrarmos um marco tão 
especial para nós.  
  É com imenso orgulho que comemoramos 
quarenta anos de contribuições para a comunidade, o 
Estado e o país. Quarenta anos gerando crescimentos, 
oportunidades por meio do movimento sustentável 
nas regiões em que atuamos.  
  Essa história de sucesso só pode ser escrita 
com a participação de atores fundamentais para a 
consolidação da Aracruz como uma das maiores 
empresas do Estado, dentre as quais podemos citar a 
própria Assembléia Legislativa, o Governo do 
Estado, nossos funcionários, nossos parceiros e 
principalmente o povo do Espírito Santo. O nosso 
muito obrigado a todos aqueles que contribuíram de 
alguma forma para construirmos a história da 
Aracruz. 
 Não podemos deixar de citar o pioneirismo 
de nossos fundadores, em especial Erling Sven 
Lorentzen, a quem o ex-Presidente Ernesto 
Beckmann Geisel chamou de “norueguês maluco”, 
por vislumbrar esse empreendimento. Graças a sua 
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visão inovadora partimos a uma primeira fábrica, em 
1978. Lembramos que trabalhávamos em outra 
empresa do setor e diziam: “aqueles caras são 
malucos em fazer uma fábrica de eucalipto no 
Espírito Santo”; quando todas as fábricas no Brasil 
ainda usavam o pinos. Ela foi construída com base no 
conceito de desenvolvimento sustentável, quando 
poucas pessoas sabiam o que era isso naquela época. 
Lembramos bem, não éramos ainda funcionários da 
Aracruz naquela época, trabalhávamos numa empresa 
de engenharia e éramos obrigados a buscar as 
legislações ambientais na Suécia, na Finlândia, no 
Canadá e nos Estados Unidos, porque no Brasil nem 
sequer nos órgãos federais em Brasília existiam 
legislações para a fábrica de celulose. Já era uma 
determinação do nosso Conselho de que deveríamos 
buscar o que havia de melhor no mundo.  
  Também naquela época faltava tudo em 
Aracruz. Lembramos que com as enchentes, faltavam 
leite e pão. Muitas vezes, levávamos de quatro a 
cinco horas para sair de Aracruz e chegar em Vitória. 
Outras vezes, o nosso carro ficava dentro de um lago 
e com crianças pequenas não conseguíamos sair. 
Víamos aquilo com satisfação e lutávamos para que 
as coisas acontecessem da melhor forma.  
  Algumas pessoas acreditavam desde o 
começo nesse projeto. Investiam esforços e 
esperanças na consolidação da empresa, com a 
certeza de que no futuro os resultados seriam 
promissores. Entre esses, citamos o Saudoso Primo 
Bitti; a nossa querida Maridéia Rosa Bitti, aqui 
presente, e os Senhores Ernane Galveas; Arthur 
Carlos Gerhard Santos; Otacílio José Coser; Jones 
Tristão; Elizer Batista; Dias Leite; Marcos Viana – 
BNDE’s - pessoas importantes no início das 
conversações do pioneirismo da Aracruz. 
Posteriormente, o Grupo Safra entrou na Aracruz na 
pessoa do Carlos Alberto Vieira, que tem sido um 
dos maiores incentivadores do crescimento dessa 
empresa.  

  Com o resultado mais visível desse 
comprometimento de todos os nossos colaboradores e 
funcionários, a Aracruz recebeu, em 1984, o Prêmio 
Marcus Wallenberg, na Suécia; talvez um prêmio 
Nobel na Área de pesquisas Florestais. A Aracruz foi 
a única empresa do Hemisfério Sul do segundo, 
terceiro mundo a receber esse prêmio. Esse prêmio 
foi gerado por uma diversidade enfrentada pela 
companhia no final da década de 1960, quando 
tivemos doenças em nossas florestas.A partir dali, 
sobre a liderança do Dr. Leopoldo Garcia Brandão, 
foi criado um centro de pesquisas; foi quando fomos 
buscar o que havia de melhor no mundo. Queremos 
citar nominalmente o Dr. Leopoldo Garcia Brandão, 
 que está aqui presente. E também Edgard Campinho 
Júnior e Iara Kiemi Ikemori, uma das grandes 
pesquisadoras do início da Aracruz, que mereceram 
esse prêmio e fizeram base sólida para que a Aracruz 
se transformasse nessa grande empresa.  
 Não posso esquecer de citar outros pioneiros 
como Luiz Sorenzine, o Pedro Bournier, que 

enfrentaram tempos difíceis, talvez românticos até, 
fruto desse pioneirismo. O romantismo norteia as 
dificuldades. Acho que é muito importante que se 
reconheça o trabalho desses pioneiros. Tantos outros 
ainda continuam na Aracruz; também foram 
pioneiros o Sr. Valter Lyrio, o Sr. João Felipe 
Carsalade, que aqui chegaram também. Não 
passaram fome, mas passaram dificuldades para 
encontrar, muitas vezes, o leite das crianças. Não que 
não pudessem pagar, mas o produto não chegava lá. 
E continuam ainda hoje conosco, prestando um belo 
serviço para a nossa empresa. E tantos outros 
funcionários. 
 Nestes quarenta anos a Aracruz investiu aqui 
no Brasil mais de quatro bilhões de dólares. Uma 
parcela considerável desse recurso está aqui no 
Espírito Santo, sendo responsável, neste Estado, por 
mais de oito mil empregos diretos em toda cadeia da 
Aracruz, aqui e nos outros Estados, quase cem mil 
empregos nessa cadeia.  
 Estabelecemos ainda parcerias para promover 
o desenvolvimento e a qualificação dos nossos 
fornecedores. Talvez a Aracruz tenha sido a primeira 
empresa a entender que poderia ser um pólo de 
desenvolvimento de fornecedores. E nos orgulhamos 
disso. E temos a certeza de que as outras empresas 
grandes do Estado estão seguindo esse espaço com 
grandes resultados. 
 Também fomos pioneiros na questão do 
produtor florestal, onde todos viam no conceito do 
fomento florestal... E hoje temos aí mais de cinco mil 
famílias beneficiadas com este projeto, gerando 
renda, aproveitando áreas degradáveis de suas 
pequenas fazendas para adquirir um melhor padrão 
de vida e acompanhar o crescimento que a empresa 
teve. 
 Investimos em estradas, ainda na época do 
Dr. Leopoldo Brandão: fizemos quarenta quilômetros 
de estradas, encurtando os caminhos, tirando 
caminhões das áreas mais complicadas. Investimos 
nas barcaças buscando retirar caminhões das 
estradas, uma das reclamações das comunidades. 
Investimos muito nos projetos sociais. E destaco aqui 
o Projeto Formar, que já formou oito mil, duzentos e 
cinqüenta professores, beneficiando mais de duzentos 
e seis mil alunos. Quer dizer, é um marco muito 
importante nos projetos sociais da Aracruz. E por que 
o Projeto Formar? Porque é um projeto voltado para 
a Educação. Achamos que qualquer país, qualquer 
sociedade precisa investir forte em educação, pois 
sem ela fica completamente difícil ser competitivo, 
enfrentar esse mundo globalizado de hoje em dia. 
 Como já foi dito pela Deputada, também 
celebramos hoje... até já plantamos várias árvores; 
um bilhão de árvores plantas pela Aracruz. Um 
bilhão de árvores plantadas. Imaginem a população 
da Índia ou da China! Retiram pouco. Dá um bilhão 
de pessoas. Então, um bilhão de árvores que já 
plantamos nestes quarenta anos. É uma marca 
realmente muito importante e merece ser 
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comemorada, ainda mais porque essas árvores têm 
crescido de forma baseada em tecnologia, de forma 
sustentável, com manejo dos mais modernos 
possíveis, tentando afetar o mínimo o meio ambiente, 
a região aonde atuamos. 
 Também queremos destacar que a Aracruz 
tem hoje, talvez, a maior área de reservas particulares 
florestais nativas, as RPPNs; são reservas da mata 
atlântica. A empresa possui hoje quase três mil 
hectares completamente protegidos. 
 É muito importante também ressaltar esse 
aspecto, que já nos idos de 1967 – 1970, quando se 
iniciou o nosso plantio, a Aracruz Celulose já 
buscava ter um manejo sustentável, tentando colocar 
entre as florestas de eucalipto, florestas nativas para 
que pudesse haver esse equilíbrio ecológico entre as 
duas florestas. E isso tem dado bons resultados, tem 
sido um marco nos nossos quarenta anos. E hoje a 
Aracruz Celulose tem sido reconhecida 
internacionalmente como uma empresa que talvez 
tenha o melhor manejo sustentável em florestas 
plantadas. Não é por acaso que somos a única 
empresa no mundo a ter um índice de 
sustentabilidade na Bolsa de Nova Iorque, que é um 
índice bastante crítico, tanto é que é a única que 
conseguiu se manter nesse índice, em função de todo 
esse trabalho que tem sido feito. 
 Finalizamos agradecendo a nossa Deputada 
Luzia Toledo por esse honroso convite; ao nosso 
Presidente, Sr. Deputado Guerino Zanon, e a todos os 
Srs. Deputados que aprovaram a realização desta 
sessão solene, e também aos nossos funcionários, aos 
nossos investidores, aos nossos parceiros deste 
Estado e de outros Estados. 
 Vamos continuar na luta. A Aracruz Celulose 
pretende, nos próximos cinco anos, talvez, dobrar de 
tamanho. Essa é um meta arrojada. Não é fácil, mas 
temos de sonhar, a exemplo do que fizeram os outros 
no passado; queremos duplicar o nosso tamanho. 
Parte desse trabalho, com certeza, será feito no 
Estado e parte terá de ser feito em outros Estados, 
porque também são do Brasil e todos merecem 
participar um pouco desse crescimento. 
 Temos crescido, nos últimos quinze anos, 
mais ou menos dez por cento ao ano, o que foi cerca 
de três vezes mais do que foi a taxa de crescimento 
do país; talvez duas vezes o que o Estado do Espírito 
Santo crescia, e temos orgulho hoje de ouvir em 
vários discursos que acontecem nesse Estado, o 
reconhecimento de que o crescimento da Aracruz 
Celulose e de outras grandes empresas do Estado 
trouxeram muito progresso, são responsáveis, talvez, 
por boa parte do crescimento do PIB do Espírito 
Santo, e por este mesmo PIB do Espírito Santo ter 
crescido nos últimos dez anos quase o dobro do que 
cresceu o próprio país. 
 Ficamos muito orgulhosos, agradecidos a 
todos os senhores. 
 Muito obrigado. (Muito bem!) 

 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Concedemos a palavra ao Prefeito 
Municipal de Aracruz, Sr. Ademar Devéns. 
 
 O SR. ADEMAR COUTINHO DEVENS – 
(Sem revisão do orador) – Boa-noite a todos e a 
todas. 
 Cumprimentamos o Presidente desta Casa, 
Sr. Deputado Guerino Zanon; a Sr.ª Deputada 
Estadual Luzia Toledo, propositora desta sessão que 
homenageia a Aracruz Celulose, uma homenagem 
tão merecida; os Srs. Deputados Doutor Hércules, 
Doutor Rafael Favatto e Marcelo Coelho; o Sr. 
Deputado Federal Jurandir Loureiro; o Sr. Senador 
Renato Casagrande; o Sr. Erling Sven Lorentz; o Sr. 
Marco Vianna; o Dr. Carlos Alberto Aguiar e assim 
cumprimentar toda a diretoria, toda a equipe e 
funcionários da Aracruz Celulose; a Sr.ª Maridéa 
Rosa Bitti, em nome da qual cumprimentamos todas 
as mulheres presentes nesta sessão. Cumprimentamos 
os Srs. Prefeitos, Vices-Prefeito e demais autoridades 
que se encontram nesse recinto. 
 A Aracruz Celulose chegou em 1967. 
Reportamos alguns dados interessantes: 1959, o 
município de Aracruz tinha dois mil habitantes na 
sede do município. Logo após chegou a Aracruz 
Celulose e a sede do município ainda não tinha mais 
do que dez mil habitantes. 

A Aracruz Celulose é para nós, sem dúvida, 
um grande orgulho do município e poderíamos falar 
dela de diversas formas. Poderíamos falar dos bilhões 
de reais investidos no município e no Estado do 
Espírito Santo, sem dúvida teríamos muita conversa. 
Poderíamos talvez falar da tecnologia de ponta que a 
Aracruz Celulose utiliza, com modernizações 
freqüentes, acompanhando a mais alta tecnologia 
existente no mundo, se atualizando e se tornando, 
desta forma, uma empresa moderna, capaz e 
eficiente. Poderíamos talvez falar da Aracruz 
Celulose falando dos seus recursos humanos, de cada 
profissional, de cada funcionário ali treinado por ela, 
um time qualificado pela Aracruz para dar 
sustentação aos trabalhos que vinham se 
desenvolvendo. E precisava-se de qualificação para 
exercer com primazia e eficiência o seu trabalho. 
Poderíamos falar da Aracruz falando da Portoceu, 
onde existe um porto e uma área privada dentro de 
uma área pública que há trinta anos ficou parada. E a 
Portoceu, área privada da Aracruz que logo 
deslanchou nos trabalhos, iniciou suas operações 
desenvolvendo e gerando empregos. Poderíamos 
falar da Aracruz relembrando um bairro belíssimo 
construído há trinta anos, o Bairro Coqueiral, que traz 
lembranças a muitos daqueles que participaram do 
início dos trabalhos da construção da Aracruz 
Celulose. 

Poderíamos falar tantas coisas sobre a 
Aracruz, falar da responsabilidade social, das 
parcerias, dos inúmeros projetos realizados no 
município e fora dele, dos tributos gerados para o 
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país, para o estado e para o município, que faz com 
que a Aracruz se coloque numa posição importante 
na sua economia. E com isso o Município de Aracruz 
teve a oportunidade de desenvolver também grandes 
projetos, de dar oportunidade em obras, em 
realizações, em mais empregos além daqueles que a 
própria Aracruz dava ao nosso Estado e continua 
fazendo. 

Os tributos gerados pela Aracruz para o 
município, sem dúvida alguma representam hoje, se 
levarmos em consideração apenas aquilo produzido 
pela empresa Aracruz, mais de sessenta por cento do 
nosso índice de participação. Mais de sessenta por 
cento da nossa arrecadação depende diretamente 
dessa magnífica empresa Aracruz Celulose. Se 
contarmos aquelas que prestam serviços no seu 
entorno, terceiros, somaria quase que noventa por 
cento da sua arrecadação. É essa arrecadação que faz. 

Essa arrecadação faz com que possamos 
como gestores municipais fazer obras, gerar 
empregos e melhorar a qualidade de vida do nosso 
povo. O município ganhou muito com isso. Hoje o 
Município de Aracruz tem uma belíssima logística, 
diríamos que a melhor do Estado do Espírito Santo. E 
isso aconteceu sem dúvida por causa da presença da 
Aracruz Celulose. Temos ramal ferroviário, várias 
rodovias chegando à BR-101, porto, aeroporto, 
enfim, somos privilegiados por esse investimento; 
não apenas o Município de Aracruz, mas todo o 
Espírito Santo. 
 Nosso município hoje está investindo em 
torno de sessenta milhões em obras nesse exato 
momento, fazendo com que a administração pública 
tenha cada vez mais sucesso, porque sabemos que ele 
não depende só de recursos, ele precisa ser bem 
utilizado. Mas sem os recursos as dificuldades são 
imensas, mesmo se bem administrados. 
 Isso para nós é uma satisfação muito grande. 
Geramos empregos, fazemos obras e melhoramos a 
qualidade de vida das pessoas que vivem no 
município e na região. A presença da Aracruz 
Celulose, não apenas para o Município de Aracruz, 
mas para outros municípios, tem feito a arrecadação 
municipal aumentar, o que tem melhorado a vida da 
população, que poderia estar, talvez, passando 
dificuldades na época em que a Aracruz Celulose 
chegou ao município, no ano de 1967, quando 
tínhamos apenas uma agricultura de subsistência. 
Hoje temos todo esse potencial. Várias empresas 
chegaram ao município e outras estão chegando, 
empresas importantes e que estão tendo sucesso, o 
que será bom para todos nós se tiverem 
responsabilidade como tem a empresa Aracruz 
Celulose. 

Queremos dizer a toda a diretoria da Aracruz 
Celulose, ao Sr. Erling Sven Lorentzen, que trazemos 
um abraço do povo de Aracruz para toda a equipe de 
funcionários. O Município de Aracruz se orgulha 
muito em ter a Aracruz Celulose. Toda a população 
congratula com essa homenagem dos quarenta anos 

de uma empresa ainda jovem, mas que tanto produz 
para a melhoria da qualidade de vida do nosso povo. 
Parabéns. Muito obrigado. Boa noite. (Muito bem!) 

  
A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

TOLEDO) – Registramos e agradecemos a presença 
do Sr. Elias Kiefer, Prefeito de Marechal Floriano; do 
Sr. João Cabral Rodrigues Conciglieri, vereador de 
Marechal Floriano e da ex-prefeita Naciene Vicente. 

Justificamos a ausência do Sr. Deputado 
Atayde Armani, que não pôde estar presente. 

Concedo a palavra Senador Renato 
Casagrande. 

 
  O SR. RENATO CASAGRANDE – (Sem 
revisão do orador) - Sr.ª Presidenta Luzia Toledo, 
que ora preside a sessão, parabenizo V. Ex.ª pela 
homenagem desta noite; Presidente desta Casa, Sr. 
Deputado Guerino Zanon. Não é sempre que temos 
dois presidentes dirigindo a Casa. Obrigado pelo 
convite. 

Cumprimento os Deputados Marcelo Coelho 
e Rafael Favatto, diversos outros parlamentares já 
passaram por aqui. Cumprimento o Deputado Federal 
Jurandy Loureiro, nosso companheiro de Bancada 
Federal, já estivemos juntos neste Plenário nesta 
manhã; o Prefeito do Município de Aracruz, Sr. 
Ademar Devens e em nome de S. Ex.ª cumprimento 
os demais prefeitos presentes; nossos amigos; o vice-
prefeito de Aracruz, Sr. Jones Cavagliere; o 
representante do Governo do Estado, Sr. Carlos 
Cabral; o presidente do Conselho de Administração, 
Sr. Carlos Alberto Vieira; o Dr. Erling Sven 
Lorentzen; o presidente da Aracruz Celulose, Dr. 
Carlos Aguiar; o Dr. Ernani Galvea; o ex-
governador, Dr. Arthur Gerhardt; o Monge Daiju; 
demais autoridades; lideranças; entidades; vereadores 
e funcionários; gerentes e diretores da empresa. 
 Sr.ª Deputada Luzia Toledo, chegamos 
atrasado e peço desculpas. Reconhecemos que a 
Aracruz é uma empresa que soube, nesses quarenta 
anos, avançar junto com o Estado do Espírito Santo. 
Este Estado passou por momentos de muita 
dificuldade até recentemente. Dificuldades políticas, 
referências negativas no cenário nacional, mas 
conseguiu avançar. Hoje, temos uma política 
representada por muitos prefeitos, lideranças 
municipais, pelo Governo do Estado, pela Bancada 
Federal que é uma referência positiva no cenário 
nacional. Conseguimos sair de uma referência 
negativa para uma referência positiva. 
 O estado avançou e reconhecemos isso. 
Reconhecemos até como engenheiro florestal - o 
único do Congresso Nacional - que tivemos um 
avanço enorme em termos de empresa Aracruz. 
Sabendo que todo grande conglomerado precisa, e 
estão compreendendo em todo o mundo, que a 
empresa como uma instituição privada, ela precisa 
estar permanentemente aberta para o diálogo com a 
sociedade. Já foi o tempo em que as empresas 
privadas não precisavam se comunicar com a sociedade. 
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A Aracruz Celulose tem enfrentado conflitos na área 
ambiental, com as tribos indígenas, mas tem sabido 
fazer e promover o diálogo.  

Esse reconhec imento é o maior que fazemos, 
nesses quarenta anos, o da maturidade da empresa. A 
empresa chegou com maturidade, avançando, se 
aperfeiçoando. Só pelo número de lideranças presentes 
demonstra a capacidade de diálogo que a empresa tem. 
Temos certeza de que a empresa continuará a ser uma. 

Então, esse é o reconhecimento primeiro que eu 
gostaria de fazer e a minha certeza de que a empresa 
continuará sendo uma empresa com essa capacidade de 
se comunicar com a sociedade e com todos os 
interessados que vivem e sobrevivem, seja da atividade 
direta ou indireta ou que vivem e moram na região onde 
a empresa atua.  

Outra questão importante é na área tecnológica. 
A empresa desenvolveu tecnologias importantes na área 
florestal tanto na área de produção de matéria-prima 
florestal como na área de produção de celulose. Na área 
florestal - já fui engenheiro florestal e hoje 
tecnicamente tenho as noções básicas mas não milito na 
área - só reafirmando o que já disse, a empresa é 
referência no mundo hoje em desenvolvimento de 
espécies, de variedade e melhoramento florestal, ou 
seja, a empresa é referência no mundo e não é de agora 
não, já vem sendo desde o início. Portanto, a empresa 
precisa de ser parabenizada também:pelo 
desenvolvimento tecnológico; e todos sabemos que a 
independência de um povo, a autonomia da população 
só se dá através do investimento em educação e em 
tecnologia. Isso também há de se reconhecer 
efetivamente no trabalho que é desenvolvido pela 
empresa. 
 Senhoras e Senhores, nós que estamos nesta 
augusta Casa de Leis, hoje, precisamos também 
reconhecer a importância do setor florestal brasileiro. 
Nós hoje estamos debatendo muito mais o tema do 
aquecimento global e as áreas de captura de carbono e 
cada vez mais se vê a necessidade de investir em 
florestas plantadas para evitarmos que as florestas 
nativas sejam destruídas, cada vez mais precisamos 
atender à siderurgia brasileira que ainda usa as 
empresas metalúrgicas, as empresas que usam carvão 
que possam ter carvão de florestas plantadas para evitar 
o carvão de floresta nativa. Cada vez mais precisamos 
disso. 
 Senhoras e Senhores, uma grande reportagem 
nessa semana que passou no jornal “Estado de Minas 
Gereais” dizia da quantidade ainda de floresta nativa 
usada na produção de carvão vegetal, floresta destruída. 
Acho que uma das grandes contribuições que nós temos 
- eu no Senado quero fazer isso - é se pudermos 
incentivar que o Governo Federal tenha de forma mais 
audaciosa um programa de incentivo às florestas 
plantadas para que possamos recuperar parte de uma 
política que já tivemos no passado, uma política muito 
paternalista, mas que foi importante para ter o parque 
florestal que temos hoje, mas que possamos ter 
incentivos efetivos para que a floresta nativa seja 
preservada. 
 Para encerrar, queria fazer essas considerações 
depois de muitas que já foram feitas, com certeza, mas 

só para tentar agregar alguma coisa a mais neste debate 
que estamos fazendo, nesta homenagem que estamos 
fazendo na data de hoje, com pessoas tão importantes e 
representativas participando dessa homenagem. 
Parabéns e muito obrigado. (Muito bem!) 
 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA TOLEDO) 
– Passo a Presidência dos trabalhos ao Sr. Deputado 
Doutor Rafael Favatto. (Pausa) 

 
 O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 
Assumo a Presidência neste momento. 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (MARCOS 
WYATT) – Neste momento convidamos a Sr.ª 
Deputada Luzia Toledo e o Sr. Deputado Guerino 
Zanon, Presidente desta Casa, para prestarem a sua 
homenagem à Aracruz Celulose. Para tanto, 
convidamos o Sr. Carlos Aguiar para receber em nome 
da empresa o painel fotográfico oferecido pela 
Assembléia Legislativa, confeccionado pelo centro de 
memórias José Luiz Claudio Corrêa, sendo as fotos do 
acervo do fotógrafo Antônio Carlos Sessa Netto 
(Tonico). 
 O painel fotográfico contém fotografias da 
inauguração da Fábrica A, em 31 de outubro de 1978, 
com as presenças do Sr. Ernesto Geisel, Presidente da 
República e do Sr. Elcio Alvares, Governador do 
Estado; da inauguração da Fábrica B, em 27 de maio de 
1991, com as presenças do Sr. Fernando Collor, 
Presidente da República e do Sr. Albuíno de Azeredo, 
Governador do Estado; da visita do Rei Gustavo e 
Rainha Silvia da Suécia, em 01º de novembro de 1991 e 
visita do Príncipe Charles, em 25 de abril de 1991. 
 

(É feita a entrega da homenagem)  
 

O SR. CERIMONIALISTA – (MARCOS 
WYATT) – Aproveitamos o momento para que a 
Aracruz Celulose preste a sua homenagem ao 
Presidente desta Casa de Leis, Sr. Deputado Guerino 
Zanon e à Sr.ª Deputada Luzia Toledo, vice-Presidente, 
por meio do Sr. Carlos Aguiar, Diretor Presidente. 

 
(O Sr. Deputado Guerino Zanon 
recebe a homenagem) 
 
(A Sr.ª Deputada Luzia Toledo 
recebe a homenagem e um buquê de 
flores.) 

 O SR. CERIMONIALISTA – (MARCOS 
WYATT) – Passaremos à entrega das placas 
comemorativas e os certificados aos homenageados. 
 Convido o Sr. Erling Sven Lorentzen para 
receber a placa comemorativa e o certificado das mãos 
da Sr.ª Deputada Luzia Toledo, do Sr. Deputado 
Guerino Zanon e do Sr. Carlos Aguiar. 
 

(O homenageado recebe a placa e o 
certificado) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (MARCOS 
WYATT) – Convido a Sr.ª Maridéia Rosa Bitti, para 
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receber in memorian a placa, o certificado e um buquê 
de flores, em homenagem ao saudoso Sr. Primo Bitti, 
das mãos da Sr.ª Deputada Luzia Toledo, do Sr. 
Deputado Guerino Zanon e do Sr. Carlos Aguiar. 

 
(A convidada recebe a placa, o 
certificado e as flores em nome do 
homenageado) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (MARCOS 

WYATT) - Convido a Sr.ª Yara Kiemi Ikemari para 
receber a placa, o certificado e um buquê de flores das 
mãos dos Srs. Deputados Guerino Zanon e Luzia 
Toledo e do Sr. Carlos Aguiar. 
 

(A homenageada recebe a placa, o 
certificado e um buquê de flores) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (MARCOS 

WYATT) - Convido o Sr. Carlos Alberto Vieira, 
Presidente do Conselho da Aracruz Celulose, para 
receber a placa e o certificado das mãos dos Srs. 
Deputados Guerino Zanon e Luzia Toledo e do Sr. 
Carlos Aguiar.  

 
(O homenageado recebe a placa e o 
certificado) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (MARCOS 

WYATT) - Convido o Senador da República, Sr. 
Renato Casagrande, para receber a placa e o certificado 
das mãos dos Srs. Deputados Guerino Zanon e Luzia 
Toledo e do Sr. Carlos Aguiar. 

 
(O homenageado recebe a placa e o 
certificado) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (MARCOS 

WYATT) - Convido o Sr. Ernane Galveas, Conselheiro 
da Aracruz Celulose, para receber a placa e o 
certificado das mãos dos Srs. Deputados Guerino Zanon 
e Luzia Toledo e do Sr. Carlos Aguiar. 

 
(O homenageado recebe a placa e o 
certificado)  
 

O SR. CERIMONIALISTA – (MARCOS 
WYATT) – Convido o Sr. Arthur Carlos Gerhard 
Santos, ex-Governador do Estado do Espírito Santo, 
para receber a placa e o certificado das mãos dos Srs. 
Deputados Guerino Zanon e Luzia Toledo e do Sr. 
Carlos Aguiar. 
 

(O homenageado recebe a placa e o 
certificado) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (MARCOS 
WYATT) – Convido o Sr. Otacílio José Coser para 
receber a placa e o certificado das mãos dos Srs. 
Deputados Guerino Zanon e Luzia Toledo e do Sr. 
Carlos Aguiar. 
 

(O homenageado recebe a placa e o 
certificado) 

 O SR. CERIMONIALISTA – (MARCOS 
WYATT) – Convido o Sr. Leopoldo Garcia Brandão 
para receber a placa e o certificado das mãos dos Srs. 
Deputados Guerino Zanon e Luzia Toledo e do Sr. 
Carlos Aguiar. 
 

(O homenageado recebe a placa e o 
certificado) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (MARCOS 
WYATT) – Convido o Sr. Edgard Campinho Júnior 
para receber a placa e o certificado das mãos dos Srs. 
Deputados Guerino Zanon e Luzia Toledo e do Sr. 
Carlos Aguiar. 
 

(O homenageado recebe a placa e o 
certificado) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (MARCOS 
WYATT) – Convido o Sr. Luiz Soresini para receber a 
placa e o certificado das mãos dos Srs. Deputados 
Guerino Zanon e Luzia Toledo e do Sr. Carlos Aguiar. 
 

(O homenageado recebe a placa e o 
certificado) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (MARCOS 
WYATT) – Convido o Sr. Osmar Rebelo de Oliveira 
para receber a placa e o certificado das mãos dos Srs. 
Deputados Guerino Zanon e Luzia Toledo e do Sr. 
Carlos Aguiar. 

 
(O homenageado recebe a placa e o 
certificado)  

 
O SR. CERIMONIALISTA – (MARCOS 

WYATT) – Convido o Sr. Ademar Devens, Prefeito 
Municipal de Aracruz, para receber o certificado e a 
placa das mãos do Sr. Deputado Guerino Zanon, da Srª. 
Deputada Luzia Toledo e do Sr. Carlos Aguiar. 

 
(O homenageado recebe o certificado 
e a placa) 

 O SR. CERIMONIALISTA – (MARCOS 
WYATT) – Convido o Sr. Orvanir Pedro Bosqueti, 
representando a Câmara de Aracruz, para receber o 
certificado e a placa das mãos do Sr. Deputado Guerino 
Zanon, a Srª. Deputada Luzia Toledo e do Sr. Carlos 
Aguiar. 
 

(O homenageado recebe o certificado 
e a placa) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (MARCOS 
WYATT) – Convido o Sr. Carlos Aguiar, Diretor 
Presidente da Aracruz, para receber o certificado e a 
placa das mãos do Sr. Deputado Guerino Zanon e da 
Srª. Deputada Luzia Toledo. 
 

(O homenageado recebe o certificado 
e a placa) 
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 O SR. CERIMONIALISTA – (MARCOS 
WYATT) – Convido o Sr. João Felipe Carsalade, 
Diretor Comercial da Aracruz, para receber o 
certificado e a placa das mãos do Sr. Deputado Guerino 
Zanon, da Srª. deputada Luzia Toledo e do Sr. Carlos 
Aguiar. 
 

(O homenageado recebe o certificado 
e a placa) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
RAFAEL FAVATTO) – Convido para compor à Mesa 
o Sr. Deputado Vandinho Leite. 
 Devolvo a palavra ao cerimonialista para que 
possa dar continuidade a entrega das homenagens. 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (MARCOS 
WYATT) – Convido o Sr. Walter Lidio Nunes, Diretor 
Operacional da Aracruz, para receber o certificado e a 
placa das mãos do Sr. Deputado Guerino Zanon, da Srª. 
Deputada Luzia Toledo e do Sr. Carlos Aguiar. 
 

(O homenageado recebe o certificado 
e a placa) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (MARCOS 
WYATT) – Convido o Sr. Isac Zagury, Diretor 
Financeiro e de Relações com o Mercado Aracruz, para 
receber a placa e o certificado das mãos do Sr. 
Deputado Guerino Zanon, da Srª. Deputada Luzia 
Toledo e do Sr. Carlos Aguiar. 
 

(O homenageado recebe a placa e o 
certificado)  

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (MARCOS 
WYATT) – Convido o Sr. Ergílio Claudio da Silva 
Júnior, Gerente de Pesquisa e Tecnologia da Aracruz, 
para receber a placa e o certificado das mãos dos Sr. 
Deputado Guerino Zanon, da Srª Deputada Luzia 
Toledo e do Sr. Carlos Aguiar. 
 

(O homenageado recebe a placa e o 
certificado)  

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (MARCOS 
WYATT) – Convido o Sr. Oswaldo Olímpio Ferreira, 
representando os empregados da Aracruz Celulose. 
Funcionário do Pátio de Madeira, com trinta e sete anos 
de empresa, para receber a placa e o certificado das 
mãos do Sr. Deputado Guerino Zanon, da Srª. Deputada 
Luzia Toledo e do Sr. Carlos Aguiar. 
 

(O homenageado recebe a placa e o 
certificado)  

 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
RAFAEL FAVATTO) – Convido a Srª. Deputada 
luzia Toledo a assumir a presidência. (Pausa)  
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA TOLEDO) 
– Assumo a presidência dos trabalhos e convido o Dr. 
Erling Sven Lorentzen para falar em nome dos 
homenageados.  

 O SR. ERLING SVEN LORENTZEN – 
(Sem revisão do orador) – Sr.ª Presidente, sei que 
quebro o protocolo ao término desta belíssima 
cerimônia, mas falarei em poucas palavras.  

Não posso deixar de agradecer. O meu nome 
foi mencionado tantas vezes, não sei se foi por bem ou 
por mal. Hoje, pela manhã, esqueci de tirar da minha 
orelha o meu aparelho, talvez, não tenha conseguido 
ouvir tudo, mas agradeço profundamente por esta 
sessão solene.  

Para mim, tem sido uma enorme satisfação 
trabalhar durante esses quarenta anos com tantos 
brasileiros tão excelentes e determinados -..  

Agradeço à Assembléia Legislativa e a todos os 
presentes. (Muito bem!) 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA TOLEDO) 

- Agradeço ao Cerimonial da Assembléia Legislativa, a 
todos funcionários da Casa; ao meu gabinete e aos 
gabinetes dos demais Deputados que colaboraram; às 
taquígrafas; à equipe do som e da TV Assembléia 
Legislativa, à segurança e todos os funcionários da 
Aracruz que estão nesta sessão.  
 Esta sessão solene foi feita “à quatro mãos “. 
Não tem nada nesta sessão que não tenha tido as 
“mãos” da comunicação, do cerimonial da Aracruz 
Celulose. Todos participaram ativamente.  
  Falamos da empatia dos funcionários com a 
empresa. Percebemos essa empatia, essa alegria em 
ostentar o uniforme da Aracruz Celulose, participando 
de forma interativa nesta sessão. Portanto, parabéns a 
todos os funcionários da Aracruz Celulose e a todos os 
convidados que vieram.  
 Agradecemos aos Srs. Hariton Nathanailidis, 
Alexandre Matos, Renato Gonçalves e a Sr.ª Natércia 
Lopes. Peço uma salva de palmas para eles! (Palmas!) 
 Convido a todos para um coquetel que será 
servido no salão nobre, oferecido pela Aracruz 
Celulose. Um abraço a todos em meu nome de toda a 
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo.  
 Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sessão convocando os Srs. Deputados para a 
próxima, ordinária, e para a qual designo.  
 

 EXPEDIENTE: 
 O que ocorrer. 
 

ORDEM DO DIA:  
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei nº 382/2007, do Projeto de Lei 
Complementar nº 50/200 e do Projeto de Lei nº 
518/2007.Votação adiada, com discussão única 
encerrada, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 
420/2007. Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei nº 413/2007. Discussão prévia, do 
Projeto de Lei nº 231/2007. Discussão prévia, do 
Projeto de Lei nº 285/2007. Discussão Especial, em 3ª 
sessão, dos Projetos de Lei nºs 433/2007 e 456/2007. 
Discussão Especial, em 2ª sessão, dos Projetos de Lei 
nºs 323/2007, 360/2007 e 458/2007. Discussão 
Especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 467/2007.   

Está encerrada a sessão.  
 

Encerra-se a sessão às vinte horas e trinta e 
cinco minutos.  
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N. do E.: esta edição possui um suplemento 
contendo relatório com as alterações necessárias 
ao Orçamento 2008. 

PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

PODER LEGISLATIVO 
 

PROJETO DE LEI Nº 605 
 

CONCEDE O TÍT ULO DE CIDADÃO 
ESPÍRITO-SANTENSE AO MONSENHOR 
JONAS ABIB. 

 

 Art. 1º - Fica concedido o título de Cidadão 
Espírito-santense ao MONSENHOR JONAS ABIB. 
 

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

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
02 de dezembro de 2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Deputado Estadual – DEMOCRATAS 

 
JUSTIFICATIVA 

 
 Padre Jonas Abib nasceu no dia 21 de 
dezembro de 1936 em Elias Fauto (SP).  Filho de 
Sérgio Abib, de descendência sírio libanesa, e de 
Josepha Pacheco Abib, de descendência italiana, 
residentes em São Paulo.  Aos 7 anos, iniciou o curso 
de primeiro grau no Colégio Padre Moye, em São 
Paulo (SP), dirigido pelas Irmãs da Providência de 
Gap. 
 Aos 12 anos, passou a estudar no Liceu 
Coração de Jesus na capital paulista e a trabalhar nas 
oficinas de artes gráficas, no setor de encadernação.  
Aos 13 anos, foi transferido para o Colégio São 
Manoel, em Lavrinhas (SP), com o objetivo de 
integrar-se ao seminário Salesiano, de onde mais 
tarde, partiu para Pindamonhagaba (SP), para cursar 
o ensino médio, no Instituto do Coração Eucarístico, 
e em seguida foi estudar Filosofia, no Instituto 
Salesiano de Filosofia e Pedagogia, em Lorena (SP). 
 Terminada esta etapa, cursou teologia no 
Instituo Teológico Salesiano Pio XI, do Alto da Lapa, 
em São Paulo, e foi ordenado sacerdote em 1964.  
Escolheu o seguinte lema: “Feito tudo para todos”.  
Como padre novo, em São Paulo, trabalhou dando 
assistência à juventude, através de encontros e 
retiros, e lecionou na Faculdade de Ciências e Letras 
de Lorena (SP). 
 Em 1971, Padre Jonas conheceu a Renovação 
Carismática Católica, que marcou sua vida e 
ministério.  Empenhou-se ainda mais no trabalho 
com a juventude e, em 1978, fundou a Comunidade 
Canção Nova, com a missão de evangelizar pelos 
meios de comunicação socia l. 
 Em 1980, a Comunidade Canção Nova 
passou a atuar nos meios de comunicação, com a 

Rádio Canção Nova, hoje com potência que abrange 
todo Brasil e  o mundo pela Internet.  A partir de 
1989, a Comunidade Canção Nova começou a atuar 
com uma retransmissora de TV-TVE do Rio de 
Janeiro – atingindo atualmente o mundo inteiro, 
através da Internet. 
 No ano de 2002, Padre Jonas Abib celebrou 
os 25 anos da Comunidade Canção Nova. Também 
em 2002, padre Jonas encontrou-se com o Papa João 
Paulo II e, para ele, esse encontro foi a confimação 
de sua missão na Canção Nova.  

No ano de 2004, padre Jonas Abib, 
consagrou a televisão Canção Nova em Portugal no 
altar do mundo. Junto com a televisão foram 
consagrados todo o Sistema Canção Nova de 
Comunicação e também os membros e sócios desta 
obra.  Ainda em 2004, juntamente com a 
Comunidade Canção Nova e todo os sócios, Padre 
Jonas Abib inaugurou o Centro de Evangelização 
Dom João Hipólito de Moraes, com capacidade para 
mais de 80 mil pessoas.  Foi o maior evento da 
Comunidade Canção Nova, chamado de “ Hosana 
Brasil”. 
 Em 2005, participou dos funerais do Papa 
João Paulo II, no Vaticano, e acompanhou o processo 
de eleição do Papa Bento XVI, fazendo comentários 
ao vivo pela TV Canção Nova. 
 Em 2006, recebeu da Conferência Nacional 
dos  Bispos do Brasil (CNBB) o prêmio Santa Clara, 
pelo documentário Concílio Vaticano II, produzido 
pela TV Canção Nova, e o prêmio São Franscisco de 
Sales, da Editora Canção Nova, pelo recorde de 
vendas do seu livro “Sim, sim!Não, não!”, com mais 
de 400 mil exemplares vendidos em três anos, após o 
lançamento.  No mesmo ano, acolheu na sede da 
Canção Nova, em Cachoeira Paulistas (SP), membros 
e amigos da Fraternidade Católica Internacional, no 
12º Congresso Mundial das Nova Comunidades, com 
a presença do presidente do Pontifício Conselho para 
os Leigos, Dom Stanislaw Rylko. 
 Em 17 de outubro de 2007, padre Jonas 
recebeu o título de monsenhor concedido pelo Papa 
Bento XVI, a pedido do bispo da diocese de Lorena 
(SP), Dom Benedito Beni Santos.  O título de 
“monsenhor” é dado pelo Papa a padres que se 
destacam por relevantes serviços prestados à Igreja e 
ao povo de Deus em suas dioceses. 
 Hoje, Monsenhor Jonas Abib é presidente da 
Fundação João Paulo II, membro do Conselho 
Nacional da Renovação Carismática Católica do 
Brasil e da Fraternidade Católica Internacional, órgão 
reconhecido pela Santa Sé.  Seu trabalho 
evangelizador chega diariamente aos lares espírito-
santenses, levando fé, esperança e alento ao nosso 
povo.  Desta forma, é mais do que merecido prestar-
lhe esta homenagem, concedendo-lhe o titulo de 
Cidadão Espírito-Santense, uma vez que sua palavra 
e seu testemunho de vida estão totalmente 
comprometidos na construção de uma sociedade 
fraterna, justa e igualitária. 
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PROJETO DE LEI Nº 606 
 
 

CONCEDE O TÍTULO DE 
CIDADÃO ESPÍRITO-SANTENSE 
AO PADRE MARCELO 
MENDONÇA ROSSI. 

 
 Art. 1º - Fica concedido o título de Cidadão 
Espírito-Santense ao PADRE MARCELO 
MENDONÇA ROSSI. 
 
 Art. 2º  - Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação. 
 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
02 de dezembro de 2007. 
 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Deputado Estadual – DEMOCRATAS 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 

 Marcelo Mendonça Rossi nasceu em 20 de 
maio de 1967 e foi criado em Santana, na zona norte 
de São Paulo, com seus pais Antônio e Vilma e duas 
irmãs Mônica e Marta. 
 Em 1989, formou-se em Educação Física.  
Aos 21 anos, sofreu um choque duplo: seu primo 
morreu em um acidente de carro e, na mesma época, 
ficou sabendo que uma tia tinha um tumor maligno 
na região occiptal. 
 Marcelo só encontrou  conforto na Igreja, a 
qual havia abandonado cinco anos antes. “ O 
encontro com Deus me trouxe a paz que eu havia 
perdido”, conta. Um ano depois, inspirado em uma 
minissérie sobre a vida do Papa João Paulo II, 
decidiu dedicar-se ao sacerdócio.  Fez duas 
faculdades: Filosofia pela Universidade Nossa 
Senhora Assunção e Teologia pela Faculdade 
Salesiana de Lorena. 
 Ordenado, em 01 de dezembro de 1994, 
padre Marcelo Rossi começou a pregar a  palavra de 
Deus com tanto entusiasmo que, aos poucos, 
conquistou os fiéis através de suas missas, 
transmitidas pela televisão, na Paróquia Perpétuo 
Socorro e Santa Rosalia em Santo Amaro, São Paulo. 
 O espaço ficou pequeno para tanta fé e as 
celebrações passaram a ser realizadas no espaço de 
nome “Gonzagão” e, posteriormente, no Santuário 
Terço Bizantino, primeiro na Avenida Engenheiro 
Euzébio Stevaux e atualmente na Avenida das 
Nações Unidas. 
 Toda essa mudança aconteceu muito rápido 
e, desde então, o padre Marcelo é um dos expoentes 
do Movimento Católico no Brasil.  Tem programa 
diário na Rádio Globo (de segunda a sábado das 9 às 

10h – líder de audiência nacional, com recordes 
históricos no seu horário, tendo uma média de 
2.160.000 fiéis/minuto), missa semanal e programas 
diários – Terço Bizantino e Momento Fé – 
transmitidos pela Rede Vida de Televisão, além de 
missa semanal na TV Globo, que é veiculada para 
todo Brasil e mais 45 países. 
 Um grande momento do sacerdote aconteceu 
em 1997, em 02 de novembro, um encontro religioso 
“SOU FELIZ POR SER CATÓLICO”, quando ele 
celebrou uma missa para mais de 70 mil pessoas no 
estádio do Morumbi, em São Paulo.  Para divulgar a 
mensagem de Jesus a um maior número de pessoas, 
decidiu transportar para um disco a experiência única 
de suas celebrações.  Assim, lançou, em 1998, o CD 
“Músicas para louvar ao Senhor”, que vendeu quase 
4.000.000 de exemplares.  O reconhecimento veio 
estampado em capas de diversas revistas e manchetes 
de jornais, além da presença em programas de 
televisão de grande audiência.  Com a renda obtida 
pelos discos vendidos, o religioso beneficiou dez 
obras carentes da Diocese de Santo Amaro: 
orfanatos, asilos e obras de assistência social. 
 E com a fórmula especial de levar a palavra 
de Deus através da música, o Padre Marcelo Rossi 
lançou no ano em 1999 seu segundo CD, “Um 
presente para Jesus”,; em 2000, o terceiro:Canções 
para um Novo Milenio’; em 2001, o quarto CD, 
“Paz”, com músicas de Roberto Carlos e Erasmo 
Carlos; e, em 2002, o CD “Anjos”, totalizando o 
número de 6,5 milhões de discos vendidos. 
 Em 1999, foi organizado o evento “ Saudade 
Sim, Tristeza Não”, nas proximidades do Santuário 
Terço Bizantino, que teve a presença de mais de 600 
mil fiéis, lotando as ruas em torno do santuário.  Em 
200, o evento transferido para o Autódromo de 
Interlagos, com a intenção de recepcionar um numero 
maior de pessoas, com maior  conforto e segurança.  
Para a surpresa de todos, 2 milhões e 400 mil pessoas 
lotaram o autódromo para orar e louvar Deus. 
 Desde 29 de julho de 2001, a celebração da 
“Santa Missa em seus lar”, transmitida ao vivo, 
semanalmente, para todo o Brasil e mais 12 países, 
pela TV Globo, dá continuidade ao seu trabalho de 
evangelização através dos meios de comunicação. 
 Em 31 de março de 2002, data da celebração 
da Páscoa, recebeu a nomeação de Reitor do 
Santuário Terço Bizantino.  O título foi outorgado 
pelo Bispo da Diocese de Santo Amaro, Dom 
Fernando Antonio Figueiredo.  Padre Marcelo passou 
então a exercer seu trabalho, em tempo integral, neste 
local e pode realizar todos os sacramentos da Igreja.  
Em agosto de 2003, produziu seu sexto CD e gravou 
um filme, obra com que tanto sonhava: “Maria, Mãe 
do Filho de Deus”, que teve veiculação nacional 
obtendo a sétima maior bilheteria do cinema 
nacional, com direção de Moacyr Góes e produção de 
Diler Trindade.  Em 2004 gravou “ Irmãos de Fé”, 
titulo do seu segundo filme com a mesma vitoriosa 
equipe. 
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 Em abril de 2006, realizou o “Show da Paz – 
Unidos Venceremos a Violência”, um evento em 
nome da paz que aconteceu no estádio do Morumbi, 
em São Paulo para mais de 70 mil pessoas.  Paralelo 
a isso, o Portal Padre Marcelo Rossi é, desde 2003, 
mais um meio muito importante para a comunicação 
com os fiéis, ganhador por cindo anos seguidos do 
Premio iBest, sendo hoje um Portal de evangelização. 
 Em outubro de 2006, o sacerdote lançou o 
CD “ Minha Benção”, o sétimo da sua carreira, tão 
aguardado pelos fiéis, que pediam um novo trabalho 
de evangelização em forma de música. 
 Cada vez mais o padre Marcelo Rossi cativa 
o povo brasileiro com seu jeito simples de 
evangelizar, especialmente as famílias capixabas.  
Seu trabalho de levar a palavra de Deus ao maior 
número de pessoas é o seu propósito de vida, 
cumprido passo a passo a cada missa, em cada 
programa de rádio e ou televisão.  Desta forma, é 
mais do que merecido prestar-lhe esta homenagem, 
em nome de nosso povo, concedo-lhe o título de 
Cidadão Espírito-Santense. 
 

PROJETO DE LEI Nº 607/2007  
 

“Concede Título de Cidadania 
Espírito –Santense ao Sr. Fidelis 
Lopes” 

 
 Art. 1º Na  forma da Lei nº 2.39/69 e do 
artigo 1º da Resolução nº 1.464/85, fica concedido o 
Título de Cidadania Espírito-Santense ao Sr. Fidelis 
Lopes. 
 
 Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publciação. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
03 de novembro de 2007. 
 
 

SARGENTO VALTER 
Deputado Estadual – Líder do PSB 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 
 

 Fidelis Lopes, natural da cidade de São 
Fidelis, nascido em 24 de abril de 1953, serve a 
família da Polícia Militar do Espírito Santo há 30 
anos. 

1º Sargento da PM, é enaltecida sua 
excepcional conduta sendo condecorado com 
medalhas de “Valor Policial Militar” de 10,20 e 30 
anos de serviços prestados. 

Em sua carreira ilibada serviu o Batalhão de 
Trânsito, o Batalhão de Choque, o 1º Batalhão da 
Polícia Militar bem com a Guarda do QCG. 

Na casa militar atuou como segurança dos 
governadores de 1990 a 2004. 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE 

E TOMADA DE CONTAS 
 

RELATÓRIO 
 

 A Mensagem Governamental nº 194/07 
encaminha o Projeto de Lei nº 407/07, que estima a 
Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício 
financeiro de 2008 foi lido e incluído na Ata da 
Sessão Ordinária do dia 02.10.07 e publicado no 
Diário do Poder Legislativo do dia 03.10.2007 e nos 
suplementos de I a II o quadro de detalhamento de 
despesa e no dia 17.10.2007 os anexos de I a IV que 
fazem parte do orçamento do Estado. 

O Projeto chegou a esta Comissão no dia 
16.10.2007 para exame e parecer, sendo a matéria 
distribuída no dia 17.10.2007, e avocada, por mim, 
para relatar. 
 Este é o relatório. 
 
1. DAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A 
MENSAGEM GOVERNAMENTAL 
 

O presente Projeto de Lei encaminhado a esta 
Casa foi objeto de análise em vários de seus aspectos 
como econômico, financeiro, social, político o que 
nos permite afirmar, com convicção, que a peça 
orçamentária para o exercício financeiro de 2008 
representa a continuidade da figura do Estado 
enquanto investidor e indutor do desenvolvimento e 
do crescimento econômico, aliado a constantes 
preocupações com a diminuição das imensas 
desigualdades regionais e  sociais. 

Segundo consta na Mensagem nº 194/07 do 
Governo, quanto à política fiscal merece destaque o 
cumprimento das metas fiscais de 2006. Nos 
parâmetros da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, 
o Estado vem cumprindo todas as metas definidas na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO. Conforme o 
Anexo de Avaliação do Cumprimento de Metas 
Fiscais do exercício anterior, contido na LDO de 
2007, o Estado vem cumprindo as metas fiscais, e 
atendendo aos limites de gastos com pessoal e 
encargos e de endividamento público. 

Esta proposta orçamentária demonstra que a 
retomada de investimento é uma realidade. A 
previsão R$ 769,8 milhões de investimento com 
recursos próprios, equivalente a 15,1% do Caixa do 
Tesouro Estadual para investimento, superando a 
meta de 12,8%  originalmente estipulada no 
planejamento estratégico para o ano de 2007. O 
orçamento executado de 2005 e 2006 permitiu 
investir respectivamente, R$ 386,8 milhões e R$ 
646,7 milhões, e o de 2007, em execução, o 
investimento alcançará em torno de R$ 764,8 milhões 
com recursos próprios. 
 A proposta orçamentária considera também a 
inclusão de receita derivada da captação de recursos, 
por meio de convênios e de outras fontes. Neste 
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ponto em particular, continuam a merecer destaque as 
operações de crédito com entidades multilaterais e 
federais de financiamento de projetos, destacando-se 
o financiamento já contratado com o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES 
(TRANSCOL III), as operações em negociação com 
a Caixa Econômica Federal – CEF (Habitação e 
Saneamento Básico), operação de crédito já 
contratada com o Banco Mundial – BIRD, para o 
projeto “ Águas Limpas” (Saneamento Básico) e a 
operação com o Banco Inter Americano para o 
Desenvolvimento – BID para reabilitação e 
construção de rodovias, investimentos em programas 
de melhoria da rede rodoviária do Estado e do 
sistema prisional e de segurança pública, e com o 
BNDES nas áreas de saúde e modernização da 
administração das receitas e da gestão fiscal, 
financeira e patrimonial das administrações estaduais. 

O Estado, enquanto administrador das 
finanças públicas, procura contribuir para um modelo 
de gestão que busque resultados, tendo como 
princípios a orientação, a transparência, a 
responsabilidade e a participação do cidadão e como 
objetivos a eficiência, a efetividade, a eqüidade, 
colaborando na construção de um modelo que ajude a 
diminuir as desigualdades sociais acumuladas. 

Temos assistido o esforço do Governo e a 
Assembléia Legislativa tem contribuído com ele na 
adoção de mecanismos eficientes de geração de 
receitas com o devido cuidado para não sobrecarregar 
a carga tributária  para os setores produtivos, por meio 
de aprovação de relevantes leis que alavancam o 
desenvolvimento econômico e reestrutura a máquina 
administrativa. 

O crescimento contínuo da arrecadação vem 
propiciando aumentar anualmente os investimentos e 
melhorar os serviços prestados pelo Estado que tem 
priorizado as áreas que são verdadeiros gargalos 
sociais, marcados por imperiosa necessidade de 
investimentos maciços com a finalidade de dar à 
sociedade serviços públicos de qualidade, 
principalmente nas áreas de saúde, educação e 
segurança. 

O Governo do Estado tem intensificado as 
ações de fomento ao desenvolvimento econômico e 
social objetivando melhorar as condições de vida da 
população capixaba, eliminando dificuldades 
logísticas e estruturais, conseguindo atrair empresas 
de porte nacional e internacional, que trazem ao 
Espírito Santo investimentos significativos, avanços 
tecnológicos e geração de  empregos diretos e 
indiretos.  

 

Muitas ações incluídas no Orçamento 
objetivam minimizar as grandes deficiências na infra-
estrutura econômica estadual, estreitando a 
integração do Espírito Santo com os mercados 
nacional e internacional, por meio de parcerias com 
SEBRAE, FINDES, SESI, SESC, que objetivam a 
profissionalização, com aumento considerável de 
número de vagas de ensino médio profissionalizante, 

criando as condições necessárias para a expansão de 
novas e diversificadas atividades produtivas que 
incorporem, inclusive, maior valor agregado à 
produção local, o que, em última análise, tem como 
conseqüência também um crescimento na criação de 
novos empregos. 

A qualificação e a reciclagem da mão-de-
obra dos trabalhadores, a descentralização dos 
investimentos, promovendo a interiorização do 
desenvolvimento como uma das formas de reduzir as 
desigualdades regionais, a redução das altas taxas de 
mortalidade infantil e analfabetismo aliados a severo 
combate à violência e à impunidade alcançados com 
investimentos vultosos em qualificação de servidores, 
equipamentos de última geração, aquisições de novas 
viaturas e armamentos modernos, além da 
construção, reforma e ampliação do sistema 
penitenciário e prisional do Estado, são ações que o 
Governo do Estado vem executando com a finalidade 
de oferecer maior segurança, tranqüilidade e 
melhores condições de vida a população capixaba. 
 
 
2 . DO RELATO DA MATÉRIA  
 

O orçamento de 2008 consolida a trajetória 
de recuperação dos investimentos, de expansão e de 
melhoria dos serviços públicos, iniciada em 2003, 
com o saneamento das finanças públicas estaduais.  

Ressaltamos preliminarmente que, após 
criterioso exame da matéria, encontra-se o Projeto de 
Lei Orçamentária compatibilizado com o PPA 2008-
2011. 

Cumprindo o art. 235, §§ 3º e 4º do 
Regimento Interno desta Casa de Leis que estabelece 
a ampla participação popular e cronograma para 
realização de Audiências Públicas com o objetivo de 
discutir o projeto orçamentário e receber sugestões 
dos participantes em geral. Sendo assim foi elaborado 
e aprovado um cronograma abrangendo todas as 12 
microrregiões e respectivos municípios conforme se 
segue: 
 
 

Data Local da Audiência Microrregião/ Municípios 
15/10 Vitória Metropolitana: Vitória, Vila Velha, 

Cariacica, Serra, Viana, Fundão e 
Guarapari 
Metrópole Expandida Sul: Anchieta, 
Piúma, Iconha, Itapemirim, Alfredo 
Chaves e Marataízes. 

19/10 Linhares Pólo Linhares: Ibiraçu, João Neiva, 
Aracruz, Linhares, Rio Bananal, 
Sooretama 
Litoral Norte: Jaguaré, São Mateus, 
Conceição da Bara e Pedro Canário. 

20/10 Santa Teresa Sudoeste Serrana: Afonso Cláudio, 
Domingos Martins, Venda Nova do 
Imigrante, Marechal Floriano, 
Conceição do Castelo, Brejetuba e 
Laranja da Terra 
Central Serrana: Santa Leopoldina, 
Santa Maria de Jetibá, Santa Tereza, 
São Roque do Canaã, Itaguaçu, Itarana. 

25/10 Colatina Pólo Colatina: Colatina, Marilândia, 
Baixo Guandu, Pancas, Alto do Rio 
Novo e Governador Lindemberg. 
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Noroeste I: Vila Pavão, Barra de São 
Francisco, Água Doce do Norte, 
Mantenópolis e Ecoporanga 

26/10 São Mateus Extremo Norte: Pinheiros, Montanha, 
Mucurici e Ponto Belo  
Noroeste II:  Nova Venécia, Boa 
Esperança, São Gabriel da Palha, 
Águia Branca, São Domingos do Norte 
e Vila Valério. 

08/11 Guaçui Caparaó: Alegre, Dores do Rio Preto, 
Ibitirama, Divino São Lourenço, 
Guaçui, Minuz Freire, Iúna, Irupi, 
Ibatiba e São José do Calçado. 

09/11 Mimoso do Sul 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 

 
Nos dias 30 e 31 de outubro ocorreu o 

treinamento, ministrado pelos técnicos da Comissão 
de Finanças, para os assessores parlamentares com a 
finalidade de apresentar-los e instruir-los para 
elaboração das emendas Parlamentares ao orçamento 
exercício financeiro de 2008, conforme lista de 
presenças anexa. 
 Os parlamentares tiveram inicialmente 10 
dias para a entrega das emendas, porém a pedido dos 
nobres pares e por meio de aprovação dos membros 
da Comissão de Finanças foi alterado prazo 
garantindo aos deputados mais 5 (cinco) dias para a 
confecção de seus pleitos.  
 Conseqüentemente com a prorrogação da 
data de entrega de emendas, foram alterados os 
prazos das etapas seguintes do processo, reduzindo-
se assim o período de análise e confecção do nosso 
relatório. 
 Por ordem desta relatoria, além das reuniões 
que a Equipe Técnica da Comissão de Finanças 
realizou com os assessores dos deputados, 
responsáveis pelas elaborações das emendas, esta 
equipe esteve a disposição, indo a cada Gabinete 
parlamentar para esclarecer dúvidas referente a sua 
elaboração, permitindo-se assim facilitar a elaboração 
das possíveis emendas pleiteadas pelos Senhores 
Deputados. 

Conforme citado foram realizadas pela 
Comissão de Finanças 07 (sete) Audiências Públicas, 
cobrindo os municípios das diferentes regiões do 
Estado, com a participação de mais de 1.530 
representantes dos Poderes Executivos Municipais, 
das Câmaras dos Vereadores, do Setor Empresarial, 
além da significativa participação de lideranças de 
sociedades civis organizadas, debatendo as 
prioridades e os programas previstos no orçamento. 
Foram recebidas várias sugestões nestas audiências, 
as quais foram encaminhadas a todos os gabinetes. 

A importante participação das lideranças 
citadas comprovam o acerto das realizações das 
Audiências Públicas da Assembléia Legislativa e 
fazem esta relatoria indicar a execução de algumas 
ações que julgamos relevantes para a sedimentação 
da credibilidade destas audiências. 

Citamos a seguir os principais pleitos 
contemplados na Proposta Governamental: 

 
 

METROPOLITANA 
Área: Transportes e Obras Públicas  

• Ampliação da capacidade do 
Corredor Urbano José Sette; 

• Ampliação e melhoramentos do 
Corredor Urbano Fernando Ferrari; 

• Construção do Corredor Urbano 
Bigossi; 

• Construção do Corredor Urbano de 
Jacaraípe 

• Construção do Corredor Urbano 
Sudeste – eixo Alice Coutinho 

• Construção do Eixo Urbano ao Norte 
da BR 262/Viana  

• Construção do Eixo Urbano 
Jacaraípe – Serra Dourada – BR 

• Construção e pavimentação do 
Corredor Urbano de ligação da BR 
262 a Av. Carlos Lindenberg, via 
Jardim América 

 
 
Área: Educação 

• Construção, ampliação e/ou reforma 
de unidades escolares educação 
técnica profissional; 

• Construção, ampliação e/ou reforma 
e reparos de unidades escolares de 
ensino fundamental; 

• Construção, ampliação e/ou reforma 
e reparos de unidades escolares de 
ensino médio; 

• Implantação dos núcleos regionais – 
educador; 

• Apoio às instituições especializadas 
para atendimento educacional 
específico. 

 
 
Área: Saúde  

• Ampliação e modernização da 
Hemorrede estadual; 

• Ampliação e reforma do Hospital 
São Lucas; 

• Construção do novo Hospital Dório 
Silva; 

• Construção do novo Hospital Infantil 
Nossa Senhora da Glória; 

• Construção e modernização da rede 
dos serviços de saúde no Estado; 

• Atenção a saúde no sistema 
penitenciário; 

• Operacionalização do Hospital 
Central de Vitória. 
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PÓLO LINHARES 
Área: Transportes e Obras Públicas  

• Desenvolvimento da infra-estrutura 
aeroportuária; 

• Municipalização do trânsito. 
 

Área: Educação 
• Apoio às instituições especializadas 

para atendimento educacional 
específico; 

• Cooperação do Estado aos 
Municípios na área de educação. 

 
Área: Saúde  

• Apoio financeiro aos municípios de 
menor Índice de Desenvolvimento 
Humano – IDH; 

• Estruturação da rede de serviços de 
atenção primária em saúde; 

• Contrapartida financeira aos 
municípios para aquisição de 
medicamentos básicos. 

 
METRÓPOLE EXPANDIDA SUL 

Área: Transportes e Obras Públicas  
• Construção da Rodovia ES 060, 

trecho Marataízes – divisa ES/RJ; 
• Construção da Rodovia ES 375, 

trechos Vargem Alta Rodeio – 
Iconha; 

• Municipalização do trânsito; 
 

Área: Educação 
• Construção, ampliação e/ou reforma 

de unidades escolares técnica 
profissional; 

• Construção, ampliação e/ou reforma 
e reparos de unidades escolares de 
ensino fundamental; 

• Apoio às instituições especializadas 
para atendimento educacional 
específico; 

 
Área: Saúde  

• Apoio financeiro aos municípios para 
projetos na rede de serviços de 
saúde; 

• Estruturação da rede de serviços de 
atenção primária em saúde; 

• Serviços de atendimento móvel de 
urgência – SAMU. 

 
 
SUDOESTE SERRANA 

Área: Transportes e Obras Públicas  
• Municipalização do trânsito; 
• Reabilitação de trechos na 

microrregião; 
Área: Educação 

• Construção, ampliação e/ou reforma 
e reparos de unidades escolares de 
ensino fundamental; 

• Construção, ampliação e/ou reforma 
e reparos de unidades escolares de 
ensino médio; 

• Apoio às instituições especializadas 
para atendimento educacional 
específico. 

 
Área: Saúde  

• Apoio financeiro aos municípios de 
menor Índice de Desenvolvimento 
Humano – IDH; 

• Apoio financeiro aos municípios para 
projetos na rede de serviços de 
saúde; 

• Contrapartida financeira aos 
municípios para aquisição de 
medicamentos básicos. 

 
CENTRAL SERRANA 

Área: Transportes e Obras Públicas  
• Implantação e pavimentação da 

Rodovia ES 452, trecho Várzea 
Alegre – Santo Antonio; 

• Reabilitação da Rodovia ES 261, 
trecho Fundão – Santa Teresa; 

 
Área: Educação 

• Construção, ampliação e/ou reforma 
e reparos de unidades escola res de 
ensino fundamental; 

• Apoio às instituições especializadas 
para atendimento educacional 
específico. 

 
Área: Saúde  

• Apoio financeiro aos municípios de 
menor Índice de Desenvolvimento 
Humano – IDH; 

• Estruturação da rede de serviços de 
atenção primária em saúde; 

• Contrapartida financeira aos 
municípios para aquisição de 
medicamentos básicos. 

 
LITORAL NORTE 

Área: Transportes e Obras Públicas  
• Construção da Rodovia ES 209, 

trechos Pedro Canário Cristal – 
Montanha; 

• Municipalização do trânsito; 
• Monitoramento, controle, contenções 

e recuperação da Zona Costeira e 
Barrancas. 

Área: Educação 
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• Construção, ampliação e/ou reforma 
e reparo de unidades escolares de 
ensino fundamental; 

• Construção, ampliação e/ou reforma 
e reparo de unidades escolares de 
ensino médio; 

• Apoio às instituições especializadas 
para atendimento educacional 
específico. 

 
Área: Saúde  

• Construção e modernização da rede 
de serviços de saúde no Estado; 

• Apoio financeiro aos municípios de 
menor Índice de Desenvolvimento 
Humano – IDH; 

• Apoio financeiro aos munic ípios para 
projetos na rede de serviços de 
saúde; 

• Estruturação da rede de serviços de 
atenção primária em saúde. 

 
EXTREMO NORTE 

Área: Transportes e Obras Públicas  
• Conservação corretiva e rotineira das 

rodovias estaduais; 
• Reabilitação de trechos na 

microrregião. 
 

Área: Educação 
• Construção, ampliação e/ou reforma 

e reparo de unidades escolares de 
ensino fundamental; 

• Construção, ampliação e/ou reforma 
e reparo de unidades escolares de 
ensino médio; 

• Apoio às instituições especializadas 
para atendimento educacional 
específico. 

 
Área: Saúde  

• Apoio financeiro aos municípios de 
menor Índice de Desenvolvimento 
Humano – IDH; 

• Apoio financeiro aos municípios para 
projetos na rede de serviços de 
saúde; 

• Contrapartida financeira aos 
municípios para aquisição de 
medicamentos básicos. 

 
PÓLO COLATINA 

Área: Transportes e Obras Públicas  
• Construção da Rodovia ES 164, 

trechos Pancas – Alto Mutum – 
Fontinelli; 

• Construção da Rodovia ES 248, 
trecho Linhares – Colatina; 

• Construção da Rodovia ES 446, 
trecho Colatina – Itaimbé; 

• Reabilitação da Rodovia ES 341, 
trecho Pancas – Ângelo Frechiani; 

• Reabilitação da Rodovia ES 356, 
trecho Colatina – Marilândia; 

• Reabilitação de trechos na 
microrregião. 

 
Área: Educação 

• Construção, ampliação e/ou reforma 
de unidades escolares educação 
técnica profissional; 

• Construção, ampliação e/ou reforma 
e reparo de unidades escolares de 
ensino fundamental; 

• Construção, ampliação e/ou reforma 
e reparo de unidades escolares de 
ensino médio; 

 
Área: Saúde  

• Ampliação e modernização da 
Hemorrede estadual; 

• Construção e modernização da rede 
de serviços de saúde no Estado; 

• Construção e ampliação e reforma do 
Hospital e Maternidade Silvio 
Avidos; 

• Apoio financeiro aos municípios de 
menor Índice de Desenvolvimento 
Humano – IDH; 

• Apoio financeiro aos municípios para 
projetos na rede de serviços de 
saúde; 

• Aquisição de equipamentos para rede 
de serviços de saúde no Estado; 

• Contrapartida financeira aos 
municípios para aquisição de 
medicamentos básicos. 

 
NOROESTE I 

Área: Transportes e Obras Públicas  
• Construção e pavimentação de 

diversos trechos da malha rodoviária 
estadual e de vias complementares; 

• Reabilitação da Rodovia ES 320, 
trecho Ecoporanga – Três Vendas. 

 
Área: Educação 

• Construção, ampliação e/ou reforma 
e reparo de unidades escolares de 
ensino fundamental; 

• Construção, ampliação e/ou reforma 
e reparo de unidades escolares de 
ensino médio; 

• Implantação de núcleos regionais – 
educador; 

• Cooperação do Estado aos 
Municípios na área de educação. 
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Área: Saúde  
• Construção e modernização da rede 

de serviços de saúde no Estado; 
• Apoio financeiro aos municípios de 

menor Índice de Desenvolvimento 
Humano – IDH; 

• Apoio financeiro aos municípios para 
projetos na rede de serviços de saúde; 

• Aquisição de equipamentos para rede 
de serviços de saúde no Estado; 

• Manutenção do Hospital Drª Rita de 
Cássia. 

 
NOROESTE II 

Área: Transportes e Obras Públicas  
• Construção da Rodovia BR 381, 

trecho Rio Muniz – Entroncamento 
ES 080; 

• Municipalização do trânsito; 
• Construção e pavimentação de 

diversos trechos da malha rodoviária 
estadual e de vias complementares; 

• Reabilitação de trechos da 
microrregião; 
 
Área: Educação 

• Construção, ampliação e/ou reforma 
e reparo de unidades escolares de 
ensino fundamental; 

• Construção, ampliação e/ou reforma 
e reparo de unidades escolares de 
ensino médio; 

• Apoio às instituições especializadas 
para atendimento educacional 
específico. 

 
Área: Saúde  

• Apoio financeiro aos municípios de 
menor Índice de Desenvolvimento 
Humano – IDH; 

• Apoio financeiro aos municípios para 
projetos na rede de serviços de 
saúde; 

• Estruturação da rede de serviços de 
atenção primária em saúde; 

• Contrapartida financeira aos 
municípios para aquisição de 
medicamentos básicos. 

 
PÓLO CACHOEIRO 

Área: Transportes e Obras Públicas  
• Desenvolvimento da infra estrutura 

aeroportuária; 
• Construção da Rodovia ES 162, 

trecho Presidente Kennedy Morobá; 
• Reabilitação da Rodovia ES 482, 

trecho Cachoeiro de Itapemirim – 
Alegre; 

• Reabilitação de trechos da 
microrregião.   

 
Área: Educação 

• Construção, ampliação e/ou reforma 
e reparo de unidades escolares de 
ensino fundamental; 

• Construção, ampliação e/ou reforma 
e reparo de unidades escolares de 
ensino médio; 

• Apoio às instituições especializadas 
para atendimento educacional 
específico. 

• Cooperação do Estado aos 
Municípios na área de educação. 

 
Área: Saúde  

• Ampliação e modernização da 
Hemorrede estadual; 

• Construção e modernização da rede 
de serviços de saúde no Estado; 

• Apoio financeiro aos municípios de 
menor Índice de Desenvolvimento 
Humano – IDH; 

• Apoio financeiro aos municípios para 
projetos na rede de serviços de 
saúde; 

• Estruturação da rede de serviços de 
atenção primária em saúde. 

 
CAPARAÓ 

Área: Transportes e Obras Públicas  
• Conservação corretiva e rotineira das 

rodovias estaduais; 
• Construção da Rodovia ES 181, 

trecho Alegre – Arraia do Café; 
• Municipalização do trânsito. 
• Construção e pavimentação de 

diversos trechos da malha rodoviária 
estadual e de vias complementares; 

• Reabilitação da Rodovia ES 482, 
trecho Cachoeiro de Itapemirim – 
Alegre; 

 
Área: Educação 

• Aquisição, construção, ampliação de 
reforma de imóveis; 

• Construção, ampliação e/ou reforma 
e reparo de unidades escolares de 
ensino fundamental; 

• Construção, ampliação e/ou reforma 
e reparo de unidades escolares de 
ensino médio; 

• Apoio às instituições especializadas 
para atendimento educacional 
específico. 

• Cooperação do Estado aos 
Municípios na área de educação. 
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Área: Saúde  
• Construção e modernização da rede 

de serviços de saúde no Estado; 
• Apoio financeiro aos municípios de 

menor Índice de Desenvolvimento 
Humano – IDH; 

• Apoio financeiro aos municípios para 
projetos na rede de serviços de 
saúde; 

• Aquisição de equipamentos para rede 
de serviços de saúde no Estado; 

• Estruturação da rede de serviços de 
atenção primária em saúde; 

• Atenção a saúde no sistema 
penitenciário; 

• Manutenção do Hospital São José do 
Calçado; 

• Contrapartida financeira aos 
municípios para aquisição de 
medicamentos básicos. 

• Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência - SAMU 

 
3. DA ANÁLISE DAS EMENDAS 
 

Com base no artigo 151, § 1º da Constituição 
Estadual, o Projeto de Lei recebeu 861(oitocentas e 
sessenta e uma) emendas. 

 
3.1. Emendas Acolhidas  

 
Foram integralmente acolhidas 657 

(seiscentas e cinqüenta e sete) conforme relação a 
seguir: 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012 
013 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 
024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 
034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 
044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 
054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 
064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 
074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 
084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 
094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 104, 
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 
115, 116, 117, 118, 119, 120, 138, 139, 141, 142, 
143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 170, 171, 173, 
174, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 184, 185, 186, 
188, 189, 191, 192,  193, 194, 195, 196, 197, 198, 
199, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207,  209, 210, 
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 
221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 
231, 232, 233, 234, 235, 236, 237,  242, 243, 244, 
245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 254, 255, 256, 
257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 
267, 269, 270, 271, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 
279, 280, 281, 282, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 
290, 291, 292, 294, 296, 297, 298, 300, 301, 302, 
303, 304, 305, 306, 307, 312, 313, 314, 315, 316, 
317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 
327, 328, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 

338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 
348, 349, 350, 351, 352, 354, 355, 356, 357, 358, 
359, 360, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 
371, 372, 373, 376, 378, 380, 381, 382,  383, 384, 
385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 
395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 406, 407, 
408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 
418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 427, 428, 
429, 430, 431, 454, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 
479, 480, 481, 482, 483, 485, 486, 487, 488, 489, 
490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 
500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 
510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518,  519, 
520, 521, 522, 523, 524, 525,  527, 528, 529, 530, 
531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 
541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 
551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 
563, 564, 566, 567, 568, 570, 572, 576, 577, 578, 
580, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 
596, 598, 599, 600, 601, 604, 605, 606, 607, 608, 
609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 
619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 
629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 
639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 
649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 
663, 664, 667, 668, 670, 671, 672, 683, 684, 685, 
686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 696, 
697, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 
708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 
718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 
728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 
738, 739, 740, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748,  
750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 
760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 
770, 771, 773, 774, 775, 776, 779, 780, 781, 782, 
783, 784, 785, 786, 787, 788, 790, 796, 799, 801, 
819, 825, 826, 827, 828, 834, 835, 836, 838,  839, 
840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 
850, 851, 852, 853, 854, 855 e 856.  
 

Conforme Of/AL/GDJS/Nº 396/07, da 
deputada Janete de Sá, esta relatoria atende a 
solicitação para considerar o Município de Cariacica 
e não o de Guarapari no texto da emenda de nº 827, 
acolhida.  
 

3.2. Emendas Rejeitadas  
 

Foram rejeitadas  por esta relatoria 170 
(cento e setenta) emendas que são as de nºs, 001, 002, 
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 
131, 132, 134, 135, 136, 137, 140, 144, 151, 152, 
153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 
163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 172, 178, 187, 
190, 201, 208, 238, 239, 240, 241, 252, 253, 268, 
285, 299, 308, 309, 310, 311, 329, 353, 361, 370, 
374, 375, 377, 379, 403, 404, 405, 426, 449, 450, 
453, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 
464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 478, 484, 
526, 561, 562, 565, 569, 571, 573, 574, 575, 579, 
581, 582, 593, 595, 602, 603, 659, 660, 661, 662, 
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665, 666, 669, 673, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 
681, 682, 698, 741, 749, 777, 778, 789, 791, 792, 
793, 794, 795, 797, 798, 800, 802, 804, 805, 806, 
807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 
817, 818, 820, 821, 822, 823, 824, 829, 830, 831, 
832, 833, 837, 857, 858, 859, 860 e 861, tendo em 
vista os entendimentos havidos anteriormente. 

 
3.2.1 Considerações 

 
Esta relatoria solicita a atenção dos senhores 

Deputados com relação às emendas abaixo 
relacionadas que foram rejeitadas: 
 

As emendas de nºs 121, 675, 676, 677 e 680 
que totalizam R$ 14.000.000,00, ultrapassaram o 
valor da rubrica que é de R$ 10.300.000,00. 
 

As emendas de nºs 308, 311 e 858 que 
totalizam R$ 9.500.000,00, ultrapassaram o valor da 
rubrica que é de R$ 7.000.000,00 
 

As emendas de nºs 673, 681 e 833 que 
totalizam R$ 1.500.000,00, ultrapassaram o valor da 
rubrica que é de R$ 800.000,00 

 
As emendas de nºs 187 e 190 que totalizam 

R$ 500.000,00 ultrapassaram o valor da rubrica que é 
de R$ 400.000,00 
 

As emendas de nºs 791, 811, 812, 813, 816 e 
820 que totalizam R$ 660.000,00, ultrapassaram o 
valor da rubrica que é de R$ 410.000,00 
 

Emenda de nº 172 – Não cabe ação nova, 
existe um programa que já atende a construção de 
viaduto (31.101...........1536). 
 

Emenda de nº 178 – Não cabe ação nova, 
existe um programa que já atende a construção de 
viaduto (31.101...........1536). 

 
Emenda de nº 238 – A ação não cabe neste 

programa, pois se trata de desenvolvimento de 
eventos. O programa certo seria Promoção Industrial 
e desenvolvimento Econômico. 
 

Emenda de nº 239 – Já existe ação que 
contempla a construção e ampliação e reforma na 
rede de saúde, pois este programa é de manutenção 
da rede de serviço e saúde. 
 

Emenda de nº 241 – O programa citado na 
emenda trata de manutenção, mas existe uma ação 
que permite a construção, ampliação e reforma da 
rede de serviço de saúde do Estado. 

 
Emendas de nºs 252, 253 e 268 – Não cabem 

ações novas, pois já existe no orçamento uma ação 
que atende a todo o Estado. 

Emenda de nº 353 – Este programa que está 
sendo criada esta  ação, não corresponde a esta 
Unidade Orçamentária - U.O.  

 
Emenda de nº 363 – Este programa que está 

sendo criada esta  ação, não corresponde a esta U.O.  
 

Emenda de nº 463 e 471 – Não destinam 
valores para as emendas, ficando assim prejudicada. 
 

Emenda de nº 467 - A ação citada na emenda 
não permite a construção de I.M.L. e sim de unidades 
da policia civil. 
 

Emenda de nº 478 – Deveria ser incluída na 
ação construção, ampliação ou reforma de unidade 
escolar que já consta do orçamento. 
 

Emenda de nº 565 – Solicita auxilio para a 
Associação do Corpo de Bombeiros na SETADES, 
quando deveria ser na SESP. 
 

Emenda de nº 569 - Solicita auxilio para a 
Associação Capixaba de Combate ao Câncer Infantil 
na SETADES, quando deveria ser na SESA. 
 

Emendas de nº 574, 659, 821 e 829 – Estes 
programas citados não correspondem a esta U.O.  
 

Emenda de nº 579 – Esta ação citada não 
corresponde a esta U.O. 
 

Emenda de nº 603 - Esta ação citada não 
corresponde a esta U.O. 
 

Emendas de nº 657, 676 e 677 - Estas ações 
citadas não correspondem a estes programas. 
 

Emenda de nº 660 - Esta ação citada não 
corresponde a esta U.O. 
 

Emenda de nº 669 – Esta ação citada  não 
corresponde a esta U.O. 
 

Emenda de nº 673 – Aloca recurso no 
programa gestão fazendária , na ação divulgação 
institucional.  Não consta este programa e esta ação 
no orçamento da Assembléia. 
 

Emenda de nº 749 - Esta ação citada  não 
corresponde a esta U.O. 

 
Emenda de nº 789 - Esta ação citada  não 

corresponde a esta U.O. 
 

Emendas de nºs 792, 793, 794, 795, 802, 804, 
810, 814, 822, 823 e 824 – As emendas citadas 
deveriam ser inseridas no programa específico 
constante no orçamento na U. O. 35.201......3464, 
corresponde a melhoria de vias urbanas ou na U. O. 
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36.101......1530 que é adequação de melhoria de vias 
urbanas. 
 

Emenda de nº 797 – A emenda deveria 
repassar recursos através de auxílios, pois o Estado 
não pode executar obras dentro de Associações, 
Comunidades  e Entidades. 
 

Emenda de nº 798 - Esta ação citada  não 
corresponde a esta U.O.  

 
Emendas de nº 805, 807, 815 e 817 – As 

naturezas utilizadas não permitem aquisições de 
materiais e manutenção, só permitem obras e 
instalações. 
 

Emenda de nº 808 – A solicitação para 
aquisição de viaturas para atuar nos bairros não cabe 
à Secretaria Justiça e sim na Secretaria de Segurança 
Pública. 
 

Emenda de nº 818 – A ação citada na emenda 
permite a promoção de eventos voltados para a área 
de trabalho e desenvolvimento social para aumentar a 
oferta de emprego. 
 

Emenda de nº 830 – Esta ação citada  não 
corresponde a esta U.O. 
 

Emenda de nº 832 - Esta ação citada  não 
corresponde a esta U.O. 

 
3.3 Emendas Retiradas  

 
 O relator, a pedido dos seus autores, acatou a 
retirada de 32 (trinta e duas) emendas, conforme 
relação abaixo: 
 

As emendas de nºs 182, 183 e 674 foram 
retiradas respectivamente por solicitação do 
autor, o Deputado Doutor Wolmar Campostrini, por 
meio dos ofícios GDDW nº 152/07 datado de 
08/11/2007 e GDDW nº 153/07, datado de 19/11/07. 
(Cópia anexa). 
 

As emendas de nºs 772 e 803 foram 
retiradas por solicitação da autora, a Deputada 
Janete de Sá, por meio do ofício GDJS nº 395/07 
datado de 21/11/2007. (Cópia anexa). 

 
 A emenda de nº 133 foi retirada por 
solicitação do autor, o Deputado Theodorico 
Ferraço, por meio do ofício GDTF nº 200/07 datado 
de 19/11/2007. (Cópia anexa). 
 
 A emenda de nº 103 foi retirada por 
solicitação do autor, o Deputado Cláudio Vereza, 
por meio do ofício GDCV nº 331/07 datado de 
19/11/2007. (Cópia anexa). 

 A emenda de nº 695 foi retirada por 
solicitação do autor, o Deputado Doutor Rafael 
Favatto, por meio do ofício GDRF nº 735/07 datado 
de 19/11/2007. (Cópia anexa). 
 

As emendas de nºs 293, 295, 432, 433, 434, 
435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 
445, 446, 447, 448, 451 e 452 foram retiradas por 
solicitação do autor, o Deputado Da Vitória, por 
meio do ofício GDDVI  nº 640/07 datado de 
27/11/2007. (Cópia anexa). 

 
As emendas de nºs  583, 584, 597 foram 

retiradas por solicitação do autor, o Deputado 
Euclério Sampaio por meio do ofício s/nº datado de 
28/11/2007. 
 

3.4 Emendas e Subemendas por 
Solicitação  

 
As emendas e subemendas descritas a seguir 

estão amparadas no artigo 236, §§ 1º e 2º do 
Regimento Interno desta Casa, em que admite ao 
relator a apresentação de emendas, emendas 
aglutinativa ou subemendas que serão publicadas no 
Diário do Poder Legislativo – DPL conforme 
transcrição abaixo: 

 
“Art. 236 As emendas aos projetos a 
que se refere este Capítulo serão 
apresentadas na comissão 
permanente específica dentro do 
prazo improrrogável aprovado no 
cronograma de trabalho e publicadas. 
 
§ 1º No exame da comissão, as 
emendas serão acatadas 
integralmente ou rejeitadas, 
admitindo-se que o relator apresente 
emendas aglutinativas ou 
subemendas para acatar parcialmente 
emendas apresentadas por Deputado. 
 
§ 2º As emendas do relator serão 
apresentadas e numeradas dentro da 
seqüência das demais emendas 
recebidas e publicadas. 

 
Esta relatoria acata o Ofício GDTF nº 206/07 

(cópia anexa) de autoria do Deputado Theodorico 
Ferraço, e apresenta as seguintes emendas e 
subemendas: 

 
1) A emenda de nº 003 passa ser subemendas 
de nºs 862, 863, 864 e 865 

 
1.1) A  emenda de nº 003 passa a ser 
subemenda de nº 862. Justificativa: destina 
recursos para a codificação 31.101. 
20.122.0500.1360, natureza 4.4.40.42, fonte 
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0101, esfera F, e com alteração do texto da 
emenda para auxilio à Prefeitura Municipal 
de Itapemirim para compra de material 
permanente: veículos, máquinas e 
equipamentos, reduzindo o valor da emenda 
para R$ 504.000,00 (quinhentos e quatro mil 
reais), que deduzidos do valor, limite de R$ 
800.000,00 (oitocentos mil reais) da Reserva 
Parlamentar. 
 
Restando um total de R$ 296.000,00 

(duzentos e noventa e seis mil reais) da emenda de nº 
003, foram alocados nas subemendas abaixo 
relacionadas: 

 
1.2) A emenda de nº 003 passa a ser 
subemendas de nº 863. 
Justificativa: aloca recurso no valor de R$ 
100.000,00 (cem mil reais) na codificação 
35.201.26.782.0066.3464, natureza 
4.4.90.51, fonte 0101, esfera F, com a 
finalidade de pavimentação de vias urbanas 
no Estado. 

 
1.3) A emenda de nº 003 passa a ser 
subemendas de nº 864.  
Justificativa: aloca recurso no valor de R$ 
100.000,00 (cem mil reais) na codificação 
36.101.15.451.0238.1530 natureza 4.4.40.42, 
fonte 0101, esfera F, com a finalidade de 
pavimentação de ruas vias urbanas no  
Estado 
 
1.4) A emenda de nº 003 passa a ser 
subemendas de nº 865. 
Justificativa: aloca recurso no valor de R$ 
96.000,00 (noventa e seis mil reais) na 
codificação 44.901.10.302.0385.1705, 
natureza 4.4.90.52, fonte 0101, esfera F, com 
a finalidade Aquisição de Equipamento para 
a rede Saúde no Estado 
 
Atendendo ofício GAB/DDVI de nºs 638 e 

639/07 (em anexo) de autoria do Deputado Da 
Vitória, esta relatoria apresenta as seguintes 
subemendas: 

 
1) A emenda de nº 272 passa a ser 
subemenda de nºs 866 e 867: 
 
1.1) subemenda de n º 866; 
Justificativa: o recurso foi alterado para o 
valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

 
1.2) subemenda de n º 867; 
Justificativa: aloca recurso no valor de R$ 
30.000,00 (trinta mil reais) na codificação 
35201.26.782.0066.3452, natureza 4.4.90.51, 
fonte 0101, esfera F, com a finalidade de  

pavimentação de ruas no  Município de Barra 
de São Francisco. 
 
Atendendo ofício Of/AL/DG/Nº 192/07 (em 

anexo) de autoria do Diretor Geral da Secretaria da 
Assembléia Legislativa, esta relatoria  apresenta  as 
seguintes emendas: 

 
1) Emenda de nº 868, reduz na codificação 
01101.01.031.0019.1001,  natureza 
3.3.90.39, fonte 0101, esfera F, R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais) beneficiando 
a codificação 01101.01.122.0801.2002, 
natureza 3.1.90.11, fonte 0101, esfera F em 
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 
 
2) Emenda de nº 869, reduz na codificação 
01101.01.031.0019.1001,  natureza 
4.4.90.52, fonte 0101, esfera F , R$ 
1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil 
reais) beneficiando a codificação 
01101.01.122.0801.2002, natureza 3.1.90.11, 
fonte 0101, esfera F em R$ 1.200.000,00 
(hum milhão e duzentos mil reais). 
 
3) Emenda de nº 870, reduz na codificação 
01101.01.031.0019.1004,  natureza 
4.4.90.52, fonte 0101, esfera F, R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais) beneficiando 
a codificação 01101.01.122.0801.2002, 
natureza 3.1.90.11, fonte 0101, esfera F em 
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 
 
4) Emenda de nº 871, reduz na codificação 
01101.01.031.0019.2003,  natureza 
3.3.90.39, fonte 0101, esfera F , R$ 
800.000,00 (oitocentos mil reais) 
beneficiando a codificação 
01101.01.122.0801.2002, natureza 3.1.90.11, 
fonte 0101, esfera F em R$ 800.000,00 
(oitocentos mil reais). 
 
5) Emenda de nº 872, reduz na codificação 
01101.01.122.0019.1002,  natureza 
4.4.90.51, fonte 0101, esfera F , R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais) beneficiando 
a codificação 01101.01.122.0801.2002, 
natureza 3.1.90.11, fonte 0101, esfera F em 
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 
 
6) Emenda de nº 873, reduz na codificação 
01101.01.122.0801.2001,  natureza 
3.3.90.30, fonte 0101, esfera F , R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais) beneficiando 
a codificação 01101.01.122.0801.2002, 
natureza 3.1.90.11, fonte 0101, esfera F em 
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 
 
7) Emenda de nº 874, reduz na codificação 
01101.01.122.0801.2001,  natureza 
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3.3.90.39, fonte 0101, esfera F , R$ 
1.468.244,00 (hum milhão, quatrocentos e 
sessenta e oito mil, duzentos e quarenta e 
quatro reais) beneficiando a codificação 
01101.01.122.0801.2002, natureza 3.1.90.11, 
fonte 0101, esfera F em R$ 1.468.244,00 
(hum milhão, quatrocentos e sessenta e oito 
mil, duzentos e quarenta e quatro reais). 
 
Esta relatoria por solicitação da Secretaria de 

Estado de Planejamento apresenta as seguintes 
emendas: 

 
1) Emenda de nº 875, reduz na codificação 
45105.10.302.0092.771, natureza 3.3.90.37, 
fonte 0101, esfera S , R$ 1.648.000,00 (Hum 
milhão seiscentos e quarenta e oito mil reais) 
beneficiando a codificação 
45105.10.302.0092.771, natureza 3.1.90.34, 
fonte 0101, esfera S em R$ 1.648.000,00 
(Hum milhão seiscentos e quarenta e oito mil 
reais). 
 
2) Emenda de nº 876, reduz na codificação 
46201.04.122.0800.2810, natureza 3.3.90.39, 
fonte 0101, esfera S , R$ 2.400.000,00 (dois 
milhões e quatrocentos mil reais) 
beneficiando a codificação 
46201.08.306.0165.4810, natureza 3.3.90.39, 
fonte 0101, esfera S em R$ 2.400.000,00 
(dois milhões e quatrocentos mil reais). 

 
3.5. Emendas com Impedimentos de 

Destaque  
 

As emendas de nºs 374, 377, 455, 456, 457, 
458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 
468, 469, 470, 471, 484, 562 e 575 foram rejeitas  
por não destinarem recursos para a ação, conforme 
determina o artigo 151, § 2º, II da Constituição 
Estadual, (encontram-se todas as emendas publicadas 
no Dário do Poder Legislativo – DPL). 

 
As emendas de nºs 659, 665 e 666 foram 

rejeitadas por subtrairem recursos da Educação e 
alocarem em outra Secretaria. 

 
A emenda de nº 831 foi rejeitada por subtrair 

recursos da Saúde e alocarem em outra Secretaria. 
 

A emenda de nº 241 foi rejeitada por que 
zerar a rubrica no valor total de R$ 500.000,00 
(quinhentos mil reais). UO Unidade Orçamentária 
44901.10.302.0290.4702, Natureza 3.3.50.39, Fonte 
0104, Esfera S. 

A emenda de nº 698 no valor de R$ 
4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais) 
foi rejeitada por que ultrapassar a rubrica da ação no 
valor de R$ 1.200.000,00 (hum milhão e duzentos 
mil reais). 

A emenda de nº 526 no valor de R$ 
100.000,00 (cem mil reais) foi rejeitada por que 
ultrapassa a rubrica da ação no valor de R$ 
50.000,00. 
 
4. AGRADECIMENTOS ESPECIAIS  
 

Esta relatoria e demais membros agradecem à 
Mesa Diretora, Deputado Guerino Zanon, Deputada 
Aparecida Denadai e Deputado Paulo Folleto e ao 
Diretor Geral da ALES Bruno Margotto Marianelli 
pelo apoio e condições dadas para que as Audiências 
Públicas no interior do Estado do Espírito Santo 
pudessem ser realizadas. Agradecem ainda a 
importante contribuição e colaboração do Diretor 
Legislativo das Comissões Permanentes e 
Temporárias Marcelo Siano Lima, aos técnicos da 
Comissão de Orçamento e Finanças Sandra Cruz 
Dayrell, Hertz Lincoln de Freitas, Tânia Mara Costa, 
Ilso Ronchi Júnior, Roberto Bressiani, Lea Pires de 
Alvarenga Brasil, Micheli da Silva Demoner, Patrícia 
Tonini, Carlos Augusto da Vita Maciel, Larissa 
Reisen, Rosa Eponina Salvador Moraes; aos 
funcionários do Gabinete do Deputado Sérgio Borges 
João Alfredo Ribeiro, Giovana dos Santos Baptista, 
Otávio Espíndula, Gildázio Scalzer, Marineti 
Hoffman e Tiago Margon Scalzer; Albene Lima, 
Orlando Pessali,  Josimar Xavier, Lúcia Sademberg 
da Casa dos Municípios; Maria Inés Loureiro, Ericéia 
Bolelli, Pedro Matteini, Rafael Salvador, Rodrigo 
Coelho, Sérgio Sarkis, Esperança Alemandi, Maria 
Isabel Marionelli, Coralina Delessa do Cerimonial; 
Thereza Cristina Rosa Abelha, Rose Duarte, Maria 
Helena Fabris, Luciana Pimentel, Rafaela Perim, 
Dayana Dias, Maura Miranda, José Majeski, 
Vladimir Sampaio da Secretaria de Comunicação; 
Cristiano Maio, Acir Mendonça, Glaidson de 
Vasconcelos Campos do Setor de Transporte. 
 
Dos agradecimentos especiais solicitamos, pois que 
seja encaminhado ao DLA – GRH para que faça 
constar em seus assentamentos funcionais MOÇÃO 
DE APLAUSOS parabenizando-os pelo trabalho 
desenvolvido. 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 Vale ressaltar que as emendas e subemendas 
acolhidas, quando apresentarem divergência entre o 
seu texto e objetivo e as respectivas codificações de 
unidade orçamentária, de programa e ação, de 
elementos de despesas, terão o texto, o objetivo e os 
valores mantidos, cabendo a Comissão de Finanças 
proceder somente o enquadramento correto e à 
posterior divulgação na Redação Final deste Parecer. 

No sentido de cumprir efetivamente nosso 
papel de representante da população e, ainda, com a 
finalidade de desenvolver o Estado do Espírito Santo, 
dentro do limite que nos permite a atual conjuntura 
econômica, somos pela adoção do seguinte: 
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P A R E C E R Nº 056/2007 
 
 A COMISSÃO DE FINANÇAS, 

ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 
CONTROLE E TOMADA DE CONTAS é pela 
aprovação do Projeto de Lei nº 407/2007, 
encaminhado pela Mensagem nº 194/2007, de autoria 
do Exmo. Sr. Governador do Estado do Espírito 
Santo, com as emendas apresentadas pelas Senhoras 
Deputadas e pelos Senhores Deputados e acolhidas 
por este relator e pelos demais membros deste 
Colegiado. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  

de dezembro de 2007. 
 
 

SÉRGIO BORGES – Presidente e Relator 
LUZIA TOLEDO 

REGINALDO ALMEIDA 
EUCLÉRIO SAMPAIO 
SARGENTO VALTER 

 
 

INSTRUÇÕES DO PROGRAMA LOA-2008 
 
 

DATA DA ENTREGA: 30/10/07 
 
Deputado GUERINO ZANON (Presidente) 
Deputado APARECIDA DENADAI - 8º ANDAR 
DeputadoATAYDE ARMANI – 2º ANDAR 
Deputado CLAUDIO VEREZA - 2º ANDAR 
Deputado CACAU LORENZONI – 6º ANDAR 
Deputado JOSIAS DA VITÓRIA – 5º ANDAR 
Deputado ELCIO ALVARES -  8º ANDAR 
Deputado ELION VARGAS – 8º ANDAR 
Deputado EUCLÉRIO SAMPAIO – 5º ANDAR 
Deputado JOSÉ E. DE FREITAS – 6º ANDAR 
Deputado GIULIANO DOS ANJOS – 4º ANDAR 
Deputado GIVALDO VIEIRA – 2º ANDAR 
Deputado DR. HÉRCULES – 4º ANDAR 
Deputado JARDEL DOS IDOSOS – 7º ANDAR 
Deputada JANETE DE SÁ – 4º ANDAR 
Deputada LUZIA TOLEDO – 7º ANDAR 
Deputado LUCIANO PEREIRA – 6º ANDAR 
Deputado LUIZ CARLOS MOREIRA – 8º ANDAR 
Deputado MARCELO SANTOS – 5º ANDAR 
Deputado MARCELO COELHO – 3º ANDAR 
Deputado PAULO FOLETTO – 6º ANDAR 
Deputado REGINALDO ALMEIDA – 4º ANDAR 
Deputado ROBSON VAILLANT – 8º ANDAR 
Deputado DR. RAFAEL FAVATTO – 7º ANDAR 
Deputado SÉRGIO BORGES – 3º ANDAR 
Deputado THEODORICO FERRAÇO – 3º ANDAR 
Deputado VALTER DE PAULA – 2º ANDAR 
Deputado DR. WOLMAR CAMPOSTRINI – 7º 
ANDAR 
Deputado WANDINHO LEITE – 3º ANDAR 
Deputado WANILDO SARNÁGLIA – 8º ANDAR 

INSTRUÇÕES DO PROGRAMA LOA-2008 
 

DATA DA ENTREGA: 31/10/07 
 
Deputado GUERINO ZANON (Presidente) 
Deputado APARECIDA DENADAI - 8º ANDAR 
DeputadoATAYDE ARMANI – 2º ANDAR 
Deputado CLAUDIO VEREZA - 2º ANDAR 
Deputado CACAU LORENZONI – 6º ANDAR 
Deputado JOSIAS DA VITÓRIA – 5º ANDAR 
Deputado ELCIO ALVARES -  8º ANDAR 
Deputado ELION VARGAS – 8º ANDAR 
Deputado EUCLÉRIO SAMPAIO – 5º ANDAR 
Deputado JOSÉ E. DE FREITAS – 6º ANDAR 
Deputado GIULIANO DOS ANJOS – 4º ANDAR 
Deputado GIVALDO VIEIRA – 2º ANDAR 
Deputado DR. HÉRCULES – 4º ANDAR 
Deputado JARDEL DOS IDOSOS – 7º ANDAR 
Deputada JANETE DE SÁ – 4º ANDAR 
Deputada LUZIA TOLEDO – 7º ANDAR 
Deputado LUCIANO PEREIRA – 6º ANDAR 
Deputado LUIZ CARLOS MOREIRA – 8º ANDAR 
Deputado MARCELO SANTOS – 5º ANDAR 
Deputado MARCELO COELHO – 3º ANDAR 
Deputado PAULO FOLETTO – 6º ANDAR 
Deputado REGINALDO ALMEIDA – 4º ANDAR 
Deputado ROBSON VAILLANT – 8º ANDAR 
Deputado DR. RAFAEL FAVATTO – 7º ANDAR 
Deputado SÉRGIO BORGES – 3º ANDAR 
Deputado THEODORICO FERRAÇO – 3º ANDAR 
Deputado VALTER DE PAULA – 2º ANDAR 
Deputado DR. WOLMAR CAMPOSTRINI – 7º 
ANDAR 
Deputado WANDINHO LEITE – 3º ANDAR 
Deputado WANILDO SARNÁGLIA – 8º ANDAR 
 
OF/GDDW Nº 152/2007 
 
Vitória, 08 de novembro de 2007. 
 
Prezada Senhora, 
 
Venho pelo presente solicitar a V.As. que seja 
cancelada as Emendas Parlamentar de protocolo nº 
182 e 183, pois nas mesmas serão alterados os 
valores. 
Segue em anexo as emendas alteradas. 
 
Atenciosamente, 
 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Deputado Estadual – PDT 
 
À COMISSÃO DE FINANÇAS  
Sr.ª SANDRA 
 
OF. GDTF 200/07 
 
Vitória – ES, 19 de novembro de 2007 
 
A/C 
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Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, 
Fiscalização, Controle e Tomada de Contas  
Senhor Diretor (a) 
 
 Vimos pela presente informar que a Emenda, 
de protocolo nº 133. Oriundo deste Parlamentar, 
encontra-se cancelada do programa orçamentário de 
2008. Segue a referida emenda em anexo. 
 
Atenciosamente, 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Deputado Estadual – Democratas  

 
OF.Nº 331/07 GDCV 
 
Vitória, 19 de novembro de 2007. 
 
Prezado Senhor,  
 
Solicitamos a V.Exª a gentileza de 
DESCONSIDERAR a Emenda de Despesa ao 
Orçamento Estadual – 2008, com o controle de nº 
355 e 103, da Prefeitura Municipal de Rio Bananal, 
no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), de nossa 
autoria. 
 
Atenciosamente, 
 
CLAUDIO VEREZA 
Deputado Estadual  
 
EXMO SR. 
DEPUTADO SÉRGIO BORGES 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FINANÇAS, 
ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 
CONTROLE E TOMADA DE CONTAS 
 
OF/AL/GDJS/Nº 395/07 
 
Vitória – ES  de novembro de 2007. 
 
Prezado Presidente, 
 
 Venho através do presente, solicitar o 
cancelamento das emendas parlamentares de 
protocolo, números 772 e 803, pois forma 
confeccionadas com duplicidade. 
 Certa do atendimento desta solicitação e sem 
mais para o momento,  
 
Atenciosamente, 
 
JANETE DE SÁ 
Deputada Estadual - PMN 
 
EXMO SR. 
DEPUTADO SÉRGIO BORGES 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FINANÇAS, 
ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 
CONTROLE E TOMADA DE CONTAS 
 
OF/AL/GDJS/Nº 396/07 
 
Vitória – ES  de novembro de 2007. 
 
Prezado Presidente, 
 
Venho através do presente, solicitar que considere o 
município citado na justificativa da Emenda 
Parlamentar de protocolo número 827, não 
considerando o município citado no texto da Emenda, 
uma vez que não existe a Associação Amor e Vida no 
município de Guarapari e sim em Cariacica. 
Certa do atendimento desta solicitação e sem mais 
para o momento,  
 
Atenciosamente, 
 
JANETE DE SÁ 
Deputada Estadual - PMN 
 
EXMO SR. 
DEPUTADO SÉRGIO BORGES 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FINANÇAS, 
ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 
CONTROLE E TOMADA DE CONTAS 
 
GDDRF/Nº 735/2007 
 
Vitória (ES), 19 de novembro de 2007. 
 
Excelentíssimo Senhor 
Deputado Sério Borges 
Presidente da Comissão de Finanças, Economia, 
Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de 
Contas 
 
Senhor, 
 
Solicito o cancelamento da Emenda à Despesa, 
protocolada sob o nº 695, devido a Micro região 
apresentar erro. 
 
Atenciosamente, 
 

Dr. RAFAEL FAVATTO GARCI 
Deputado Estadual 

 
Ofício nº 640/2007 – GAB/DDVI 
 
Vitória, em 27 de novembro de 2007. 
 
Excelentíssimo Senhor,  
 
Sirvo-me do presente, para cumprimentá-lo pela 
forma ética e moral com que V.Exª, vem conduzindo 
a Comissão de Finanças desta Casa de Leis. 
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Outrossim, gostaria de nesse instrumento, solicitar a 
V.Exª, a retirada das Emendas de controle/protocolo 
nºs: 533/293; 537/295; 641/432; 774/433; 775/434; 
779/435; 785/436; 788/437; 789/438; 790/439; 
794/440; 795/441; 797/442; 799/443; 801/444; 
803/445; 804/446; 806/447; 808/448; 810/450; 
814/451; 815/452. 
 
Desde já agradeço a atenção dispensada certo de que 
os anseior almejados possam ser concretizados e 
aproveito para renovar protestos de elevada estima e 
distinta consideração, colocando o nosso gabinete 
502, desta Casa de Leis ao inteiro dispor. 
 
Atenciosamente,  
 

DA VITÓRIA 
Deputado Estadual - PDT 

 
Exmo Sr. 
Sérgio Borges 
Presidente da Comissão de Finanças  
 
Of. GDES S/Nº  
 
Vitória-ES, 28 de novembro de 2007. 
 
Senhor Presidente,  
 
Sirvo-me do presente, cancelar as emendas de nº 583, 
584 e 597. 
 
Atenciosamente,  
 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
Deputado Estadual - PDT 

 
EXMO SR. 
SÉRGIO BORGES 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FINANÇAS 
 
OF. GDTF 206/07 
 
Vitória – ES, 27 de novembro de 2007. 
 
Exmo Sr. 
SÉRGIO BORGES 
Deputado PREsidente da Comissão de Finanças, 
Economia, Orçamento, Fiscaliação, Controle e 
Tomada de Contas da Assembléia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo 
 
Senhor Presidente, 
 
 Solicito a Vossa Excelência, por especial 
gentileza, a alteração – de valores e textos - da 
emenda ao Orçamento 2008 do Estado do Espírito 
Santo, apersentada por este parlamentar, com 
protocolo de nº 003. recursos da Reserva 
Parlamentar, em sub-emendas, a saber: 

 
1) Sub emenda para compra de material 

permanente: veículos, máquinas e 
equipamentos para a Prefeitura 
Municipal de Itapemirim, destinando 
recursos da Reserva Paralamenatr, no 
valor de R$ 504.000,00 (quinhentos e 
quatro mil Reais), para codificação 
31.101.20.122.0500.1360, natureza 
4.4.40.42, fonte 0101, esfera F.  

2) Sub emenda com a finalidade de 
pavimentação de vias urbanas, 
destinando recursos da Reserva 
Parlamentar, no valor de R$ 100.000,00 
(cem mil Reais), para codificação 
35.201.26.782.0066.3464, natureza 
4.4.90.51, fonte 0101, esfera F.  

3) Sub emenda com a finalidade de 
pavimentação de vias urbanas, 
destinando recursos da Reserva 
Parlamentar, no valor de R$ 100.000,00 
(cem mil Reais), para codificação 
36.101.15.451.0238.1530, natureza 
4.4.40.42, fonte 0101, esfera F.  

4) Sub emenda para  aquisição de 
equipamentos para rede estadual de 
saúde, destinando recursos da Reserva 
Parlamentar, no valor de R$ 96.000,00 
(noventa e ses mil Reais), para 
codificação 44.901.10.302.0385.1705, 
natureza 4.4.90.52, fonte 0101, esfera F. 

 
Atenciosamente, 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Deputado Estadual – Democratas  

 
Ofício nº 638/2007 – GAB/DDVI 
 
Vitória, em 27 de novembro de 2007. 
 
Excelentíssimo Senhor, 
 
Sirvo-me do presente, para cumprimentá-lo pela 
forma ética e moral com que V.Exª vem conduzindo 
a Comissão de Finanças desta Casa de Leis. 
 
Outrossim, gostaria de nesse instrumendo, solicitar a 
V. Exª, a retificação da Emenda de 
controle/protocolo 25/272, no que tange a seu valor. 
 
O município de Ecoporanga será contemplado por 
este Parlamentar com o valor de R$ 20.000,00 (vinte 
mil reais), para o calçamento de ruas e não com o 
valor de R% 50.000,00 (cinqüenta mil reais), como 
expresso na supracitada Emenda. 
 
Desde já agradeço a atenção dispensada certo de que 
os anseios almejados possam ser concretizados e 
aproveito para renovar protestos de elevada estima e 
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distinta consideração, colocando o nosso gabinete 
502, desta Casa de Leis ao inteiro dispor. 
 
Atenciosamente, 
 

DA VITÓRIA 
Deputado Estadual – PDT 

 
Exmo Sr. 
Sérgio Borges 
Presidente da Comissão de Finanças  
 
Ofício nº 639/2007 – GAB/DDVI 
 
Vitória, em 27 de novembro de 2007. 
 
Excelentíssimo Senhor,  
 
Sirvo-me do presente, para cumprimentá-lo pela 
forma ética e moral com que V.Exª vem conduzindo 
a Comissão de Finanças desta Casa de Leis. 
 
Outrossim, gostaria de nesse instrumento, solicitar a 
V.Exª  a confecção de uma subemenda por esta 
comissão, contemplando o município de Barro de 
São Francisco, com a finalidade de Calçamento de 
ruas no valor R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 
retirados da Reserva Parlamentar. Projeto 
Beneficiado 35201.26.782.0066.3452 – Construção 
e Melhoramento de Trechos Rodoviários Urbanos 
– Esfera F. Natureza 4.4.90.51, Fonte 0101. 
 
Desde já agradeço a atenção dispensada certo de que 
os anseios almejados possam ser concretizados e 
aproveito para renovar protestos de elevada estima e 
distinta consideração, colocando o nosso gabinete 
502, desta Casa de Leis ao inteiro dispor. 
 
Atenciosamente,  
 

DA VITÓRIA 
Deputado Estudual – PDT 

 
 
Exmo Sr. 
Sérgio Borges 
Presidente da Comissão de Finanças  

 

COMISSÃO DE SAÚDE, SANEAMENTO E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA-

AUDIÊNCIA PÚBLICA, DA 1ª SESSÃO 
LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA 

 
Aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e 
sete, às dez horas, no Auditório Hermógenes Lima 
Fonseca, nesta Casa de Leis, com a presidência do 
Deputado Doutor Hércules, reuniu-se a Comissão de 
Saúde, Saneamento e Assistência Social, com a 

presença do presidente e dos deputados: Freitas, 
Thedorico Ferraço  e a suplente deputada Luzia 
Toledo. Ausentes os deputados  Vandinho Leite e 
Rafael Favatto. Havendo quorum, o Senhor 
Presidente declarou abertos os trabalhos da Comissão 
e informou que o objetivo da audiência era ouvir o 
Senhor Secretário de Estado da Saúde, Doutor  
Anselmo Tose, prestar  contas à sociedade Espírito-
santense acerca dos recursos financeiros aplicados 
nos serviços de rede assistencial própria, contratada 
ou conveniada, auditorias iniciadas e concluídas,  
como  também sobre a oferta e produção dos serviços 
da área de saúde, em cumprimento à Lei nº 
8.689/1993. Em seguida convidou para compor a 
mesa os Senhores Anselmo Tose, Secretário de 
Estado de Saúde e o deputado Freitas.  O Senhor 
Presidente Doutor Hércules informou que foram 
convidados representantes dos Conselhos Estadual e 
Municipal, deputados estaduais e federais, senadores, 
prefeitos, vereadores, presidentes de câmaras 
municipais, superintendentes regionais de saúde de 
várias regiões, representantes de Centros Regionais 
de Especialidades-CRES,  sindicatos de classe,  
Conselho Regional de Medicina, sindicato de 
estabelecimentos de Saúde, Conselhos e Associações 
de Classes, jornais; rádios. Informou que estavam 
presentes apenas profissionais da CBN e do jornal “A 
Gazeta” e disse que  era importante a presença da 
imprensa para  auxiliar  na cobrança das necessidades 
da população e também para que os Governos 
Federal, Estadual e Municipal mostrassem os 
investimentos realizados na área de saúde. Informou 
também que o Governo Estadual está investindo na 
saúde dois terços e o Governo Federal um terço. Foi 
concedida a palavra ao Doutor Anselmo Tose, 
Secretário de Estado de Saúde, que cumprimentou a 
todos  e disse que  faria a prestação de contas do ano 
de 2006 e do primeiro semestre de 2007. Apresentou 
o  relatório de execução orçamentária com a evolução 
dos gastos: 2002, tesouro estadual, duzentos e treze 
mil  até quatrocentos e noventa e dois, em 2006. 
Apresentou  um quadro da execução orçamentária 
2002 a 2007. Em 2002,  de duzentos e quatorze 
milhões; seria uma curva ascendente, muito clara. No 
ano passado executaram quatrocentos e noventa e 
dois milhões de reais,  uma vez e meia 2006 em 
relação a 2002. A previsão orçamentária para o ano 
de 2007,  que sempre aumentava, era de quinhentos e 
cinqüenta e oito milhões de reais com recursos do 
tesouro estadual.  Mostrou um quadro comparativo:  
2002 até 2006, comparando a evolução dos números 
do Governo do Estado e do Governo Federal. Até 
então não estava no fundo estadual diretamente 
porque o Estado não tinha entrado em gestão plena, e 
estava muito atrasado.  A diferença seria que a partir 
de 2005, quando o Estado entrou na gestão plena, 
todos os recursos federais para a saúde entraram no 
fundo estadual,   passando  a compor a receita do 
Estado. Mostrou que os números dos gastos 
apresentados anteriormente passaram de duzentos e 
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trinta e dois milhões para quatrocentos e noventa e 
dois, em 2006. Salientou  a participação do Governo 
do Estado e do Governo Federal; o Governo Federal 
investindo  dois terços e o Estado um terço. No 
Estado do Espírito Santo a relação era praticamente 
inversa; o Governo investia dois terços que, juntando 
com os municípios, dava setenta por cento.  
Apresentou o percentual aplicado de acordo com a 
Emenda Constitucional nº 29: em 2002, 12,25%;  em 
2006, 12,57%. Havia estudos claríssimos do próprio 
Ministério da Saúde que mostravam a evolução da 
aplicação dos gastos dos municípios e dos estados, 
uma curva ascendente e uma estabilização com 
queda, em função do crescimento da população e dos 
recursos da União. Ninguém estava falando desse ou 
daquele governo. Falava-se de problemas concretos, 
se os estados não aplicavam doze por cento, os 
tribunais de contas não aprovavam as contas do 
governador; e se os municípios não aplicavam os 
quinze por cento, os tribunais de contas não 
aprovavam as contas dos municípios. Como essa 
emenda ainda não foi regulamentada, não existe 
ainda o percentual da União. Segundo o Ministro, 
seria uma ingestão imediata de uns vinte bilhões de 
reais anuais no orçamento da saúde, para um 
orçamento de quarenta que está estacionado há 
bastante tempo. Seria uma ingestão de cinqüenta por 
cento. Ainda segundo ele, a previsão do Ministério da 
Saúde, no final da gestão do governo Lula, se for 
regulamentada a Emenda Constitucional nº 29, é ter 
um orçamento de setenta bilhões. De acordo com os 
investimentos apresentados, o Governo do Estado 
conseguia investir bem mais que a União. Em 2004, 
investiram nove milhões, em 2005 quatorze, em 2006 
vinte e seis; em 2007 a previsão era de sessenta e sete 
milhões. Falaram em setecentos e poucos por cento 
do início da gestão até o momento. Em contrapartida, 
os investimentos da União têm sido complicados em 
todas as áreas, passando as áreas sociais, infra-
estrutura e assim por diante. Lembrou que no ano 
passado, 2006, vinte e nove deputados fizeram 143 
emendas para a área da saúde, num total de cinco 
milhões e vinte e quatro reais, e ainda tem a 
devolução que a Assembléia Legislativa fez para o 
Governo, em que se aplicou grande parte na área. Em 
2007,  vinte e nove deputados apresentaram 126 
emendas,  seis milhões novecentos e vinte e seis mil. 
A área da saúde tem liderado o número de emendas e 
o  valor das  emendas dos deputados  ao orçamento. 
De 2003 a 2007, os recursos para o Hospital Infantil 
Nossa Senhora da Glória passaram de três milhões 
para cinqüenta e sete milhões; para o Hospital Dório 
Silva, de trinta e três milhões para sessenta e dois 
milhões; para o Hospital São Lucas, de vinte e nove 
milhões para quase cinqüenta milhões. A retração dos 
filantrópicos correspondeu a um incremento dos 
hospitais como a aberturas,  leitos improvisados, 
ampliações, reestruturações. O Hospital Antônio 
Bezerra de Farias, em Vila Velha, de dezesseis 
milhões passou para vinte e sete milhões; o Hospital 

Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves 
HIMABA, com a transferência da maternidade,  
diminuiu o orçamento. Esse Hospital, no início de 
2003 possuía treze leitos, atualmente existem cento e 
vinte, era o maior da rede pública na área materno-
infantil. O Hospital Adauto Botelho, de seis milhões 
passou para trinta e um milhões. Falou ainda da 
existência de um programa inédito do Governo do 
Estado, que é o fortalecimento da atenção primária. 
Em 2006 foram repassados treze milhões, cento e 
oitenta e oito mil para os municípios, de recursos de 
emendas  e devolução da Assembléia Legislativa. De 
2006 para 2007 fizemos trinta e cinco com oito 
quarenta e três convênios,  num total de vinte milhões 
de reais para construção de unidades básicas de 
saúde. Com a devolução dos recursos e  emendas 
parlamentares da Assembléia Legislativa, foi  
colocados estes  recursos, para reforma, ampliação, e 
algumas unidades Básicas de Saúde, para 
equipamentos. No decorrer  da reunião 
compareceram os Senhores deputados Paulo Foletto e 
Theodorico Ferraço. Continuou dizendo que  
repassaram para os hospitais filantrópicos através, de 
convênios em 2005 e 2006, com recursos próprios do 
Governo do Estado e repasse produção Sistema 
Único de Saúde-SUS. O Hospital Evangélico de Vila 
Velha,  de onze passou para treze milhões; a Santa 
Casa de Cachoeiro, de seis para sete e pouco; o Santa 
Rita, de pouco mais de dezoito para mais de vinte ; o 
Hospital Evangélico de Cachoeiro,   de quinze para 
vinte milhões. Uma coisa importante para os 
hospitais filantrópicos, uma situação muito boa para 
eles com a contratualização, foi o contrato de metas 
com os hospitais, a partir das definições das portarias 
do Ministério da Saúde, onde havia dezesseis 
hospitais que estavam em Brasília. O primeiro que 
foi feito no Estado foi o Hospital Universitário 
Cassiano Antônio de Moraes-HUCAM, que para se 
ter uma idéia, é o que mais se beneficia, por ser um 
hospital de ensino e também porque os critérios da 
contratualização o favorecem. O Hospital 
Universitário Cassiano Antônio de Moraes HUCAM 
recebe cinco milhões a mais de recursos por ano só 
por ter sido contratualizado. Os dezesseis hospitais 
pulavam a contratualização assinada de sessenta e 
seis,  sessenta e sete, para noventa milhões de reais. 
Citou os vinte e três milhões de recursos que 
ganharão a mais só por estarem contratualizados. 
Fizeram questão, na contratualização, de discutir esse 
incremento com os hospitais filantrópicos, quer dizer, 
falaram, em média,   trinta por cento dos hospitais. 
Viram que para muitos  hospitais, aquilo  significava 
um incremento de recursos que dava para se 
equilibrar numa situação de desequilíbrio que vem há 
muito tempo. Mostrou a imagem do Hospital São 
Lucas; o arco cirúrgico do Hospital Dório Silva. 
Lembrou que no ano passado entregaram nove 
equipamentos desse tipo, incluindo o Hospital Silvio 
Ávidos, em Colatina; Santa Casa, em Cachoeiro; 
Roberto Arnizault Silvares, em São Mateus e Dório 
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Silva, na Serra. No Hospital São Lucas já existia um 
e colocaram mais um; no Infantil, entre outros; São 
José do Calçado, também foi colocado um arco 
cirúrgico,  que é um equipamento que permite a 
realização de algumas cirurgias que, sem ele, não 
seriam realizadas. Observaram no Hospital Sílvio 
Ávidos, quatro horas e quarenta minutos com menos 
seqüelas, corte menor, menos tempo de internação e 
mais resultado, o que era muito importante. 
Apresentaram o  plano diretor de regionalização, as 
microrregiões, que são oito. A linha dividia as 
macrorregiões em sul, centro-serra, centro e 
macronorte como um todo. Segundo ele, algumas 
pessoas talvez não entendiam, mas a prestação de 
contas o obrigava a mostrar alguns dados. Recursos 
humanos da Secretaria de Estado, Instituto Estadual 
de Saúde Pública-IESP, um total de 
aproximadamente onze mil ao todo. Apresentou o 
quadro de  serviços, dizendo que não estava muito 
fácil de entender, mas que mostrava a concentração 
na região metropolitana e era evidente que havia uma 
concentração de recursos significativos. Mas apontou 
o esforço do governo em descentralizar e criar 
estruturas para que se pudesse fazer o atendimento de 
urgência e emergência. Então, reforçar o atendimento 
em Cachoeiro; no Silvio Avidos, em Colatina, onde 
nos próximos dias dariam uma ordem de serviço para 
uma nova Unidade de Tratamento Intensivo-UTI e 
um novo centro cirúrgico que dinamizaria muito 
aquele hospital; da mesma forma, em São Mateus, no 
Hospital Roberto Arnizault Silvares, que era 
referência em urgência e emergência. Disse que em 
2003 este Hospital tinha oitenta leitos e no momento, 
já estava com cento e cinqüenta leitos; da mesma 
forma,  com a ajuda de outros hospitais ou mesmo 
com a contratação de serviços do setor privado feito 
em todo o Estado, para garantir a atenção à 
população, como é o caso do Hospital Madre Regina 
Protman, em Santa Teresa, onde existiu sete leitos de 
Unidade de Tratamento Intensivo-UTI; como 
financiarão, já está pronto. Só falta colocar em 
funcionamento dez leitos de Unidade de Tratamento 
Intensivo-UTI no Hospital de Aracruz; em Linhares, 
estão ajudando no custeio da Unidade de Tratamento 
Intensivo Neonatal-UTIN  que ia ser  fechada, como 
na Cidade de Colatina estão financiando sete leitos de 
Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal -UTIN, 
junto com a prefeitura de Colatina, para terem uma 
rede que atenda todo o Estado . Mostraram a 
modelagem das redes de atenção. Nessa linha a 
regulação da assistência onde tem a questão da 
coordenação das ações de regulação; o controle e 
avaliação assistencial do Sistema Estadual de Saúde e 
dos sistemas municipais; coordenação  e 
implementação de ações de saúde, redes e programas 
no Sistema Único de Saúde-SUS. A modelagem dos 
instrumentos que eles têm é a central de regulação; a 
contratualização de que tinha falado antes; os 
protocolos e a implantação das redes de atenção à 
saúde. No Estado priorizaram as redes de urgência e 

emergência; materno-infantil e saúde mental.  
Priorizaram para poder organizar um paralelo rápido. 
As experiências mostram que saúde não dá para 
organizar pontos fragmentados no centro disso ou 
daquilo; ou se organiza em rede, do mais elementar, 
diria assim: até da não necessidade até o mais 
complexo; ou não funciona. Por exemplo: estão 
discutindo a rede de urgência e emergência, têm que 
discutir a capacitação dos  profissionais do Programa 
de Saúde Familiar-PSF, na unidade de saúde tem que 
atender a urgência, faz parte, passando pelo pronto-
atendimento, pelo hospital de melhor complexidade, 
os prontos-socorros até a parte de Unidade de 
Tratamento Intensivo-UTI, de alta complexidade 
propriamente dita. O Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência -SAMU-192, foi implantado no ano de 
2006, por isso considerado como um dos projetos 
mais importantes que conseguiram colocar em 
prática. Atualmente está na região metropolitana, seu 
custeio mensal já está chegando a um milhão de 
reais. O cálculo do Governo Federal para a 
implantação do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência-SAMU-192,  para a região metropolitana, 
pelos critérios, chega a seiscentos e oito mil reais. O 
Governo Federal coloca cinqüenta por cento do 
custeio. Atualmente já passou de novecentos mil, está 
chegando a um milhão de reais. Mostrou o valor 
mensal do custeio dos municípios metropolitanos, 
dizendo que cabe aos municípios cento e cinqüenta e 
dois mil daquele  total. Trezentos e quatro mil do 
Governo Federal, cento e cinqüenta e dois mil dos 
municípios. Então, dava um total de quatrocentos e 
cinqüenta e seis mil reais. Quem colocava o resto era 
o Governo do Estado. Só que, por um problema 
jurídico-administrativo, só Viana vinha repassando os 
recursos para o custeio do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência-SAMU. Então, o Governo do 
Estado está investindo todo mês quase setecentos mil 
reais. Ele estão discutindo  com os municípios como 
que eles podem investir. Se não fosse a capacidade 
deles em  custear o Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência -SAMU e também em fazer um 
investimento inicial, ele não estaria funcionando 
hoje. Se eles estivessem com problemas,  o Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência -SAMU teria 
começado e parado. No decorrer de sua apresentação  
anunciou a presença do Dr. Ricardo Batista,  membro 
do Conselho Federal de Medicina e continuou 
mostrando as unidades do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência-SAMU 192, os números do 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência -SAMU, 
que em 2006 recebeu duzentos e cinqüenta e duas 
mil, duzentos e sessenta e duas ligações e  as  
regulações médicas. Daquelas ligações, sessenta e 
cinco mil tiveram regulação do médico, que assumiu 
o caso e tomou a decisão. Pouca gente entende o 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência -SAMU-
192, achando que é um serviço administrativo. 
Informou de que maneira é acionado e como 
funciona Serviço Atendimento Móvel de Urgência -
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SAMU-192. Falou sobre um grande problema que foi 
motivo de duas ou três campanhas educativas  porque 
52% das ligações para o Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência -SAMU 192 são trotes ou alguma 
coisa parecida com isso. Disse que  o grande trunfo 
do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência -
SAMU 192 é ter a linha desobstruída, a pessoa ligar e 
ser atendida. E essas linhas estão sempre ocupadas 
com trotes. Sem falar que uma pessoa, recentemente, 
fez mais de sete mil ligações para o Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência -SAMU 192,  e  este 
caso esta sendo apurado pela polícia. Depois mostrou 
os números do corrente  ano. Disse não ter o 
percentual, mas que era claro o crescimento, tanto do 
numero total de ligações, que cresce muito, e também 
o número de trotes e outros. Depois apresentou o 
projeto de expansão do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência-SAMU 192 para a região serrana, 
mostrando onde  estão os custos, os investimentos, 
dizendo que serão beneficiados quinze municípios da 
região centro-serrana ao longo da BR-262. Daí a 
estratégia de expandir o Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência -SAMU para lá e o custeio  
previsto. Mostrou  uma foto e explicou o que é a 
central do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência-SAMU-192 Apresentou o segundo projeto 
de expansão do  Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência-SAMU para a região sul, que é o  mais 
avançado. Já estiveram lá várias vezes. Estão fazendo 
todos os procedimentos com os municípios, que são 
vinte e cinco; seiscentos e quarenta e um habitantes. 
Se isso for concluído, acreditam que, na virada do 
ano conseguirão cumprir todos os protocolos para a 
sua implantação. Estarão com as regiões 
metropolitana e sul, pegando o litoral e o Caparaó 
todo, coberto pelo Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência-SAMU 192. Juntando com a região centro-
serrana em direção ao Caparaó, todos os municípios 
serão atendidos. A próxima etapa seria a região norte 
do Estado que seria a próxima etapa. Falou sobre o 
alto custo da assistência farmacêutica,  que é motivo 
de muita discussão e polêmica. No decorrer da sua 
apresentação, cumprimentou o Procurador José 
Adalberto Dazzi e disse que o Procurador esteve 
pessoalmente envolvido na discussão e 
estabelecimento de protocolo na organização da 
assistência farmacêutica de medicamentos 
excepcionais e  de alto custo. Cumprimentou também 
o Secretário de Saúde de Cariacica, Dr. Anselmo 
Dantas, e continuou apresentando a evolução dos  
números da assistência farmacêutica, dizendo estar 
falando de medicamentos excepcionais. Em 2003, 
houve cento e sete mil, trezentos e cinqüenta e um 
atendimentos, em 2006 foram duzentos e sete mil 
atendimentos. A projeção para este ano é chegar a 
duzentos e trinta e seis mil atendimentos em 
medicamentos excepcionais. Mostrou  a curva dos 
gastos nesse mesmo período em milhões. Em 2002 
foi gasto com medicamentos excepcionais   quatorze 
milhões, vinte e dois milhões, trinta milhões, 

quarenta e cinco milhões. O final do ano passado 
fechou com aqueles duzentos e sete mil atendimentos 
e sessenta e cinco milhões de gastos. A projeção para 
este ano é que se chegue a sessenta e oito milhões de 
gastos com medicamentos excepcionais. Em seguida 
passou  a explicar o gráfico sobre a cobertura, 
dizendo estar  um pouquinho confuso e disse que no 
ano passado houve uma média de noventa por cento 
de cobertura, dizendo ser muito difícil,  em se 
tratando de medicamentos, obter noventa por cento 
de todos os itens o tempo todo,  e que  a projeção 
para este ano é ficar em torno de noventa e três a 
noventa e cinco por cento de medicamentos em 
estoque. Falou sobre o problema de distribuição nos  
Centros  Regional de Especialidades -CREs, que 
todos conhecem, que são estruturas muito antigas que 
precisam ser melhoradas. Informou que estão 
fazendo um projeto  para implantar a “Farmácia 
Cidadã” no Centro  Regional de Especialidades -
CREs metropolitano, e também da mudança da 
farmácia do Centro  Regional de Especialidades -
CREs, que atualmente funciona na Praça Costa 
Pereira,  e que funcionará, a partir de segunda-feira,  
em Jardim América, Cariacica, no prédio entre a 
Segunda Ponte e a Estação Pedro Nolasco, cedido 
pela  Vale do Rio Doce. dizendo ainda que o atual 
prédio está bonito, grande, climatizado e com local 
para as pessoas sentarem, tendo um outro padrão de 
atendimento, que esperam levar para os outros 
Centros  Regional de Especialidades –CRES e 
praticamente todos os serviços que funcionam  no 
prédio antigo há mais de vinte anos, serão 
transferidos  para Cariacica,  para dar melhores 
condições de trabalho aos  servidores e mais conforto 
para quem é atendido. Afirmou  que será uma coisa 
muito diferente do que há nos atendimentos dos  
Centros  Regional de Especialidades -CREs. Após, 
passou a falar sobre a evolução  das consultas no 
Estado como um todo. Disse estar juntando as 
informações dos municípios, que é feito pelo Estado, 
em consultas básicas e especializadas. Em 2002 as 
consultas básicas foram quatro milhões e setecentas 
mil, passando para seis milhões e quatrocentas mil  
em 2006. A consulta especializada sai de um milhão, 
duzentos e noventa e três e chega a um milhão e 
oitocentos e oitenta e quatro mil, um incremento de 
vinte e poucos por cento. Mostrou dois avisos: um 
que tem mais demanda  para os municípios, para o 
Estado, principalmente na média complexidade, que 
é um problema   no País. Em todo o Brasil, a média 
complexidade foi a que mais perdeu recursos, que 
foram absorvidos pela alta complexidade. Quando o 
Ministro esteve no Espírito Santo,   mostrou numa 
planilha, que o Ministério da Saúde usa como 
cálculo,  que precisa de três bilhões e novecentos 
milhões anuais para poder enfrentar minimamente a 
questão das consultas e exames da média 
complexidade no país. Quatro bilhões de reais só 
para  dar uma organizada. Há os problemas da falta 
do especialista e  da tabela que remunera muito 
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pouco e não atrai ninguém do setor privado para 
trabalhar para o Sistema Único de Saúde. Então, há 
que se estar diretamente convivendo com esse 
problema. Não se consegue contratar certos 
especialistas. No Brasil não há psiquiatra, 
neurologista, dermatologista, endocrinologista. 
Alguns profissionais não existem  no mercado. 
Então, é preciso ter também uma política nacional. 
Disse que falou sobre isso com o Ministro da Saúde 
várias vezes, inclusive na última visita que fez a 
Brasília recentemente. Segundo ele, o Brasil deveria 
fazer igual ao que alguns países fazem, ou seja, 
determinar pelo menos um certo número de vagas 
para especialistas, aquilo que o país precisa, sob pena 
de não ter especialistas, e mostrou a curva de 
evolução do que   falou. Em seguida  passou a 
explicar sobre os dados das internações realizadas 
pelo Sistema Único de Saúde-SUS, na urgência e 
emergência eletivas 2005/2007, nas redes estadual, 
municipal, universitário. Disse haver uma diminuição 
em todos e que são dados oficiais sujeitos a algumas 
falhas, mas mostram uma tendência muito clara da 
retração da rede filantrópica, os problemas do próprio 
Hospital Universitário e o problema da sobrecarga 
dos nossos que seguramente tem a ver com aqueles 
números, fora informações que precisam  apurar  
melhor. Quanto  aos leitos  de UTI, disse que   talvez  
seja o grande problema que existe não só no setor 
público e que as pessoas do setor privado também 
sabem disso. Mencionou que os números do Vitória 
Apart e do Centro Integrado de Atendimento a 
Saúde-CIAS  começaram com quinze, vinte leitos e 
já estão com cinqüenta e não estão dando conta. Há 
uma explosão de demanda em cima dos 
equipamentos mais críticos. Naquela semana estavam 
comprando leitos de UTI a preço de mercado,  e os 
hospitais,  às vezes,  até querem vender para eles, 
mas não têm nem para eles, só para se ter uma idéia 
de como  está a situação. Então mostrou   os números 
de evolução do crescimento de leitos de UTI, que são 
formais,  e disse que há muito mais leitos  
improvisados, muitas vezes dentro dos  hospitais, que 
é semi-intensivo,  que mostram que é preciso ter 
muito mais. Apontou os  gastos só com UTI que 
foram compradas em 2006 – dois milhões e 
quinhentos mil - junto à rede privada. Estão 
conseguindo regular relativamente bem a oferta de 
leitos de UTI neonatal com a expansão da  rede. Só o 
Hospital Infantil e Maternidade Dr. Alzir Bernardino 
Alves-HIMABA, em Soteco, Vila Velha, hospital 
materno-infantil, conta com vinte e oito leitos de UTI 
neonatal e comprando na rede privada estão 
conseguindo equilibrar a necessidade. Depois fez a 
prestação das auditorias  realizadas em 2006/2007 e  
sobre a organização do espaço da saúde coletiva, 
vigilância sanitária, epidemiológica e saúde do 
trabalhador. Falou que a vigilância sanitária de média 
complexidade, setenta por cento dela ainda é feita 
pelo Estado, que deveria ser repassado para os 
municípios. Disse  que estão discutindo com os 

municípios,  que estão concordando em  assumir,  e a 
eles repassariam inclusive com  apoio e com recursos 
também. Disse não ter sentido um técnico da 
Secretaria de Estado de Saúde ir ao interior  fazer a 
vigilância sanitária de uma farmácia, podendo o 
município  fazer isso muito melhor e com mais 
rapidez que o Estado. Mostrou  os processos da 
vigilância sanitária de licenças concedidas e disse ter 
tido uma discussão,  com a participação do Serviço 
brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas-
SEBRAE, da Assembléia Legislativa, da Federação 
das Industria do Espírito Santo-FINDES, em que 
estão trabalhando toda a reestruturação da  vigilância 
sanitária para que haja mais agilidade na licença, que 
não obstaculize ainda mais os  empreendedores. 
Sobre a cobertura vacinal no Estado,  disse ser 
extremamente positiva, sendo uma coisa fantástica na 
saúde pública brasileira, que pouca gente reconhece e 
que as coisas boas ficam de lado. A vacinação dos  
idosos disse ser  uma coisa interessante, que todos  
sabem que a primeira causa de morte após os 
sessenta anos é a pneumonia. Todo mundo já tem 
consciência de  que é preciso tomar a vacina e que 
ela  protege  mesmo que, em breve, todo o país verá 
os números referentes a redução de mortes de idosos 
por conta da vacina, da mesma forma que acontece 
com as crianças. Em seguida passou a falar de  
alguns serviços  que ninguém conhece, que ficam  
escondidos, que são o serviço de verificação de 
óbitos que funciona junto ao hospital da Polícia 
Militar, um trabalho fantástico, muito interessante. 
Estão com o projeto de ampliação no Ministério da 
Saúde praticamente aprovado e que levarão para São 
Mateus, e também o serviço que faz  a orientação, o 
atendimento da parte de intoxicação por 
medicamento ou qualquer tipo de substância, que  
funciona junto ao Hospital Infantil. Os números são 
muito interessantes. É um setor altamente 
especializado. Há os números do Centro de 
Reabilitação Física do Espírito Santo-CREFES, de 
Vila Velha.  Estão com o compromisso de zerar a fila 
de próteses. Estiveram lá duas vezes e estarão numa 
terceira, brevemente, com prótese total de membro 
superior, membro inferior, cadeiras e outras coisas 
mais que estão conseguindo. Segundo informou o Sr. 
Deputado Doutor Hércules há problema de pessoas 
que não vão buscar a prótese. Então, será entregue 
em domicílio. Depois falou sobre o Hemocentro 
dizendo que também que pouca gente conhece e 
valoriza e que a cobertura hoje  é de sessenta e dois 
por cento da necessidade de sangue do Estado. Uma 
coisa de altíssimo padrão e que existe  Hemocentro 
em Vitória e regionais em São Mateus, Colatina, 
núcleo de Linhares, Serra, junto ao Dório Silva, com 
cinqüenta e uma unidades transfusionais e que é um 
trabalho importantíssimo, feito por eles dentro da 
política nacional que, felizmente, tem dado muito 
certo. O Centro de Referência ao Trabalhador em 
Vitória, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim também 
é um outro serviço de excelência, que é o Laboratório 
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Central de Saúde Pública que funciona junto à 
Secretaria de Estado. É importante dizer que é um 
laboratório de referência para toda vigilância 
epidemiológica, sanitária, vírus, bactérias, exame de 
Aids, hanseníase, tuberculose e ainda de avaliação, 
de aferição de todos os laboratórios privados do 
Estado, ou seja, o controle de qualidade dos 
laboratórios privados é feito por esse laboratório, que 
é uma coisa de altíssimo padrão e de muita 
importância na saúde pública. Em seguida passou a 
mostrar os números da “Saúde da Família” no Estado 
do Espírito Santo, número de agentes e equipes, 
dizendo que há  cinco mil, duzentos e vinte e quatro 
agentes comunitários, quatrocentos e noventa 
equipes, duzentos e noventa e três de saúde bucal, 
que é um avanço significativo também. O “Saúde da 
Família” desce, sobe, mas está sempre incrementado. 
É importante dizer que todos os agentes comunitários 
de saúde estão passando pelo curso de formação 
inicial de um ano, formação essa que brevemente 
será estendida a todos os profissionais que trabalham 
no “Saúde da Família” na atenção primária, que são 
em torno de mil e quinhentos a dois mil de nível 
superior. Sobre os projetos de ampliação e 
modernização da rede hospitalar: o novo Dório Silva, 
o novo São Lucas, com reestruturação, e o Hospital 
Central, disse que o Dório Silva terá trezentos leitos 
dos quais  cento e quarenta serão intensivos. O custo 
estava estimado em noventa e sete milhões com 
construção, equipamentos e todo o resto. O São 
Lucas vai para aproximadamente duzentos e 
cinqüenta leitos. Sai de sete mil para quinze mil 
metros quadrados e sessenta e cinco leitos intensivos. 
Hoje existem quatorze. O Hospital Central, na 
primeira etapa, terá cento e quatro leitos com um 
custo de cinqüenta milhões com equipamentos e 
tudo. Depois mostrou o projeto de informatização da 
Secretaria, o “Saúde Digital”, um programa mais 
usado nos hospitais do Brasil hoje,  onde há  
informatização da central administrativa do 
laboratório central do São Lucas, e fez  a descrição 
dos módulos. Disse que no final do ano de 2006  
conseguiram adquirir o registro de preço e que  isso  
é bom, porque o setor público não consegue fazer 
isso, mas eles conseguiram, em dois meses, concluir 
uma compra de quinhentos e oitenta e três 
microcomputadores com tela de LCD modernos. 
Apresentou todo o projeto, dizendo ser  significativo 
e que a idéia é informatizar toda a Secretaria, todos 
os hospitais a partir de três pilotos que estão sendo 
feitos. Finalizou mostrando a elaboração do PPA 
2008/2011, a organização do plano Estadual de 
Saúde, agradecendo a todos e se colocando à 
disposição.   Foi concedida a palavra ao Diretor das 
Comissões Marcelo Siano  Lima para fazer a leitura 
dos novos convidados. No decorrer da reunião o 
Senhor Presidente Doutor Hércules convidou o 
deputado  Elion Vargas, o Procurador José Adalberto 
Dazzi, representante da Promotoria de Justiça e o 
dirigente do Centro de Apoio à Saúde, Dr. Ricardo 

Batista, representando o Conselho Federal de 
Medicina, para compor a Mesa. Registrou também a 
presença do Deputado Paulo Foletto e  convidou para 
compor a mesa os Senhores Luiz Nivaldo da Silva, 
que  representa a Federação  dos Hospitais 
Filantrópicos;  Anselmo Dantas, Secretário de Saúde 
de  Cariacica e o Presidente da Câmara de São 
Gabriel da Palha, Vereador Wenderson  Marcony 
Batista Dias. Em seguida disse estar aberta  a fala 
para os membros da Comissão de Saúde,  para os 
demais componentes da Mesa e  para as perguntas, 
pedindo que fossem feitas por escrito, e que  todos 
falassem o  mínimo possível, para que houvesse 
tempo para perguntas das dúvidas e também que não 
fossem feitos discursos sem eficácia, pois, eles foram 
ali cobrar do Governo, cobrar do Secretário a 
necessidade  do cidadão. E já havia sido explicado 
ali, tudo o que o Governo Estadual tem feito e 
também o que não tem podido fazer até o momento. 
Foi concedida  a palavra ao deputado  Freitas, que 
cumprimentou a todos e disse que acompanhou 
atentamente a prestação de contas do Doutor 
Anselmo Tose, que todos sabem que a realidade da 
saúde no país não é das melhores, mas têm observado 
que o Governador Paulo Hartung não tem medido 
esforços para fazer investimentos na área da saúde. É 
complexo,  quanto mais investe mais tem de investir, 
mas, é preciso  tratar à saúde com muita seriedade, 
verificando as prioridades e  todos podem observar 
que os investimentos na saúde não param desde o ano 
de 2002. O Estado atualmente, investe o dobro do 
que investe o Governo Federal. A Comissão de 
Saúde tem discutido e acreditava que,  a partir 
daquele momento estarão dando total atenção, no 
segundo semestre. A  Frente Parlamentar Estadual do 
Sistema Único de Saúde  que está sendo instituída   
para discutir a tabela do SUS em todo o Brasil. 
Acreditava que o gargalo principal na saúde é a 
tabela SUS; injusta, defasada ao extremo. Pensa que 
os Hospitais Filantrópicos, em sua grande maioria no 
interior do Estado, vêm passando por dif iculdades 
enorme e questionou o Secretário de Saúde, Dr. 
Anselmo Tose  porque percebia uma atenção maior 
da Secretaria de Estado aos Hospitais Filantrópicos 
da Grande Vitória. Percebia também que os Hospitais 
Filantrópicos do interior  têm um investimento alto 
na atenção primária, mas que esses hospitais, em 
algumas cidades importantes, como Nova Venécia e 
São Gabriel da Palha, precisam de uma maior 
atenção. Perguntou onde estava o principal problema 
e informou  que na maioria dos Hospitais  
Filantrópicos não existe  certidão de débito negativo, 
dificultando o repasse e a condição para que esses 
Hospitais Filantrópicos tivesse essa certidão é  quase 
que inviabilizada. Quanto a sua maior demanda, 
alguns hospitais  chegam a atender até noventa e oito 
por cento do seu atendimento pelo SUS. E todo 
procedimento do SUS dá prejuízo,  inviabilizando o 
funcionamento  do Hospital Filantrópico. Há 
conhecimento também de que alguns municípios têm 
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hospitais, quando não deveriam tê-los,  pois um posto 
avançado resolveria o problema. A atenção primária 
é fundamental. As cidades pólos  precisavam  atender  
a média e alta complexidade. Aí é onde ele imagina  
que  os Hospitais Filantrópicos das cidade 
polarizadas e, acredita que Nova Venécia polariza e 
dão uma atenção maior à média complexidade. Via 
ser contratado um volume alto de UTINS de 
particulares. Já levantaram as demandas e a carência 
de UTINs, no norte, principalmente. Há demanda e 
existe projeto de uma UTIN na reforma e ampliação 
do Centro Cirúrgico do Roberto Arnizaut Silvares, 
em São Mateus. Gostaria  que fosse falado sobre esse 
projeto, da UTI Neonatal de São Mateus e da reforma 
do Centro Cirúrgico de São Mateus. Observaram que 
até o final do ano será dada a ordem de serviço para 
Colatina. Há sete leitos de UTIN  em Colatina, cinco 
leitos, em Linhares,   que  chegaram a paralisar e com 
a atenção do Estado foi retomado, mas há demanda 
para mais e só existem doze leitos no grande norte e 
nas macrorregiões   apresentadas. O sul que é menor 
se divide em duas macrorregiões e o norte tem 
apenas uma macrorregião. Existem  apenas doze 
leitos de UTIN no grande norte e tem demanda para 
mais. Gostaria que fosse priorizado a indicação de 
reformar e ampliar o Centro Cirúrgico do Município 
de  São Mateus e colocar em prática a  UTI  Neonatal  
da região. Se os gestores de saúde  levantarem o 
índice de mortalidade infantil, verão que a média do 
Estado é em torno de quatorze, e a média do norte  
passa de trinta  e um dos fatores que leva a essa 
média altíssima de mortalidade infantil no norte do 
Estado, por este motivo há  necessidade da UTIN  no 
município de São Mateus. O município de São 
Mateus hoje, polariza com pelo menos onze 
municípios e nenhum deles municípios tem sequer 
respiradores. Havia alguns respiradores em Barra de 
São Francisco, e não sabia por quais motivos, pois 
ainda não estava ali, os respiradores foram tirados e 
até hoje, não foram devolvidos. Depois, em São 
Mateus, há um único respirador num hospital 
maternidade. Outro fator é a distância da Grande 
Vitória, o menor trecho  é  de duzentos e vinte 
quilômetros  que é o município de São Mateus,  tem 
municípios que estão a mais do que isso. Então,  
parto de risco no município de São Mateus 
provavelmente terminará em morte. Acredita que 
precisarão pedir mais uma materna infantil, mas no 
momento,  gostariam de ver contemplado uma UTIN  
no município de São Mateus. O Senhor Presidente 
Doutor Hércules    convidou   quem puder   
comparecer na segunda-feira à reunião da  Comissão 
de Saúde às 14h, quando estão instalando  a Frente 
Parlamentar Estadual do Sistema Único de Saúde,   
de sua  autoria, e aprovada na Comissão de Saúde e 
pela Assembléia Legislativa. A Frente  Parlamentar 
Estadual  tem a intenção de viajar o Brasil 
arregimentando  todas as Comissões de Saúde das 
Assembléias Legislativas, fazendo um  movimento 
forte para levar a Brasília o pedido de atualização da 

tabela SUS que, há mais ou menos dez anos,  não se 
atualiza e tem uma defasagem de quatrocentos por 
cento.  As taxas, os insumos, os encargos sociais 
subiram numa média de quatrocentos por cento e a 
tabela continuou do mesmo valor. Convidou ainda,   
a requerimento do Senhor Deputado Theodorico 
Ferraço, membro da Comissão, para outra audiência, 
no dia 16 de agosto, às 10h  no Hospital Santa 
Helena, no município de Itapemirim e ás 16 horas em 
Cachoeiro de Itapemirim, no hospital Infantil e no dia 
23 de agosto  em Colatina, atendendo o requerimento 
do Senhor Deputado Da Vitória e dos vereadores da 
Câmara de Colatina. Foi concedida a  palavra ao 
Senhor deputado Theodorico Ferraço, que 
cumprimentou a todos e disse que acompanhou  a 
prestação de contas e reconheceu que o Estado tem 
feito até mais do que pode. Como crítico da saúde  
reconheceu  que  alguns anos atrás o Governo 
Federal gastava no Espírito Santo cerca de dois 
terços,  e hoje, houve uma inversão, dois terços, 
quem está gastando é o Estado. Disse que o Dr. José 
Gomes Temporão, Ministro da Saúde, recentemente, 
esteve em Vitória, e na ocasião falou sobre a crise da 
saúde e exatamente de um hospital  que era do 
Governo Federal,  o Hospital das Clínicas. Disse que 
quando foi prefeito de Cachoeiro e construiu um 
Hospital materno-infantil com cento e vinte leitos; 
com dezoito leitos  de UTI; quatro salas cirúrgicas, 
deixou aquele prédio totalmente pronto e que o 
Governo do Estado assumiu um compromisso de 
encampá-lo e administrá-lo para fazer um hospital  
estadual no sul do Estado. Informou que,  há pouco 
mais de dois meses, no exercício da governadoria, o 
Senhor Ricardo Ferraço entregou uma carta à 
Prefeitura de Cachoeiro,  pedindo que passasse para o 
Estado aquelas instalações, e que o Estado concluiria 
a obra que está faltando, pouco menos de um milhão 
e que  colocaria cinco milhões à disposição para 
todas as instalações e arcaria com as despesas 
mensais de quase quinhentos mil reais, para que o sul 
do Estado pudesse ter um hospital de referência. 
Dirigiu-se ao Secretário Anselmo Tose, perguntando 
se o  prefeito de Cachoeiro já havia respondido a essa 
carta, e se não , porque o Governo mandava  tanto 
dinheiro para Cachoeiro,  e porque  misteriosamente, 
não  exigia que fosse dada uma resposta em favor da 
saúde? O Hospital Santa Helena de Itapemirim, como 
os demais Hospitais Filantrópicos estão em crise. 
Não seria oportuno, em busca até de economia para o 
Estado, se  tivessem,   um hospital de referência no 
sul, outro no norte; citando o caso  de São Mateus e 
adotassem uma política  para  a saúde, em que os 
municípios fossem chamados à responsabilidade. Os 
municípios são obrigados a gastar quinze por cento 
com a saúde,   onde a Prefeitura seria obrigada a 
cobrir o déficit de cinqüenta por cento e o Estado 
cobriria cinqüenta por cento. O Hospital Santa 
Helena ameaçando fechar, a Prefeita de Itapemirim, 
Senhora Norma Ayub Alves, já disponibilizou 
cinqüenta por cento dos gastos do déficit, desde que a 
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Prefeitura de Marataízes fizesse o mesmo, porque o 
déficit lá é de cem mil reais. Não seria oportuno que 
o Estado investisse  cinqüenta por cento desse déficit 
e as prefeituras bancassem cinqüenta por cento? Isso 
não seria uma grande economia ao deixar de levar os 
doentes, para Vitória? Que fosse feito um bom 
atendimento nos seus municípios? São essas 
perguntas que gostaria de fazer ao Sr. Secretário, 
cumprimentando-o pela prestação de contas e  
desejou que o Sr. Secretário fosse muito feliz. Enfim, 
gostaria de  perguntar se não estaria na hora dos 
secretários com gestão em  saúde fazerem uma 
revolução no país, fazer uma greve branca contra o 
Governo Federal que  paga aos hospitais filantrópicos 
menos de cinco reais por uma diária hospitalar. 
Quem pagaria essa conta no final do mês?  No final 
do ano? Quanto ganhava um médico por uma 
consulta? Quanto ganhava um hospital por uma 
diária? Quanto se ganhava por uma operação? Quer 
dizer, o SUS transferia essa responsabilidade para o 
Estado e muitas vezes não era responsável e não 
pagava sequer trinta por cento do seu valor. 
Perguntaria ao Sr. Secretário,  com todo o respeito, se 
não estava na hora de juntar a  Comissão de Saúde, 
os deputados, a opinião pública e mostrar ao Brasil 
que existia uma péssima saúde pública no país, 
mostrando que eles não recebiam o suficiente para 
dar saúde a quem precisasse. São essas algumas 
perguntas, com os nossos cumprimentos e 
agradecimentos. O Senhor Presidente, deputado 
Doutor Hércules  convidou para fazer parte da Mesa 
a Senhora Deputada Luzia Toledo, vice-Presidenta da 
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo e 
disse que primeiramente seriam  ouvidas todas as 
perguntas e em seguida o Senhor Secretário Anselmo 
Tose daria as respostas. Disse que com relação à 
Frente Parlamentar, o que estavam fazendo era 
arregimentar todas as Assembléias Legislativas do 
Brasil para tentar melhorar a tabela do SUS e que  o 
Governo Estadual estrategicamente não tem “batido” 
muito, para que não sofresse retaliações e piorasse 
mais a situação dos recursos para o nosso Estado, 
mas até o próprio Governador do Estado  agora 
estava preocupado e  começou a falar também na 
atualização da tabela do SUS. O Senhor deputado 
Theodorico Ferraço interferiu dizendo que é preciso  
falar a verdade, é preciso  dizer ao país, ao Estado, 
que Governo Federal não paga à saúde o que deve, e 
a Constituição determina que o povo tenha saúde. O 
Senhor Presidente, deputado Hércules  concedeu a 
palavra ao Senhor deputado Doutor Wolmar 
Campostrini, que cumprimentou a todos e falou que   
gostaria de chamar a atenção, porque ele, como vice-
presidente da Comissão de Cidadania e Direitos 
Humanos, ficava preocupado com a situação dos  
doentes  nas portas dos hospitais e que “discursos“, 
todos eles sabiam fazer, pois era políticos e 
conheciam tudo, mas eram médicos  também e 
sabiam da dor e da dificuldade de seus pacientes e 
não podiam deixar que o Espírito Santo chegasse à  

situação  que aconteceu em  alguns estados do 
Nordeste, que foi a demissão em massa dos médicos. 
É preciso  chamar a bancada federal à 
responsabilidade. A Emenda nº 29 estava há seis anos 
no Congresso Nacional. A CPMF estava para ser 
votada e se tornar definitiva, e que não teria  
finalidade alguma  para a saúde no Espírito Santo e 
no Brasil se esse dinheiro não chegasse e ele estava  
preocupado com a questão das cirurgias cardíacas no 
Espírito Santo. Achava que era preciso discutir ali 
aquele impasse. Segundo ele, o cirurgião cardíaco  
teria que sair dali com uma luz, para não ficar entre 
multa, justiça e Secretaria de Saúde.  Há que se  
pensar em como solucionar tal situação. Mandar os 
pacientes para fora do Estado em sua opinião era a 
solução e  era por isso que estava ali e que  conhecia 
toda a situação da saúde no Espírito Santo, toda a 
inversão, de que era responsabilidade maior do 
Governo Federal, que hoje o Estado do Espírito 
Santo pagava dois terços e não um terço, como era 
antigamente, que era obrigação do Governo Federal. 
Mas, a situação da cirurgia cardíaca era uma 
realidade e eles estavam ali para encontrar uma 
solução. O Senhor Presidente, deputado Hércules 
informou  que eles estavam  conversando com  os 
cardiologistas e marcando uma reunião  com o 
Governo do Estado, para tentar chegar a um acordo. 
Na verdade, ele gostaria de escla recer que por 
determinação da Lei Federal,  a finalidade daquela 
Audiência Pública era fazer a prestação de contas, 
portanto, eles não poderiam tratar do assunto sobre os 
cardiologistas naquele momento. Foi concedida a 
palavra Dr. Ricardo José Batista, Diretor do 
Conselho Federal de Medicina que agradeceu a todos 
e em especial ao Senhor Deputado Doutor Hércules 
pela iniciativa da Audiência Pública e em nome do 
Conselho Federal de Medicina, gostaria de agradecer 
ao convite e   falar sobre a importância  da iniciativa 
daquela discussão e que  existiam alguns pontos que 
foram citados  que faziam  parte diretamente da 
discussão médica, entre eles a tabela do SUS. Se 
analisassem a tabela, que estava há tanto tempo sem 
reajuste, e,  teoricamente nenhum médico gostaria de 
operar para receber por aquela tabela. Disse que há 
procedimentos que ele faz  na sua especialidade em 
que recebe trinta e sete reais. Imaginem os 
cardiologistas, que têm uma responsabilidade maior 
nos serviços que estão realizando, para receber como 
médico do Hospital Infantil de Vitória, Nossa 
Senhora da Glória, fazendo um trabalho modesto, 
mas sempre contribuindo. Disse que viu algumas 
coisas que  foram colocadas ali, valorizando e 
respeitando, mas que não estava vendo surtir alguns 
efeitos do que isso tem acontecido e que já teve outra 
oportunidade de falar sobre isso com o Secretário 
com o intuito de valorizar e de contribuir para que 
melhorasse. Achava que a saúde precisava  sair dessa 
mídia marcada e, o que o preocupava,  era a 
marcação em cima de alguns pontos específicos com 
relação à saúde. Todos eles sabiam que saúde é um 
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direito de todo cidadão e um dever do Estado, por 
isso ainda pensava que por mais que o Estado fizesse, 
ainda ficaria devendo pois a população  estava 
sempre querendo mais. Finalizou sugerindo que 
todos juntassem esforços em benefício da saúde da 
população e do Estado do Espírito Santo,  achando 
que esse seria o caminho. Foi concedida a palavra à 
Sr.ª Deputada Luzia Toledo, vice-Presidenta da 
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 
que cumprimentou a todos e disse que acreditava que 
mostrar as ações da Secretaria, trazer à tona com 
muita transparência, e sabia que o Sr. Secretário 
Anselmo Tose agia desta forma, e que  todo agente 
político que já exerceu cargo de Prefeito ou de 
Governador diz que a pior área é a da saúde. 
Portanto, sabiam que o problema já existe há muito 
tempo, mas realmente procuravam amenizá-lo e 
gostaria de fazer uma pergunta, não sabia se era 
pertinente, mas que ela tem viajado muito pelo 
Estado do Espírito Santo e  visto que existiam 
municípios pequenos onde o Hospital, bem como os 
Filantrópicos era bem gerenciados. Vão então a outro 
município, maior um pouco cujo Hospital era bom, 
possuía uma boa estrutura, mas pessimamente 
gerenciado. Disse ter viajado por nove municípios e 
observado muito a área da saúde e gostaria de 
salientar que o atendimento, realmente, em alguns 
hospitais era péssimo e não sabiam o que fazer 
porque estavam devendo. Gostaria que o Secretário  
respondesse porque existiam hospitais sem lugar para 
internar devido a situação financeira e a  outra 
pergunta era sobre os médicos que não queriam 
trabalhar no interior do Estado.  Os prefeitos estavam 
desesperados porque não havia médicos em seus 
municípios. Os médicos  faziam  rodízio e onde 
pagava mais,  eles ficavam. Disse que  gostaria de 
parabenizar o Sr. Deputado Doutor Wolmar 
Campostrini, por falar da necessidade da presença da 
Bancada Federal na discussão    a respeito a todos os 
agentes políticos do  Estado, e não só da Bancada 
Estadual. Terminou sua fala parabenizando a 
Comissão e também o Secretário de Estado de Saúde, 
que se dispôs a fazer a prestação de contas. O senhor 
Presidente Doutor Hércules disse que  como 
Presidente da Comissão,  não iria fazer a defesa e 
nem a acusação de ninguém, mas sabiam das 
dificuldades que as prefeituras tinham de pagar. Não 
faria a defesa, mesmo porque como Presidente tinha 
que ouvir e a Sr.ª Deputada Luzia Toledo fez a 
pergunta ao Secretário e cabia a ele responder. O 
Senhor Presidente convidou o Sr. Deputado Givaldo 
Vieira para fazer parte da Mesa e concedeu a palavra 
ao Senhor Deputado Elion Vargas que cumprimentou 
a todos  e  relatou o que aconteceu consigo ano 
passado. A irmã do seu principal cabo eleitoral 
morreu após quatro dias tentando uma internação em 
uma UTI. Disse ter sido uma sensação muito triste. 
Ele, como agente político, na época era vereador, não 
conseguiu uma transferência. Afirmou que aquilo 
nunca aconteceria enquanto fosse Deputado e 

aconteceu novamente. Uma criança da Associação de 
Pais e Amigos de Excepcionais-APAE do Município 
de Alegre estava em uma UTI no Hospital de 
Calçado, mas lá não havia médico para fazer os 
procedimentos devidos e novamente não conseguiu 
uma transferência. A sorte é que não tinha um 
microfone, porque ele é  muito intempestivo e falaria 
até o que não deveria porque sabem da dificuldade da 
área da saúde. Mas acreditava que precisam  priorizar 
algumas coisas e que não havia  sensação pior  que a 
impotência de um agente político quando morria 
alguém por falta de atendimento. Disse ter sido 
vereador e por isso ser muito procurado, inclusive, 
naquele momento, estava tentando arranjar uma vaga 
no Hospital São Lucas. Fez um apelo aos 
profissionais da saúde porque o problema que atingia 
a Região da Grande Vitória também o atingia, apesar 
de ser da Região do Caparaó, porque os 
procedimentos de alta complexidade tinham que ser 
feitos na grande Vitória. Disse que a área da saúde é 
um conjunto,  e então perguntou ao Sr. Secretário 
Anselmo Tose, qual era o custo,  para os municípios, 
do transporte de seus doentes para Vitória?  
Acreditava que se fizesse um modelo novo, 
descentralizando um pouco, desafogaria, não haveria 
fila na porta do Hospital São Lucas, ficaria mais 
barato e ele não estaria sendo acionado para tirar uma 
pessoa que estava desde o dia anterior  na fila.  
Porque o seu município tem três ou quatro carros por 
dia vindo para Vitória e os outros municípios 
também. Disse ainda que observava, inclusive era 
muito debatido   em todas  as Audiências Públicas do 
interior. Finalizou  parabenizando o Sr. Secretário 
Anselmo Tose, dizendo  conhecer as suas  ações e 
sabe que ele sempre procurava fazer o melhor sendo 
um excelente gestor. Foi concedida a palavra ao Dr. 
José Adalberto Dazzi,  Procurador de Justiça e 
Dirigente do Centro de Apoio a Saúde, que 
cumprimentou a todos e disse que  acreditava no 
Sistema Único de Saúde  e que  em suas viagens pelo 
Estado tem verificado uma evolução nesse sistema e 
que existem pontos fracos e  pontos fortes e  a luta de 
todos era evoluir o fraco para o forte. Se pudessem 
escolher um símbolo para o SUS, escolheriam a 
espiral, porque nunca param de melhorar, de evoluir. 
Então, se não adotarem a lei da evolução no Sistema 
Único de Saúde não chegarão a lugar algum. Ser 
Secretário de Saúde era um desafio,  uma 
responsabilidade enorme. A Constituição diz que o 
SUS tem uma  direção  única,  por isso é o gestor que 
tem que dar  conta, e  os gestores são o Secretário de 
Saúde, o Ministro e Secretários Municipais,  e eles, 
Ministério Público. Disse que existem instrumentos 
importantíssimos e que  tudo de saúde só tem 
validade jurídica se estiver contido dentro de um  
plano de saúde, se tiver apreciação e aprovação do 
conselho. Há dois grandes momentos  para a 
evolução do Sistema Único de Saúde, que são a 
assinatura do termo de compromisso de gestão pelos 
Municípios e  Estados até setembro do corrente ano 
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em que será pactuado o que cada um vai gerir de 
saúde para receber os recursos do Fundo Nacional de 
Saúde. Outro momento é o Plano Estadual de Saúde 
2008-2011,que precisa ser apreciado e aprovado pelo 
Conselho e depois ser inserido no PPA 2008-2011. A 
Constituição Federal, em seu art. 196 – diz que saúde 
é direito de todos e dever do Estado – não é dever só 
dos Governos não. Se eles, cidadãos,  não 
melhorarem seus hábitos, não tem recursos que dê. É 
informado ao Ministério Público, que  treze a quinze 
pessoas ingressam no Hospital São Lucas por dia, 
porque o acidente de veículo e de motocicleta criam 
tal demanda. As proposições têm de sair de quem 
trabalha na saúde. Não existe outro caminho a 
percorrer. No Sistema Único de Saúde qualquer 
empresa,   há séculos, tem apuração de custo. No 
Brasil não há apuração de custo. Como  certo sentar 
por exemplo, quando a iniciativa privada,  de forma 
complementar, mediante contrato como preferência 
filantrópica, sem fim lucrativo,  presta serviços ao 
Sistema, sem apuração de custos. Existe uma tabela 
defasada do Sistema Único de Saúde, que precisa ser 
resolvida. Há desafios enormes para serem 
resolvidos. Até nos cursos de medicina, de direito, de 
toda formação de profissionais da saúde é preciso 
mudar essa grade curricular ultrapassada. Dizer que a 
iniciativa privada presta excelentes serviços, não é 
certo.  A iniciativa privada tem que ter programa de 
gestão. O Estado brasileiro tem problema de gestão 
também. Há desafios a serem resolvidos que 
dependem do esforço de todos. Finalizou 
cumprimentando o Secretário pela prestação de 
contas e também à Comissão de Saúde e disse que 
participou  de muitas Audiências Públicas pelo Brasil 
afora, que era a primeira vez que a Comissão de 
Saúde estava toda presente, que isso era um marco 
importante e por isso que o Espírito Santo foi 
escolhido para ser modelo do Brasil em tudo e o 
Brasil para o planeta num processo evolutivo. O 
Senhor Presidente Doutor Hércules,  agradeceu a 
presença  do Dr. José Adalberto Dazzi nas audiências 
públicas realizadas,   dizendo que ele  tem sido um 
batalhador e que  esperavam que ele continuasse 
daquela forma. O Senhor deputado Wolmar 
Campostrini  pediu para se ausentar e disse que  
gostaria de dizer que a saúde como um todo 
precisava realmente de todos. Foi concedida a 
palavra ao Sr. Deputado Givaldo Vieira, que 
cumprimentou  a todos e disse que  estavam falando 
de uma área extremamente importante, de uma área 
que estava numa  crise a nível nacional. Eram 
questões complexas. Sabiam que muitos desafios 
dependiam agora da interação de diversos setores, 
inclusive dos municípios. Dependia muito também 
do Governo Federal. Nesse sentido, disse  que tem 
andado  preocupado com as constantes afirmativas de 
que em vários setores da nossa sociedade, problemas 
seriam resultantes de responsabilidade do Governo 
Federal e que no dia anterior mesmo,  um debate de 
segurança alertava sobre o assunto. Não podiam ficar 

depositando a um ente mais distante 
responsabilidades que também seriam deles,  do 
conjunto. O próprio Ministro da Saúde quando esteve 
no Município de Vitória descreveu números que 
informavam também um esforço do Governo Federal 
em contribuir com o processo. Existiam medidas que 
estavam sendo analisadas no Congresso e podiam 
mudar um pouco a sistemática. O Governo Federal 
precisava ser cobrado,  com certeza,  na sua parcela e 
para o crescimento da sua participação no 
financiamento da saúde. O somatório  de esforços de 
todos, dos poderes constituídos,  dos municípios,  que 
também precisam muito  avançar nas suas atribuições 
básicas. Disse ainda que, como deputado, tem 
acompanhado um pouco mais aquele trabalho e,  logo 
que foi empossado, esteve na audiência com o 
secretário, para absorver um pouco das principais 
ações,  e reconheceu o esforço e o avanço que,  
embora ainda distantes do desafio maior, são 
conquistas importantes que queriam também 
comemorá-los, como também reconhecer as 
deficiências, assumir as responsabilidades e enfrentar 
as dificuldades, porque estavam  tratando de um setor 
que lidava diretamente com o bem maior,  que é a 
vida das pessoas.  Nesse sentido, cumprimentou a 
todos pela presença maciça e disse que, como um dos 
deputados, queria  acompanhar e contribuir para que 
a saúde do Estado do Espírito Santo pudesse avançar 
em ações que implicassem diretamente na melhoria 
da qualidade de vida da  população. O Senhor 
Presidente Doutor Hércules informou que as 
servidoras Juliana e Margarethe estavam recolhendo 
as perguntas e disse   que queria  ouvir sobre o que 
acontecia no município. Foi concedida a palavra ao 
Secretário de Saúde de Cariacica, Dr. Anselmo 
Dantas, que cumprimentou a todos e disse que  os 78 
Municípios do Estado do Espírito Santo têm feito o 
dever de casa, como bem demonstrou a prestação de 
contas do Secretário de Estado. Os municípios do 
Estado do Espírito Santo investiram na saúde 
aproximadamente dois terços do que gastaram nos 
anos noventa. Atualmente todos os municípios do 
Estado do Espírito Santo gastam pelo menos quinze 
por cento no financiamento das ações de saúde e os 
números atestam essa ação. O Sistema Único de 
Saúde,  na sua concepção,  diz que quem tem que 
fazer saúde é o município. Ocorre que as pessoas  
adoecem muito, diferentemente do  tempo que foi 
feito o Sistema Único de Saúde. As pessoas morrem 
por doenças cardiovasculares, por vítima da 
violência, por acidente de trânsito, intoxicações.  Na 
verdade a  rede assistencial foi criada nos anos 
sessenta para se tratar um tipo de adoecimento que 
atualmente não existe mais. Então enquanto faziam 
assistência básica nos municípios, quando faziam o 
controle de hipertensão arterial, diabetes,  hanseníase,  
tuberculose,  doença respiratória na infância, a 
complicação desses agravos nos municípios. Não há 
dinheiro nem tecnologia para dar conta, ou seja, 
aquele paciente que tem o diabete descompensado,  
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que cheda em seu Pronto- Atendimento, ou lá nos 
Municípios de Santa Tereza, Marataízes ou qualquer 
lugar do Estado, não vai encontrar recursos  
tecnológicos para resolver.  Então é um desafio que 
está posto,  mas que o, Brasil,  da América Latina, é o 
País que menos gasta em  saúde. O brasileiro gasta 
cem reais/per capta/ano com saúde, enquanto os 
americanos gastam mil reais/mês. Eles gastam  mês e 
no Brasil se demora   anos para fazer saúde. Então 
não é de se estranhar que o custo do financiamento da 
média complexidade é ridículo e a falta de 
investimento na área estrutural da saúde está mais do 
que provado. O Secretário Anselmo Tose mostrou  
que a rede pública de saúde, nos últimos vinte anos, 
não teve investimento nenhum. É por isso que falta 
hospital no Município de Cachoeiro. É preciso gastar 
recurso com a vida, com a saúde desse País. Não 
adianta falar em desenvolvimento econômico se não 
tiver escola, saúde, mas eles,  da saúde,  funcionam 
trezentos e sessenta e cinco dias por ano, vinte e 
quatro horas por dia, ou seja,  as pessoas batem na 
saúde todos os dias,  é a repartição pública que está 
aberta a todo brasileiro. Não se  pode negar 
atendimento, por isso eles da saúde têm que ter a 
prioridade que é inserida na Constituição Federal,  e 
quem mais está descumprindo no financiamento à 
saúde não é o município nem  o Estado,  é a União 
Federal.  Desde 2000   que o Governo Federal,   
depois da Emenda Constitucional nº 29, ninguém 
cumpriu a Constituição Federal.  Disse que gostaria 
de fazer um desafio ao Ministério Público Federal, 
que  cobrasse do Ministério da Saúde, do Governo 
Federal que se cumprisse  a lei também. Dizer que o 
município e o estado não estão fazendo o seu dever 
de casa, isso não é  verdade, porque eles, além disso, 
têm que enfrentar a lei de responsabilidade fiscal e a 
lei de licitações. Está na hora de enfrentar as questões 
que infelicitam a gestão da área da saúde. Isso passa 
por uma ação conjunta de todos os parlamentos, 
como aqui bem está colocado na pessoa do Sr. 
Deputado Doutor Hércules. É preciso enfrentar 
aquilo que está amarrando e engessando a gestão 
pública no País. Não dá para  gerenciar um sistema 
de saúde,  que tem urgência a todo o momento, com 
legislação anacrônica e ultrapassada. É preciso 
modernizar a gestão do Estado brasileiro. É preciso 
se preocupar mais com os resultados, sair da cultura 
do papel e passar para a cultura dos resultados. É 
preciso respeitar ao cidadão. Por isso,  enquanto 
município,  falando  também em nome de nossos 
colegas presentes, é preciso dizer que os municípios e 
o estado sozinhos não vão resolver a questão da 
saúde. É preciso uma atuação conjunta dos três entes 
e de toda a sociedade. Finalizou agradecendo a todos.   
Foi concedida a apalavra ao Dr. Ricardo Batista, que 
pediu para se ausentar, agradeceu a todos e disse que 
vai solicitar posteriormente a ata da reunião,  para 
prestar contas ao Conselho Federal. O Senhor 
Presidente, Dr. Hércules agradeceu Dr. Ricardo pela 
presença e  comentou sobre  a má utilização da 

CPMF e  para onde os recursos dela está sendo 
desviada. Foi  Concedida a palavra ao Vereador  
Wenderson  Marcony Batista Dias, do Município de 
São Gabriel da Palha que cumprimentou a todos e 
disse  que tanto o  Município dele,  como os demais 
do Estado sofrem muito com a saúde. Disse que 
existem dois hospitais no Município de São Gabriel 
da Palha, que, no caso de um acidente  mais grave, 
eles não têm condições de fazer nem uma cirurgia. 
Todos os dias sai uma van de São Gabriel da Palha,   
às 3h da manhã,  lotada com quinze pessoas para 
consultas, exames e cirurgias na Grande Vitória.  
Sugeriu que fosse feito um sub-polo. Disse que no 
Município de São Gabriel da Palha existem  esses 
dois hospitais e em  Nova Venécia  um,  em  
condições de fazer algum trabalho entre os demais 
municípios e São Gabriel da Palha não tem condições 
de atender o próprio município,  Vila Valério, São 
Domingos,  interior de Nova Venécia e Águia  
Branca.  Então, se conseguirem fazer esse sub-polo 
em  São Gabriel e Nova Venécia,  com certeza vai 
melhorar também o atendimento na Grande Vitória. 
Então seria uma forma de melhorar a saúde,  não só 
da região mas também do  Estado por completo. 
Finalizou agradecendo a todos. O Senhor Presidente 
Dr. Hércules informou que  ouviriam a última 
intervenção da Mesa e depois passaria a palavra  ao 
secretário para responder as perguntas. Foi concedida 
a palavra  ao Senhor  Luiz Nivaldo da Silva, 
representante dos hospitais Filantrópicos, que 
cumprimentou a   todos e disse que os  problemas 
enfrentados na área de saúde são grandiosos. O 
secretário comentou, quando se falou de SAMU e da 
área de saúde, que a despesa sempre cresce.  Todos 
os outros problemas acabam saindo da área de saúde, 
como os problemas econômicos, social e de trânsito, 
etc, então,   se eles não estiverem equipados, 
equiparados, profissionalmente preparados, não há 
condições em ajudar o desenvolvimento do Estado. 
Os hospitais filantrópicos representam quarenta e oito 
hospitais que precisam  da ajuda do Estado para que  
tenham condições iguais.  No ano passado foi feito 
um projeto, o Pro-Hosp,  que não teve oportunidade 
de ser executado pela Secretaria de Saúde, que era a 
reestruturação dos hospitais filantrópicos e seria igual 
aos outros Estados. Disse que  estão precisando da 
regulamentação da Emenda Constitucional nº 29. 
Informou que os  Deputados, Senadores, Secretários 
participariam de um congresso em Brasília nos dias 
treze, catorze e quinze em que se discutiriam a 
sobrevivência dos hospitais filantrópicos, que têm 
mais de quinhentos anos de existência. Disse que vão 
estar cobrando do Governo e também que  o vice-
Presidente da Confederação,  Sr. Darcisio Perón,  que 
assumiu a Frente Parlamentar de Saúde e   achava   
um absurdo o que se investia na área de saúde e que 
os hospitais, as secretarias municipais e estaduais 
eram muito competentes para fazer muita coisa com 
pouco recurso. Alertou para as reduções nas 
internações dos Hospitais Filantrópicos e pediu o 
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apoio de todos para que cobrem o Governo Federal 
por não ter reajustado a tabela do SUS.    Na 
contratualização ficou de colocar mais recursos,  
igual ao que se  colocou nos  hospitais universitários, 
mas ainda não o fez. A Federação das Entidades 
Filantrópicas trabalha para conseguir conquistas. O 
Secretário vai  ajudar a resolver o problema das 
certidões negativa de débito. Os hospitais privados 
podem ser afastados do SUS, que foram substituídos 
pelos hospitais públicos e filantrópicos. Os hospitais 
filantrópicos atendem cerca de sessenta, setenta por 
cento de seus Estados, mas não recebem a mesma 
proporção de recursos. Disse que é preciso trazer 
mais recursos dos Governos Federal,  Estadual e 
Municipal por causa da importância e necessidades  
do hospital filantrópico na comunidade. Foram 
colocados alguns  exemplos da deputada Luzia,  de 
que alguns municípios são muito bem administrados 
e têm envolvimento com a comunidade. Atualmente 
não dava mais para captar recursos só do SUS. Se  
dobrar a tabela  em cento por cento de aumento vai 
chegar no mínimo em que esta hoje e  não vai 
resolver o  problema . É preciso ser criativos, ter 
sinergia, pois vai ser preciso trabalhar municípios, 
Estado e filantrópicos juntos para se poder 
multiplicar o recurso escasso. Disse ainda em Brasília 
eles conseguiram o apoio do Dr. Jorge Gerdau, que  
estava tentando fazer um projeto de qualidade para os 
hospitais, levar recursos das empresas para os 
hospitais filantrópicos e eles precisavam fazer o 
mesmo com o Espírito Santo,  envolver as empresas 
na participação do desenvolvimento dos hospitais 
filantrópicos, que são muito importantes para o 
Estado. Pediu ao Secretário de Cariacica, Dr. 
Anselmo Dantas, que  avaliasse com carinho, pois 
existe um hospital que tem condições de estar 
resolvendo  o problema da certidão negativa de 
debito, que  estava com problemas para acertar com 
os anestesistas, mas que com a parceria da secretaria 
de Cariacica e com a Secretaria de Saúde do Estado, 
com a Frente Parlamentar e a Comissão de Saúde, 
conseguiria fazer a diferença.  Finalizou se 
dirigindo ao Secretário dizendo  que ele fez uma 
apresentação  brilhante e que ele abdicou do  cargo 
de deputado para se dedicar a uma missão que á  
saúde e que contava com a Comissão de Saúde,  
junto com ele, com os deputados, para  cobrar  dos 
deputados federais para que eles possam fazer  a 
diferença. O Senhor Presidente Doutor Hércules 
informou que o procurador José Adalberto Dazzi e a 
deputado Luiza Toledo iriam se ausentar. Foi 
concedida a apalavra ao  Secretário de Saúde, o Sr. 
Anselmo Tose para que respondesse as perguntas. 
Em resposta ao  Deputado Freitas, que pediu  uma 
maior atenção aos hospitais filantrópicos do Norte do 
Estado,   reiterado pelo Luiz Nivaldo,  respondeu que 
era o que o Estado estava fazendo, que a filosofia 
deles estava  sendo clara com os hospitais; aqueles 
que topavam, conseguiam responder a determinadas 
necessidades e que  o Governo do Estado estava 

aumentando além do teto, e que os números que ele 
tinha mostrado eram muito cla ros e que eles estavam 
colocando recursos próprios do tesouro Estadual.  O 
hospital se encarregava de resolver aquela 
determinada situação, obviamente, no limite dos 
recursos, que é quase tudo que gerou em função 
disso. Disse que não tinha como dar conta de tudo. 
Quanto   a questão da UTIn, e inclusive a equipe  
deles,  já tinha se organizado  e escrito para  a rede 
materno-infantil de  São Mateus e região e que 
estavam  estudando uma maneira de poder implantar 
essa rede com os recursos que já existiam com as 
parcerias,  inclusive com  o apoio dado pelo 
deputado. De concreto,  o que eles  tinham era  a 
maternidade em São Mateus,  e toda lógica de 
organização tinha que se dar, não adiantava ter uma 
maternidade em um lugar e uma UTIn em outro,  mas 
que a  discussão estava encaminhada. Disse que o 
senhor deputado Freitas tem participado também  da 
viabilização da hemodiálise em São Mateus e  estava  
otimista  e  achava que  daria para inaugurar esse ano. 
O Senhor deputado Freitas interrompeu dizendo que 
ia  aproveitar para enaltecer elogios, porque  tinha 
sido uma das questões levantadas na  audiência 
pública em São Mateus,  em março,  e que ele vinha 
trabalhando, antes mesmo de ser deputado, na 
questão da hemodiálise. Disse que a região possui 
cento e seis doentes renais, nos onze municípios que 
ele citou,  que são transferidos para Vitória ou para 
Colatina, três vezes por semana,  para fazer as suas 
hemodiálises e  que gastavam oito horas só em 
viagem e mais  quatro horas para o tratamento, que  é 
pior  que a doença. A demanda era oitenta, eles já 
tinham cento e seis pacientes  com a parceria 
público-privada. A iniciativa privada está construindo 
o centro de hemodiálise e o Governo já comprou 
cento e dez atendimentos. Hoje está em pleno vapor a 
construção dessa hemodiálise, eles acreditam que em 
dezembro 
estejam inaugurando a  hemodiálise em São Mateus. 
O Senhor Secretário de Saúde Dr.  Anselmo Tose  
informou tiveram  na semana retrasada no Ministério 
da Saúde,  o processo que saiu do Espírito Santo e 
alguns ajustes necessários  estariam providenciando 
para que a unidade de hemodiálise em Linhares  
esteja  em plenas condições de funcionar e queremos 
inaugurá-la o mais breve possível Em resposta ao  
Senhor deputado Theodorico Ferraço,  disse não ter 
conhecimento da resposta do prefeito de Cachoeiro  
sobre a proposta de cessão e liberação do espaço do 
hospital materno-infantil. O Francisco foi quem 
ajudou muito na coordenação, para ter uma proposta 
para Cachoeiro de Itapemirim de utilização daquele 
espaço, que valorizasse os demais hospitais. Estariam   
aguardando também nas discussões as questões das 
parcerias para viabilizar a gestão dos hospitais 
daquela Cidade, para diminuir custos. A preocupação 
do Sr. Deputado Theodorico Ferraço é mais do que 
justa e a sua proposta dos municípios ajudarem no 
custeio dos hospitais, achava que os municípios 
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estariam se queixando muito do custeio da saúde, e 
voltava à discussão geral na questão  do 
financiamento. Inclusive tem município indo além de 
vinte por cento, isso sacrifica muito e achava que o 
município tem que se ocupar prioritariamente com a 
atenção primária,  que é o que organiza o sistema. 
Quanto à questão de juntar todos os secretários, 
lembrou na ocasião que era secretário municipal,  e 
fizeram uma marcha ao Ministério da Saúde até ao 
Palácio do Planalto,  brigando pela aprovação da 
Emenda Constitucional nº 29. Agora queriam a 
regulamentação da mesma. Então, está ai o problema. 
Aproveitava para comentar a fala do Sr. Deputado 
Givaldo Vieira e disse que ninguém  estava julgando 
para cima nem para baixo, porque essa era a bandeira 
do ministro. Na última audiência em Brasília ele  
falou sobre o assunto. A palavra usada pelo Sr. 
Deputado Doutor Hércules, está muito em moda,  não 
tem nada no País que tem um potencial tão grande 
para ter um apagão, quanto a saúde, não tem. Os 
hospitais de uma maneira em geral, o Brasil de norte 
a sul, a situação é a mesma e na maioria das vezes 
muito pior do que a nossa, em função porque os 
Estados não conseguiram aumentar o financiamento. 
A situação do Rio de Janeiro, os municípios do 
Nordeste, o Governo do Distrito Federal, que é 
privilegiado no ponto de vista do orçamento, eles têm 
problemas iguais ou maiores na urgência médica. Em 
resposta a pergunta da deputada Luzia Toledo com 
relação aos médicos que não querem ficar no interior, 
disse que o País tem que discutir  e ter uma política  
não  só na questão do salário. Achava  que é preciso 
combinar, o estimulo, desde a questão da formação 
desses profissionais, e a vocação. Com relação aos 
hospitais que não funcionam e não atendem bem, 
achava que é o problema de sempre, era um desafio, 
os conceitos, os usuários, todo mundo trabalhando no 
sentido de um atendimento humanizado. Em resposta 
ao  Senhor Deputado Doutor Wolmar Campostrini, 
que falou sobre a situação na cirurgia cardíaca, 
achava que o debate estava colocado nos meios de 
comunicação,  precisava de racionalidade, porque 
não podiam fugir do que era definido pelo Ministério 
da Saúde, pelas portarias que regulavam a auto 
complexidade no País. Achava que o exemplo maior 
era o crescimento da prestação de serviço naquela 
área. O Sr. Deputado Theodorico Ferraço foi o maior 
responsável por levar o Instituto do Coração para 
Cachoeiro de Itapemirim. Até pouco tempo não havia  
alternativas no Estado, hoje, eram  praticamente auto-
suficientes. Se colocassem para funcionar bem o que 
já existia, resolveriam tudo e também um  pouco da 
cirurgia cardíaca pediátrica evitando  mandar para 
fora,  porque o que existia era baseado em portarias, 
tudo de acordo com o que pregoniza o Ministério de 
Saúde. Foi construído por muito tempo, com 
financiamento público e  de terceiro setor e  o 
Governo do Estado tem investido no Hospital 
Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, financiando 
mais cinco leitos e sete leitos de UTI.  No Hospital 

Evangélico de Vila Velha   estavam  discutindo com 
o Governo do Estado o equipamento de 
hemodinâmica, que não é barato, custando pelo 
menos quatrocentos mil dólares. O Estado estava 
discutindo  com os hospitais, que concordava ser 
parceiro, porque aqueles  serviços eram importantes. 
Informou que dos seis últimos meses do ano passado 
e dos seis primeiros meses desse ano, a cirurgia 
cardíaca aberta,  de 50,2  foi para 70, angioplastia, de 
57 foi para 114,9,  porque o Estado pegou os 
pacientes que estavam na fila, que eram de sua 
responsabilidade e esperava que fosse normalizado. 
Falou que a tabela do SUS estava defasada e o 
Governo não concordava, porque a defasagem na 
auto-complexidade, a cirurgia cardíaca  seja a mais 
defasada de todas. Que essa era uma discussão 
nacional. Em resposta ao deputado Elion Vargas, 
com relação as duas mortes ocorridas no hospital de 
Calçado,  disse que   era um dilema e uma angustia 
de todos . Citou que ele e sua equipe são acionados 
várias vezes por dia, em função de suas  limitações e 
ele trabalhava com lógica de estruturar e  não pedia 
para colocar ninguém na frente. A organização era 
pela fila e por prioridade de necessidade, ou tempo. 
Então  voltava  a questão do financiamento, porque 
não havia  nada mais caro do que um leito de UTI, 
todo mundo montava tudo, o hospital  com um 
leitozinho, mas falar em   UTI, todo mundo se 
escondia por razões óbvias. Reiterou, além de todo 
financiamento que estavam fazendo, com recursos 
próprios do Governo do Estado para manutenção de 
leitos de UTI, iriam lançar um programa de 
financiamento para estimular os atuais e para que os 
hospitais pudessem crescer. Inclusive, disse que já 
conversou com   o Governador,  com os diretores do 
Banco  de Desenvolvimento do Espírito Santo-
BANDES, que  vão procurar a Federação dos 
Filantrópicos , porque o Banco de Desenvolvimento 
do Espírito Santo-BANDES se comprometia a ter 
linhas de financiamento para quem quisesse  crescer. 
Muitas vezes o hospital tem cinco, seis, sete leitos e 
ainda não era uma boa fração. A sua resposta à  
pergunta sobre centralizar ou não, era o que eles 
discutiam o tempo todo. Disse que citou no início da 
reunião o deputado não pôde estar presente mas  que 
eles estavam trabalhando  exatamente para dar conta, 
o mais perto possíve l das pessoas das cidades, 
quando menos na micro região ou na macro região. 
Disse que o Procurador José Adalberto Dazzi havia 
relatado algumas coisas importantes, como  a 
assinatura do pacto de gestão,  que é importantíssimo 
e que  não dava para pensar em saúde tão somente 
como assistência saúde. Avisou que O Sr. Deputado 
Theodorico Ferraço estava lembrando ali, mas 
tinham que entender e achava que a obrigação deles 
era ser muito educativos, tinha que lembrar para 
todos, porque de vez em quando ele soltava aquele  
nome, que pesquisas mundiais, enfim, informavam 
que a saúde de uma determinada população, 
individual ou coletiva,  tem a ver em até vinte e 



30 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 06 de dezembro de 2007 

cinco, estourando trinta por cento, com assistência à 
saúde. Quanto à pergunta do Sr. Deputado Givaldo 
Vieira, os problemas não eram de responsabilidade 
do Governo Federal,   mas que eles tinham as 
limitações financeiras e  esse sim, que era o problema 
especificamente. Disse que não tinha sentido uma 
cidade como São Gabriel da Palha possuir  dois 
hospitais. Não sabia  se deveria ter.  Porque um 
hospital para ser econômico, tinha que ter acima de 
cem leitos,  então o ideal era juntar e fazer um. 
Foram acabando com aqueles pequenos hospitais e 
isso não resolvia e gastava e  muitas vezes não fazia 
nem o que uma Unidade de Saúde deveria resolver. O 
Secretário  não estava dizendo que não está resolvido 
o problema com isso, mas que fizeram  uma parceria 
com a prefeitura e estavam aos poucos passando a 
gestão, não a formalmente, mas a informalmente, 
com a sua auditoria, fazendo treinamento da equipe 
do município, para que eles pudessem assumir o 
hospital. Tinha sido aprovado tripartite, inclusive, 
sexta-feira última, se fosse tomar conta da gestão que 
seria o mais correto, estar certo, poder acompanhar, 
fiscalizar melhor o uso do recurso e o funcionamento 
desses serviços. Em resposta ao Dr. Luiz Nivaldo da 
Silva, falou sobre  a ajuda do Estado para segurar os 
filantrópicos do Estado,  não sabendo se ele estava 
agradecendo, pedindo ajuda ou as duas coisas. 
Estavam colocando recursos e disse que tinha   
mostrado no início da sua apresentação. O problema 
dos filantrópicos no Estado do Espírito Santo e nos 
outros vinte e seis Estados da Federação, dependia da 
questão do financiamento federal. O Sr. Deputado 
Theodorico Ferraço e o Doutor Hércules fizeram uma 
colocação, que  o País tinha que se mobilizar. O 
parlamento, as suas principais representações 
políticas em todos os níveis, tinham que se mobilizar 
para resolver o problema.  Informou que estavam 
gastando menos do que muitos países pobres da 
América Central. O Senhor Presidente Doutor 
Hércules, disse que o Dr. José Adalberto Dazzi falou 
muito bem sobre a responsabilidade de todos, não só 
do Poder Público, mas da deles também. Era 
importante esse comportamento. Disse que na 
Audiência Pública requerida pelo Sr. Deputado 
Theodorico Ferraço, estavam falando sobre a 
participação dos municípios na segurança. O artigo 
da Constituição que fala que saúde é um direito de 
todos e dever do Estado, seria para a educação e para 
a segurança. Quando o constituinte de 1988 escreveu 
Estado, quis dizer Poder Público,  quer dizer 
Municípios, Estado e União. Disse que para fazer 
justiça, precisava  dizer que o prefeito de Vitória tem 
ajudado  muito os filantrópicos em Vitória, como a 
Santa Casa e Pró-Matre, onde trabalhou por mais de 
vinte e cinco anos,  recebendo muitos benefícios do 
Município e que,  na verdade, essa parceria deveria 
ser de outra forma, o município deveria tratar de 
outras atividades, porque o prefeito tem feito, mas se 
tivessem uma remuneração justa para os hospitais, 
não precisava  de ajuda. Foi concedida a palavra ao 

diretor das Comissões, Marcelo Siano para que 
fossem lidas as perguntas direcionadas  ao Secretário. 
O Subsecretário de Saúde, Dr. Francisco pediu que 
fosse registrada a grande participação de membros do 
Conselho Estadual de Saúde, naquele evento. A 
primeira pergunta  dirigida ao Secretário Anselmo 
Tose, pelo Secretário de Saúde do Município de 
Baixo Guandu, Sr. Marcelo Rodrigues sobre a  
angústia que o Deputado Elion Vargas,  passou pela 
falta de uma UTI para o seu cabo eleitoral, eles, 
gestores, passam todos os dias tal necessidade para a 
população. Conheceu o setor específico para 
regulação de vagas no Estado e gostaria de saber se 
em algum momento aquilo não era furado por 
intervenção ou influência política e por isso não 
existiam vagas suficientes. Às vezes tinha que ligar 
para algum assessor de deputado para que eles 
pudessem conseguir vaga. A segunda pergunta 
também era dirigida ao Secretário Anselmo Tose, 
pelo Sr. Péricles Noronha, Presidente do Sindicato 
dos Odontologistas do Estado do Espírito Santo: 
Brasil sorridente é um grande palco para a política de 
Saúde do Governo Federal. Saúde não se faz só com 
médicos. No Estado, os investimentos com recursos 
humanos têm sido diferenciados entre as categorias. 
Perguntou o que ele achava daquela discriminação. A 
terceira pergunta era também dirigida ao Secretário 
Anselmo Tose, pelo Vereador Saulo Andreon, 
Presidente da Comissão de Saúde da Câmara 
Municipal de Cariacica. Em primeiro lugar,  o 
Vereador sugeria para a próxima prestação de contas,  
a disponibilização de cópias dos demonstrativos 
apresentados no power point,  para um melhor 
acompanhamento.  Segundo:  o Vereador disse que 
estava  preocupado com aspectos de acessibilidade ao 
novo Centro Regional de Especialidades -CRE, em 
Cariacica. Eram duas pistas na BR 262. Sabiam que o 
trecho Viana - Cariacica era  apelidado de  “Rodovia 
da Morte” e questionou se uma passarela não 
resolveria o problema de acesso. Terceiro: que  em 
audiência pública realizada em Cariacica, inclusive 
com a presença do Deputado Doutor Hércules, foi 
apresentada uma alternativa  julgada viável e ficando 
responsável em organizar um grupo de trabalho para 
dar os encaminhamentos. O assunto em pauta, no 
caso, segundo o Vereador Saulo Andreon, era sobre o 
Hospital São João Batista, em Cariacica: perguntando 
se podia contar com a presença da Secretaria ou 
alguém designado por S. Exª para compor o grupo de 
trabalho sobre o hospital São João Batista.  O quarto 
questionamento do Vereador Saulo Andreon era o 
sobre a criação da Frente Parlamentar para revisão da 
tabela do SUS,  perguntando ao Secretário de Estado 
de Saúde o que já existia a nível de articulação dos 
governadores e Secretários Estaduais de Saúde,  no 
sentido de viabilização da alteração na tabela do 
SUS. Lembrou o Vereador Saulo Andreon e 
informou ao Sr. Deputado Theodorico Ferraço que o 
assunto não era meramente político. Só para ilustrar, 
há aí todo o movimento pelo fim do CPMF, isso 
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representaria menos recursos para a área de Saúde. O 
senhor deputado Theodorico Ferraço interrompeu 
informando, que na ocasião em que era deputado 
federal, votou a lei da CPMF. O Diretor das 
Comissões Marcelo Siano Lima continuou lendo as 
perguntas. O último questionamento dirigido ao 
Secretário Anselmo Tose era do Sr. Elias Nascif 
Neto, Presidente da APAE de Vila Velha e membro 
do Conselho Municipal de Saúde daquele município. 
Dizendo que repetidas vezes, tem assistido 
exposições lúcidas de alta visibilidade por parte do 
Secretário de Estado da Saúde, Dr. Anselmo Tose e 
com toda percepção da questão, o problema da Saúde 
acabava levando a crises, a questões polêmicas, a 
posições individualizadas onde cada um defendia o 
problema que o atingisse mais de perto. Administrar, 
tornava-se cada vez mais difícil, principalmente 
quando mais pessoas eram envolvidas. Na saúde 
pessoal era o básico. Naquela  situação torna-se meta 
o principal; a saúde humana. Eles se  perdiam  
discutindo situações individualizadas, 
compartimentadas. Concluindo, segundo o Sr. Elias, 
o problema da Saúde estava baseado numa educação 
individualista, que oferecia conhecimentos, mas não 
catequizava para uma formação humana capaz de 
suplantar o individualismo e levar todos à entrega 
coletiva para a solução dos problemas e perguntou 
ainda se o Secretário de Saúde Dr. Anselmo Tose 
podia levantar aquela bandeira, para que todos juntos, 
lá na frente, pudessem ter o encaminhamento para a 
solução objetiva dos  problemas de Saúde. Foi 
concedida a palavra ao  Senhor  Anselmo Tose, que  
respondeu ao Sr. Marcelo Rodrigues, Secretário 
Municipal de Saúde de Baixo Guandu,  com relação a 
carência de acesso a serviços, principalmente leitos 
críticos e intensivos. Falou também   da Central de 
Regulação de vagas, se não era passado na frente por 
intervenção política. Esperava que não. Estavam só 
começando para que ela pudesse de fato cumprir o 
seu papel. Estavam apenas arranhando um pouquinho 
pois não conheciam o que era regulação,  que 
ninguém entendia direito o que era,  mas precisavam 
fazer e  só funcionava a regulação quando os leitos 
hospitalares, consultas a médicos tivessem dentro das 
centrais com amplo poder, porque quem tomava 
conta dos leitos eram os hospitais e eles pagavam as 
contas e financiamentos. Oportunamente,  
aproveitaria para colocar ali uma reflexão: muitas 
vezes quando se falava em Saúde, pensava-se em  
leito UTI, é preciso ver que, em alguns municípios, 
havia gestantes que não faziam pré-natal ou faziam 
com baixa qualidade; a mortalidade infantil estava 
em torno de quinze, é a  média deles, que é baixa e 
havia municípios com mais de trinta. Precisavam 
pensar um pouquinho que existiam coisas 
elementares e custo quase nenhum que ninguém se 
preocupava. Falou do medicamento de alto custo, que 
um tratamento custava setecentos mil reais, mas 
ninguém lembrava que,  com hábitos alimentares 
simples ou com uso de sulfato ferroso, cerca de vinte 

por cento das crianças brasileiras em idade de 
formação e de desenvolvimento cerebral, do 
intensivo, que vai dos três, aos  cinco anos, poderiam 
ter problemas futuros, toda sorte, resolvidos com 
coisas elementares. Precisavam pensar um pouquinho 
porque  eles às vezes se preocupavam muito com 
uma coisa que era para pouco mas se esquecia o 
ponto de vista de uma política maior. Continuou a 
responder o Senhor Anselmo Tose que o Brasil era 
um País que estava se saindo aos poucos e que havia 
regiões, estados e municípios onde a saúde bucal era 
uma questão menor.  A discriminação de recursos 
humanos que ele falava, achava que tinham  muitas 
coisas a fazer. Inclusive, como o Senhor estava 
falando, pouca gente sabia que formar recursos 
humanos na Saúde, em particular, não ficava barato, 
demorava, mas estavam fazendo. Intensivamente 
estavam trabalhando isso sobre todos os aspectos, 
formar mesmo até qualificar para atender bem, 
entender que era servidor púbico e assim por diante, 
que estava ali para prestar um serviço de boa 
qualidade. A questão da sensibilidade e segurança  no 
CRE  Metropolitano, era uma das principais 
preocupações, enfim, toda a questão da infra-
estrutura. A sensibilidade ali é complicada. Já 
discutiram com o Departamento Nacional de Infra-
estrutura de Transportes-DNIT, com a Companhia de 
Transporte Urbano da Grande Vitória - Companhia de 
Transporte Urbano da Grande Vitória -CETURB,  
terá uma intervenção grande. O Departamento 
Nacional de Infra-estrutura de Transportes-DNIT no 
Espírito Santo prometeu que rapidamente vão licitar 
e fazer uma passarela, que  resolveria grande parte do 
problema. Mil pessoas por dia utilizam o serviço do 
CRE. Com relação ao Hospital São João Batista,  o 
Vereador perguntou se podia contar com a Secretaria 
e ele respondeu que não, pois já contavam com a 
Secretaria discutindo sobre o assunto há muito 
tempo. Estavam aguardando o desfecho. Em relação 
ao espaço com a prefeitura, o Governo do Estado 
havia feito uma proposta para Cariacica. Formularam 
uma intervenção mais ousada para dar conta das 
tarefas e organização da assistência à Saúde em 
Cariacica. Existia a parte da prefeitura com a 
inauguração da Policlínica, que era muito positiva e o 
segundo momento que era o pronto-atendimento de 
Alto Lage, que seria o primeiro pronto-atendimento 
padrão-modelo do Estado. Em relação ao 
atendimento de urgência e crise asmática,  tem que ir 
no pronto-atendimento ou na Unidade de Saúde, e ter 
solução. A segunda parte lá seria a proposta de um 
plano de atendimento  perto da CEASA, para atender 
toda a população de Nova Rosa da Penha, todo 
aquele entorno. E a outra era aquele hospital,  que em 
sua opinião, poderia ter um pronto-atendimento 
infantil exclusivo, poderia aumentar os leitos e 
transformá-los de fato num hospital materno-infantil 
para Cariacica. Era a proposta a que o Governo do 
Estado se comprometia  ser parceiro. Quanto à 
questão da Frente Parlamentar para revisar a tabela 
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SUS, a questão do financiamento, era muito maior 
que a própria tabela, os governadores estão 
envolvidos, porque estavam falando de recursos 
significativos para um país que tinha um governo 
federal com orçamento muito apertado. O orçamento 
federal da Saúde era de quarenta bilhões. O dispêndio 
anual com a dívida externa, juros e correlatos têm 
sido quatro vezes mais. Conclui dizendo  que Saúde é 
sistema, é rede, e é preciso organizar, ter postos de 
atenção integrados entre si,  nos municípios, nas 
microrregiões, nas regiões; é o planejamento 
regional, é a organização dessas redes com a lógica 
municipal e regional, sempre a partir de uma atenção 
primária forte. Finalizou agradecendo a todos os 
convidados. O Senhor  Presidente Doutor Hercules 
registrou e convidou para fazer parte da Mesa o líder 
do Governo, Sr. Deputado Elcio Álvares. O Senhor 
deputado Theodorico Ferraço pediu para se ausentar 
pois iria presidir a Comissão de Justiça e fez suas 
considerações finais. Foi concedida a palavra ao Sr. 
Deputado Elcio Álvares, que cumprimentou a todos e 
disse que fez questão de estar presente naquela 
reunião porque a Comissão de Saúde tem sido muito 
importante não só pela ação do seu Presidente, mas 
também por todos os membros e todo o seu discurso 
tinha sido focado em elogios ao Secretário Anselmo 
Tose, traçando uma   trajetória de sua vida pública.  
O Senhor Presidente Doutor Hércules  agradeceu as 
palavras do líder do Governo, Deputado Élcio 
Álvares e disse que não poderia encerrar aquela 
prestação de contas, obedecendo a Lei nº 8.689/93, 
sem fazer alguns registros e que tinha sido falado 
naquela reunião que o médico não queria trabalhar  
no interior e que também tinha falado que não iria 
defender o médico porque também era médico, e 
estava na condição de Presidente da Comissão de 
Saúde, mas não poderia deixar de registrar que havia 
muitos médicos que não iam para o interior porque 
não tinham condições de trabalhar e que não podiam 
colocar o paciente em grande risco por falta de 
condições técnicas, material e equipamentos em 
alguns hospitais. Era bom que se registrasse naquela 
reunião, que já estavam falando na Quarta Ponte. 
Lembrou-se que muitas vezes operou e deu 
anestesias em pacientes na Maternidade de Vila 
Velha, porque o anestesista morava em Vitória e 
como não existia ainda a 3ª Ponte ele aplicava a 
anestesia com a mão esquerda e operava com a mão 
direita e  isso é para que todos vissem a necessidade 
que o médico do interior sofria, o risco que ele corria 
muitas vezes,  sem condições de trabalho. Por melhor 
que fosse médico, ele iria para o interior, e, ao invés 
de oferecer garantias ao paciente,  oferecia riscos de 
vida. O Secretário Anselmo Tose falou muito bem 
que na estatística feita, o médico que não ficava no 
interior não era por causa do salário, mas pela falta 
de condições de trabalhar. Foi falado também na 
reunião sobre o salário de médicos e de outros 
profissionais  e ele disse que não nasceu médico, 
estudou para ser médico e estava lutando para 

atualização do trabalhador, do profissional da Saúde. 
Disse que no dia trinta e um, junto aos Srs. 
Deputados Elcio Álvares e Janete de Sá, foram 
votados alguns Projetos de Lei do Governo,  em que 
falaram que o médico estava tendo oitenta e cinco 
por cento de aumento mas, na verdade,  isso não 
tinha acontecido, fizeram uma interpretação 
totalmente equivocada. Chegaram a dizer que ele 
teria dito que o profissional médico estava acima das 
outras categorias. Não estava acima, mas o 
profissional médico, era bom que se registrasse isso,  
era  o líder do hospital; o Diretor Clínico traçava os 
protocolos, as rotinas, assinava o atestado de óbito e 
era responsável por todo o receituário. Precisavam 
fazer tal colocação. Disse ainda que votaram a 
matéria no dia 31 de julho e na terça-feira seguinte  
estavam com o Secretário de Recursos Humanos , Sr. 
Ricardo Oliveira, lutando pela atualização do 
trabalho dos outros profissionais também. Quando foi 
Vereador no ano de 1990, em Vila Velha, como 
Presidente da Câmara e Presidente da Constituinte 
Municipal, fez uma emenda equiparando todos os 
servidores da Saúde, não só médicos, mas todos os 
servidores, desde o servente, motorista, que tinha 
sido anos, enfermeiro, veterinário, enfim, todos que 
trabalhavam na área de saúde, não só aqueles que 
trabalhavam em hospital, equiparando ao servidor do 
Instituto Estadual de Saúde Pública-IESP. Promulgou 
a lei orgânica no dia 5 de abril de 1990. Infelizmente 
nenhum prefeito,  até aquela data tinha equiparado o 
salário do trabalhador da saúde ao vencimento do 
Instituto Estadual de Saúde Pública-IESP. Disse 
ainda que o médico, o trabalhador da saúde, o 
enfermeiro, o atendente, qualquer um, não era um 
trabalhador comum; era um missionário. Quem 
pegasse  o discurso que fizera no dia 31 veria que foi 
exatamente isso que dissera. Interpretaram 
erroneamente o que dissera. Existiam algumas 
pessoas muito mais preocupadas com os partidos 
políticos  que com  a política de saúde. Pediu 
desculpas pelo desabafo mas não poderia deixar de 
fazer aquele registro.  Agradeceu a todos; à TV 
Assembléia; aos servidores da Comissão de Saúde; 
aos Deputados que estiveram presentes, membros da 
Comissão ou não;  ao Ministério Público, através do 
Procurador Jose Adalberto Dazzi; ao Secretário de 
Estado da Saúde; ao Sr. Luiz Nivaldo da Silva, que 
representa os hospitais Filantrópicos; aos Vereadores 
e ao Secretário Municipal da Saúde. Agradeceu  por 
último ao Sr. Governador Paulo Hartung, que na 
verdade tem feito o possível pela área de saúde.  
Investimento não se fazia. Falou-se de gestão, que, 
segundo ele não se fazia uma gestão admirável sem 
dinheiro. Trabalhar com dinheiro era fácil; trabalhar 
sem dinheiro era mais difícil. Era preciso ter 
criatividade. Foi concedida  a palavra ao Sr. 
Deputado Freitas, que parabenizou o Presidente da 
Comissão pela condução dos trabalhos, o Secretário 
que cumpriu a Lei nº 8.689, de 1993, e que foi àquela 
Comissão fazer a sua prestação de contas,  aos 
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vereadores de São Gabriel da Palha, que marcaram 
presença na prestação de contas; parabenizar a 
intervenção do Vereador Saulo, de Cariacica e  falar 
um pouco mais da CPMF, porque deviam dar um 
pouco mais de atenção àquela contribuição. Disse 
que no dia anterior viram um movimento da Câmara 
de Vereadores do Município de São Paulo contra a 
renovação da CPMF.  Se a CPMF estivesse sendo 
utilizada conforme a proposta inicial, acreditavam 
que os problemas de saúde do  País estariam 
solucionados. Ouviram o Secretário de Estado de 
Saúde, Sr. Anselmo Tose dizer que o orçamento do 
Ministério da Saúde era de quarenta bilhões e eles 
sabiam que só a CPMF arrecadava  trinta e dois 
bilhões. Era uma pena que a CPMF não cumpria o  
papel da proposta inicial. Achava que o movimento 
de todas as Câmaras de Vereadores do Brasil, que era 
a proposta da Câmara de Vereadores do Município de 
São Paulo, e todos eles,  gestores da saúde, 
responsáveis pela saúde do País tinham que abraçar 
aquela  causa,  de não ser totalmente contra a CPMF, 
mas que fosse colocada dentro do papel fundamental 
da sua proposta. Parabenizou também pela  criação 
do SAMU no Governo Paulo Hartung,  dizendo, que 
era uma honra ser base desse Governo forte, que  era 
um grande líder que descentralizava mas que cobrava 
resultados, e que dentro do seu primeiro mandato 
priorizou a estruturação da gestão pública, saneou as 
finanças e que,  num segundo momento, priorizava 
saúde, educação e  segurança. Acreditam que 
chegarão em 2010 com  parte dos problemas 
saneados. Convidou todos, especialmente o 
Secretário de Estado de Saúde, para uma sessão 
solene  na próxima terça-feira, às 19h, na Assembléia 
Legislativa,  para homenagear o Dia Nacional da 
Farmácia. O  Senhor Presidente Doutor Hércules  
concedeu  a palavra ao Secretário de Estado da 
Saúde, Sr. Anselmo Tose, que fez um agradecimento 
especial  a sua equipe, aos gerentes, diretores de 
hospitais inclusive do interior. O Senhor Presidente 
Doutor Hércules, disse  estar à disposição, na condição 
de Presidente da Comissão de Saúde, para discutir com 
os demais profissionais de saúde,  as suas 
reivindicações. Nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente declarou encerrada a reunião da Comissão às 
treze horas e convocou os Senhores Deputados para 
uma audiência pública, no dia 16 de agosto às 10 horas 
em Itapemirim, no Hospital Santa Helena e às 16h, no 
Hospital Infantil de Cachoeiro de Itapemirim. E, para 
constar, foi lavrada a presente ATA, que após lida e 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.    
 

DOUTOR HÉRCULES 
PRESIDENTE 

 
ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 
LEGISLATURA 

 
Aos dezoito dias  do mês de agosto do ano de dois 
mil e sete, às quatorze horas, no Plenário “Deputada 
Judith Leão Castello Ribeiro”. desta Casa de Leis, 

com a presidência do Deputado Doutor Hércules 
reuniu-se a Comissão de Saúde, Saneamento e 
Assistência Social, com a presença dos deputados: 
Doutor Hércules, Theodorico Ferraço,  Freitas,  
Vandinho Leite e Rafael Favatto e a suplente Luzia 
Toledo. Havendo quorum, o Senhor Presidente 
declarou abertos os trabalhos da Comissão e 
suspendeu a reunião às quatorze hora e cinco minutos  
com o objetivo de instalar a Frente Parlamentar 
Estadual  do Sistema  Único de Saúde. Reaberta a 
reunião às quatorze horas e trinta minutos, o Senhor 
Presidente   solicitou à secretária da Comissão que 
procedesse a leitura da ata da  reunião anterior. Em 
discussão a Ata. Em votação. Aprovada à 
unanimidade. Em seguida solicitou que procedesse a  
leitura do expediente no que se referia às Proposições 
recebidas e distribuídas PROPOSIÇÕES 
RECEBIDAS: Projetos de Lei nºs 214/2006 , 
281/2006, 316/2006, 80/2007, 137/2006, 132/2007, 
109/2007,  111/2007, 123/2007,  62/2007, 142/2007, 
103/2007 146/2007, 203/2007, 122/2007, PEC nº 05, 
PLC nº 17 - PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS 
AOS RELATORES: Deputado Freitas: PLC nº 
17/2007,  PLs nºs 146/2007, 132/2007 123/2007 e 
62/2007. Deputado Theodorico Ferraço: PLs nºs 
281/2006 e 326/2006, 80/2007, 109/2007, 122/2007. 
Deputado Vandinho Leite: PLs  n°s 214/2006, 
111/2007,  103/2007, 142/2007 e 303/2007. 
Deputado Rafael Favatto: PL nº 137/2006 e PEC nº 
5/2007. ORDEM DO DIA: Foi concedida a palavra 
ao deputado Theodorico Ferraço que relatou pela 
aprovação do parecer do Projeto de Lei nº  281/2006, 
que colocado em discussão e votação foi aprovado à 
unanimidade. Foi concedida a palavra ao deputado 
Freitas que relatou pela aprovação dos pareceres dos 
Projetos de Lei nºs 062/2007, 132/2007 e PLC nº 
17/2007, que colocados em discussão e votação 
foram aprovados à unanimidade. Foi concedida  a 
palavra ao Senhor deputado Vandinho Leite, que 
relatou pela aprovação dos pareceres dos Projetos de 
Lei n°s 214/2006, 103/2007,111/2007 e 142/2007, 
que colocados em discussão e votação foram 
aprovados à unanimidade. Foi concedida  a palavra 
ao Senhor deputado Rafael Favatto, que relatou pela 
aprovação dos pareceres dos Projetos de Lei n°s 
137/2006,  69/2007 e PEC nº 05/2007, que colocados 
em discussão e votação foram aprovados à 
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente declarou encerrada a reunião da Comissão 
às quatorze horas e cinqüenta e oito minutos, e 
convocou os Senhores Deputados para as audiências 
públicas às  dez horas no Hospital-Maternidade Santa 
Helena no  Município de Itapemirim e às dezesseis 
horas no  Hospital Infantil no Município de 
Cachoeiro de Itapemirim . E, para constar, foi lavrada 
a presente ATA, que após lida e aprovada, será 
assinada pelo Senhor Presidente. 
 

DOUTOR HÉRCULES 
PRESIDENTE 
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ATOS LEGISLATIVOS 
 

RESOLUÇÕES 
 

*RESOLUÇÃO Nº 2.458 
 

Admite na Ordem do Mérito 
“Domingos Martins” o Sr. Ronaldo 
Gonçalves de Sousa. 

 
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 1.391, de 17.10.1984, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” no Grau de “Comendador”, o Sr. Ronaldo 
Gonçalves de Sousa, 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 05 de 
dezembro de 2007. 

 
GUERINO ZANON 

Presidente  
APARECIDA DENADAI 

1ª Secretária 
PAULO FOLETTO 

2º Secretário 
 
(*) Reproduzido por ter sido redigido com incorreção 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.460 
 

Admite na Ordem do Mérito 
“Domingos Martins” o Sr. José Paulo 
Nogueira da Gama. 

 
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 1.391, de 17.10.1984, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” no Grau de “Comendador”, o Sr. José Paulo 
Nogueira da Gama, 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 04 de 
dezembro de 2007. 

 
GUERINO ZANON 

Presidente  
APARECIDA DENADAI 

1ª Secretária 
PAULO FOLETTO 

2º Secretário 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.461 
 

Admite na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” o Sr. Fernando Zardini Antonio. 

 
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 1.391, de 17.10.1984, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” no Grau de “Comendador”, o Sr. Fernando 
Zardini Antonio, 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 04 de 
dezembro de 2007. 

 
GUERINO ZANON 

Presidente  
APARECIDA DENADAI 

1ª Secretária 
PAULO FOLETTO 

2º Secre tário 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.462 
 

Admite na Ordem do Mérito 
“Domingos Martins”  a  Senhora 
Itajacy Andrade Dornelas. 

 
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 1.391, de 17.10.1984, promulga a 
seguinte Resolução: 
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Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” no Grau de “Comendador”, a Senhora 
Itajacy Andrade Dornelas , 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 04 de 
dezembro de 2007. 

 
GUERINO ZANON 

Presidente   
APARECIDA DENADAI 

1ª Secretária 
PAULO FOLETTO 

2º Secretário 
 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

ATOS DO PRESIDENTE 
 

ATO N° 2164 
 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 CONSIDERAR LICENCIADO, para 
tratamento de saúde no dia 21.11.2007, o Deputado 
WANILDO PASCOAL SARNÁGLIA na forma do 
Art. 295, inciso II da Resolução nº 1.600/91. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
05 de dezembro de 2007. 

 
GUERINO ZANON 

Presidente  
 
 

ATOS DA MESA 
 

ATO N° 2165 
 

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

TORNAR SEM EFEITO, o Ato nº 2.071, 
de 30.10.2007, publicado em 31.10.2007, que 
nomeou EDNA DE ALMEIDA, para exercer o 
cargo em comissão de Agente de Gabinete e 
Representação Parlamentar, código AGRP, no 
gabinete do Deputado Paulo Foletto, por solicitação 
do próprio Deputado, contida no processo nº 
075767/2007. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
05 de dezembro de 2007. 

 
GUERINO ZANON 

Presidente  
APARECIDA DENADAI 

1ª Secretária 
PAULO FOLETTO 

2º Secretário 
 

ATO N° 2166 
 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, considerando as informações contidas nos 
pareceres proferidos nos Processos Administrativos 
nsº 055862, 055863 e 055864; e usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 Art. 1º - Instaurar processo de sindicância 
para apuração dos fatos narrados nos Processos 
Administrativos nsº 055862, 055863 e 055864, para 
consecução das normas previstas no parágrafo único 
do art. 59 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
 Art. 2º - Designar para compor a Comissão 
de Sindicância prevista neste Ato os servidores 
MARIO CÉSAR MAIA GAMA, PAULO DA 
SILVA MARTINS e CARLI MARGARIDA 
GUARNIER SILVA, devendo a comissão funcionar 
sob a presidência do primeiro servidor. 
 
 Art. 3º - A Comissão designada neste artigo 
terá o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão de seus 
trabalhos, a partir da publicação do presente Ato. 
 

Art. 4° - Este Ato entra em vigor na data de 
sua publicação.  

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

28 de novembro de 2007. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente  

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO N° 2167 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

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

 
EXONERAR, na forma  do Artigo 61, § 2º, 

alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, ELEN SILVA DE ALMEIDA, do 
cargo em comissão de Adjunto Legislativo, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS em 05 
de dezembro de 2007. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente  

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO N° 2168 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

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

 
EXONERAR, na forma  do Artigo 61, § 2º, 

alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, PEDRO MATTEINI, do cargo em 
comissão de Assistente Legislativo, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS em 05 
de dezembro de 2007. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente  

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO N° 2169 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

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

 
EXONERAR, na forma  do Artigo 61, § 2º, 

alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, MARIO MARCELO BARROS, 
do cargo em comissão de Assistente Legislativo, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS em 05 
de dezembro de 2007. 
 
 

GUERINO ZANON 
Presidente  

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO N° 2170 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

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

 
EXONERAR, na forma  do Artigo 61, § 2º, 

alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, SERGIO RAMOS MACHADO, 
do cargo em comissão de Assistente Legislativo, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS em 05 
de dezembro de 2007. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente  

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 2171 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, GILSON DE PAIVA, do cargo em 
comissão de Assistente Legislativo da Secretaria da 
Assembléia Legislativa.  
  

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
05 de dezembro de 2007. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente  

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 2172 
 
 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, ADILSON RODRIGUES 
CAMPOS, do cargo em comissão de Motorista de 
Representação Parlamentar, código MGRP, do 
gabinete do Deputado Luciano Pereira, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no processo 
nº 075789/2007. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
05 de dezembro de 2007. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente  
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APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 2173 

 
 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 janeiro de 1994, 
ELEN SILVA DE ALMEIDA, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor Legislativo, da Secretaria 
da Assembléia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
05 de dezembro de 2007. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente  

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 2174 

 
 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 janeiro de 1994, 
PEDRO MATTEINI, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor Legislativo, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
05 de dezembro de 2007. 
   

GUERINO ZANON 
Presidente  

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 2175 

 
 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 janeiro de 1994, 
MARIO MARCELO BARROS, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor Legislativo, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
05 de dezembro de 2007. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente  

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 2176 

 
 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 janeiro de 1994, 
SERGIO RAMOS MACHADO, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor Legislativo, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
05 de dezembro de 2007. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 2177 

 
 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, GILSON DE PAIVA, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor de Legislativo, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
05 de dezembro de 2007. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente  

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 2178 
 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
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 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, ADELIA AUGUSTA RAMALHO 
MENDES,  para exercer o cargo em comissão de 
Técnico Sênior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TSGRP, no gabinete do 
Deputado Elcio Álvares, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 075788/2007. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
05 de dezembro de 2007. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente  

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 2179 
 
 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, ROICLES MATOS COELHO, para exercer 
o cargo em comissão de Assistente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ASGRP, no 
gabinete do Deputado Paulo Foletto, por solicitação 
do próprio Deputado, contida no processo nº 
075768/2007. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
05 de dezembro de 2007. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente  

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 2180 
 
 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, ALECIO JOSÉ ALVES PESSOA, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, no gabinete do Deputado Giulianno dos 
Anjos, por solicitação do próprio Deputado, contida 
no processo nº 075777/2007. 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
05 de dezembro de 2007. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente  

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 2181 
 
 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, HAYDEE DA SILVA CERANTOLA, para 
exercer o cargo em comissão de Agente de Gabinete 
de Representação Parlamentar, código AGRP, no 
gabinete do Deputado Paulo Foletto, por solicitação 
do próprio Deputado, contida no processo nº 
075767/2007. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
05 de dezembro de 2007. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente  

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 2182 

 
 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, MÁRIO MOTA RODRIGUES ALVES, para 
exercer o cargo em comissão de Motorista de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
MGRP, no gabinete do Deputado Luciano Pereira, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 075789/2007. 
 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
05 de dezembro de 2007. 

GUERINO ZANON 
Presidente  

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 
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ATO N° 2183 
 
 

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

 
 
EXONERAR, na forma  do Artigo 61, § 2º, 

alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, MARCELO MOREIRA 
MEDEIROS, do cargo em comissão de Agente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
AGRP do gabinete do Deputado Euclério Sampaio, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 075826/2007, a partir de 03/12/2007. 
 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS em 05 
de dezembro de 2007. 

 
 

GUERINO ZANON 
Presidente  

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO N° 2184 
 

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

 
EXONERAR, na forma  do Artigo 61, § 2º, 

alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, GELSON CORDEIRO, do cargo 
em comissão de Técnico Júnior de Gabinte de 
Representação Parlamentar do código TJGRP, do 
gabinete da Deputada Aparecida Denadai, por 
solicitação da própria Deputada, contida no processo 
nº 075737/2007. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS em 05 
de dezembro de 2007. 

 
GUERINO ZANON 

Presidente  
APARECIDA DENADAI 

1ª Secretária 
PAULO FOLETTO 

2º Secretário 
 

ATO N° 2185 
 

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

EXONERAR, na forma  do Artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, LUCIANO RANGEL DOS 
SANTOS, do cargo em comissão de Assessor 
Legislativo, da Secretaria da Assembléia Legislativa. 
 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS em 05 
de dezembro de 2007. 

 
 

GUERINO ZANON 
Presidente  

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO N° 2186 
 

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

 
 
EXONERAR, na forma  do Artigo 61, § 2º, 

alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, PAULO GABRIEL PIROLA DA 
SILVA, do cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP do gabinete do Deputado Euclério Sampaio, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 075826/2007, a partir de 03/12/2007. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS em 05 
de dezembro de 2007. 

 
GUERINO ZANON 

Presidente  
APARECIDA DENADAI 

1ª Secretária 
PAULO FOLETTO 

2º Secretário 
 
 

ATO Nº 2187 
 
 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, MARCELO MOREIRA MEDEIROS, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, no gabinete do Deputado Euclério Sampaio, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 075826/2007, a partir de 03/12/2007. 
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 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
05 de dezembro de 2007. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente  

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 2188 

 
 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, PAULO GABRIEL PIROLA DA SILVA, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor 
Legislativo, da Secretaria da Assembléia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
05 de dezembro de 2007. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente  

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 2189 

 
 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, GERALDO PAULO NASCIMENTO, para 
exercer o cargo em comissão de Agente de Gabinete 
de Representação Parlamentar, código AGRP, no 
gabinete do Deputado Euclério Sampaio, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no processo 
nº 075826/2007. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
05 de dezembro de 2007. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente  

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 2190 

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

 ELEVAR de acordo com o art. 106 da Lei 
Complementar nº 46/94, o ADICIONAL DE 
TEMPO DE SERVIÇO, dos servidores da 
Secretaria da Assembléia Legislativa abaixo 
relacionados: 
 
 

NOME MAT. CARGO  % VIGÊNCIA 
Augusto Pereira 
de Abreu 

 
202408 

Assistente 
Legislativo 

 
10 

 
26/11/2007 

Fernando da 
Vitória Junior 

 
016629 

Assistente de 
Apoio Legislativo 

– EASAL 

 
35 

 
01/11/2007 

Lenice Xavier 
de Almeida 

 
200718 

Analista 
Legislativo – AL 

 
35 

 
28/11/2007 

Maria 
Esperança 
Curcio 
Allemand 

 
202348 

 
Assistente 
Legislativo 

 
25 

 
01/11/2007 

Paula de 
Miranda 
Portella 

 
201090 

Assistente de 
Apoio Legislativo 

– EASAL 

 
15 

 
30/11/2007 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
05 de dezembro de 2007. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente  

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

(*) OF/AL/DG/Nº 192/07 
 
Vitória/ES, 29 de novembro de 2007. 
 
Senhor Presidente, 
 
Encaminhamos relatório com as alterações 
necessárias ao Orçamento 2008 para que as emendas 
sejam providenciadas. 
 
 
 Atenciosamente,  
 
 

BRUNO MARGOTTO MARIANELLI 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 
 
 

Exmo Sr.  
Presidente da Comissão de Finanças, Economia, 
Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de 
Contas  
 

 
(*) Esta matéria continua no suplemento desta mesma edição 
que por sua extensão não deu para ficar contida neste 
fascículo. 



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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