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ATAS DAS SESSÕES 
 

CENTÉSIMA DÉCIMA SEXTA SESSÃO 
ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SEXTA LEGISLATURA, REALIZADA EM 28 
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, 
Da Vitória, Doutor Wolmar 
Campostrini, Elcio Alvares, Elion 
Vargas, Euclério Sampaio, Giulianno 
dos Anjos, Guerino Zanon, Jardel dos 
Idosos, Luciano Pereira, Luiz Carlos 
Moreira, Luzia Toledo, Marcelo 
Santos, Sargento Valter, Sérgio 
Borges, Theodorico Ferraço 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. 
Deputado Sargento Valter) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Convido o Sr. Deputado Sargento Valter 
a proceder à leitura de um versículo da Bíblia. 
 

(O Sr. Sargento Valter lê Salmo, 
55:22) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Convido o Sr. 2º Secretário a proceder à 
leitura da ata da sessão anterior. 
 

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

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

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.° 
338/2007. 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO 

DA BARRA 
Estado do Espírito Santo 

Gabinete do Prefeito 

Conceição da Barra, 20 de novembro de 2007. 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
 

Estamos encaminhando a Vossa Senhoria, 
PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO DAS 
DESIGUALDADES REGIONAIS – referente ao 
período de janeiro/07 à setembro/07, para apreciação 
dessa Casa de Leis. 
 

Atenciosamente, 
 

MANOEL PEREIRA DA FONSECA 
Prefeito 

 
Praça Prefeito José Luiz da Costa – 01 – Centro – 

CEP 29960-000 – Conceição da Barra – ES 
Fax (27) 3762-1930 – e-mail 

gabinete.pmcbgp@simonet.com.br e 
pmcbgp@ig.com.br - Fone (27) 3762 - 1112 

 
Exm.° Senhor 
GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON)- Ciente. Às Comissões de Finanças e de 
Ciência e Tecnologia . 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.° 
325/2007. 
 
Vitória, 27 de novembro de 2007. 
 
Sr Presidente, 
 

Comunico a V. Exª, para que seja incluída no 
expediente da próxima sessão e registrada nos anais 
desta Casa, a Lei nº 8671 (vetada parcialmente) 
oriunda do Projeto de Lei n.° 286/2007, de autoria do 
Deputado Doutor Wolmar, que “Institui a Semana de 
Debates sobre o Aquecimento Global no calendário 
oficial do ano letivo das escolas públicas da rede 
estadual de ensino”, publicada no Diário Oficial do 
dia 23 de novembro de 2007.  
 

Respeitosamente, 
 

NACIENE LUZIA MODENESI VICENTE 
Diretora Legislativa - DLPL 

 
Ao 
Exm.° Sr. 
DEP. GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do ES. 
NESTA 
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O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON)- Ciente. Arquive-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.° 
377/2007. 
 
Vitória, 26 de novembro de 2007. 
 
Sr. Presidente, 
 

Gostaria de justificar a minha ausência nas 
sessões 115ª e 116ª, nas datas de 27 e 28 
respectivamente, do corrente mês.  
Pois estarei em Brasília juntamente com os membros 
da Comissão de Agricultura, de Aqüicultura e Pesca, 
Abastecimento e de Reforma Agrária  desta casa, 
participando de Seminário onde serão abordados os 
Temas “Direitos de Propriedades e Direito 
Econômico”. 

Senhor Presidente a minha atuação 
parlamentar vem sendo pautada pela lisura e extrema 
fidelidade aos votos que me conduziram até aqui, e 
não consta nos meus planos faltar a nenhuma sessão, 
por mais polêmica que seja. 
Diante do exposto solicito a ratificação da minha 
falta, pelo motivo acima relatado. 
 

Atenciosamente, 
 

MARCELO COELHO 
Deputado Estadual – PSDB 

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

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Ciente. À Secretaria. 

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

860/2007. 
 
Vitória, 26 de novembro de 2007. 
 
Sr. Presidente, 
 

Solicito a V. Exª que seja justificada a minha 
ausência na 109ª Sessão Ordinária, realizada 13 de 
novembro último, nos termos do § 6º do artigo 295 
do Regimento Interno.  

 
Atenciosamente, 

 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

Deputado Estadual 
2º Vice – Presidente da ALES 

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 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 

DE LEI N.° 587/2007. 
 

Concede Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Sr. Cláudio 
Antônio Ferreira. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Sr. Cláudio Antônio Ferreira. 
 

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

Sala das Sessões, 26 de novembro 2007. 
 

ELION VARGAS 
Deputado Estadual - PV 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Cláudio Antônio Ferreira, brasileiro, 

nascido na cidade de Carangola -MG em 08 de 
outubro de 1979, transferiu sua residência para o 
município de Alegre/ES no ano de 2001. 

Radialista, trabalha na Radio FAMA FM 
onde, além de alegrar os ouvintes, transmite 
mensagens de esperança e fé, vez tratar-se de jovem 
envolvido em atividades sociais, especialmente junto 
ao EJC (encontro de jovens com cristo). 

Exemplo de caráter e dinamismo vem 
prestando um excelente trabalho social-educacional, 
utilizando de veículo de comunicação para formar 
opinião sobre temas relevantes da sociedade local. 

Assim sendo, conclamamos nossos pares à 
aprovação do presente Projeto de Lei, considerando 
que o Sr. Cláudio Antônio Ferreira é merecedor do 
título de cidadão espírito-santense, pela 
extraordinária contribuição sócio-educacional que 
realiza neste Estado que escolheu para morar e 
trabalhar. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Publique-se. Às Comissões de Justiça e 
de Cidadania na forma do Artigo 275-B do 
Regimento Interno. 

Continua a leitura do Expediente. 
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A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI N.° 588/2007. 
 

Concede Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Sr Julião 
Soares de Souza Lima. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Sr. Julião Soares de Souza 
Lima. 
 

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

Sala das Sessões, 26 de novembro 2007. 
 

ELION VARGAS 
Deputado Estadual - PV 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Julião Soares de Souza Lima, brasileiro, 

nascido na cidade de Caratinga-MG em 26 de abril 
de 1959, transferiu sua residência para o município 
de Alegre/ES no ano de 2001. 

Graduou-se no curso de Engenharia Agrícola  
pela Universidade Federal de Viçosa em 1984. Possui 
mestrado em máquinas Agrícolas na Faculdade de 
Engenharia Agrícola da Universidade Estadual de 
Campinas. Em 1999 foi aprovado para o cargo de 
professor na Universidade Federal do Espírito Santo, 
para trabalhar no então centro Agropecuário, hoje 
Centro de Ciências Agrárias, no Departamento de 
Engenharia Rural, ocupando hoje o cargo de 
professor associado I. 

Ministra aulas para os cursos de graduação 
em Agronomia, Zootecnia e Engenharia Florestal. 
Ainda, foi sub-chefe do Departamento de Engenharia 
Rural em 2001 e 2002., foi o primeiro Coordenador 
do Colegiado do curso de Engenharia Florestal, com 
a primeira redação do seu projeto pedagógico 
(2000/2002), membro do colegiado do curso de 
agronomia (2000/2002) e hoje membro do Colegiado 
de Zootecnia, além de coordenador de Pesquisa do 
CCA/UFES nos anos de 2004/2006. 

Publicou até o momento 17 artigos em 
periódicos nacionais e um internacional e 60 em 
congressos nacionais e internacionais, co-autor do 
livro: preparo inicial do solo – Desmatamento 
Mecanizado (2000), tem o capítulo 2, mecanização, 
no livro Colheita Florestal (2002). 

É Rotariano em Alegre a partir de 2000, 
tendo assumido sua presidência no ano rotário de 
2003/04. 

Recebeu o título de cidadão Alegrense em 
17/08/2007, outorgado pela Câmara Municipal de 
Alegre-ES. 

Assim sendo, conclamamos nossos pares à 
aprovação do presente Projeto de Lei, considerando 
que o Sr. Julião Soares de Souza Lima é merecedor 
do título de cidadão Espírito-Santense, pela 
extraordinária contribuição sócio-educacional que 
realiza neste Estado que escolheu para morar e 
trabalhar. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Publique-se. Às Comissões de Justiça e 
de Cidadania na forma do Artigo 275-B do 
Regimento Interno. 

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

DE LEI N.° 589/2007. 
 

Institui a política de Tratamento 
Financeiro e Tributário 
diferenciado para Cooperativas de 
Transporte Escolar. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPIRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica instituída, no Estado do Espírito 
Santo, a política de tratamento financeiro 
diferenciado para cooperativas de transporte escolar. 
 

Art. 2º A política de tratamento financeiro e 
tributário diferenciado deverá ser implementada de 
acordo com as seguintes diretrizes:  
 

I - Incentivo ao cooperativismo; 
II – Financiamento com juros abaixo 
do oferecido às empresas privadas e 
pessoas físicas para aquisição de 
veículos novos pelas cooperativas de 
transporte escolar; 
III – tratamento tributário 
diferenciado.  

 
Art. 3º O tratamento tributário diferenciado 

tem como meta minimizar os impactos dos tributos 
estaduais incidentes sobre a atividade de transporte 
escolar das escolas da rede pública estadual e 
municipal. 
 

Art. 4º O Poder Executivo poderá baixar as 
normas cabíveis para o fiel cumprimento da presente 
Lei. 
 

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

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2007. 
 

ELION VARGAS 
Deputado Estadual – PV 
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JUSTIFICATIVA 
 
  O presente Projeto de Lei objetiva incentivar 
o cooperativismo e melhoria do transporte escolar, e, 
conseqüentemente a segurança dos alunos da rede 
pública de ensino, trazendo incentivos fiscais. 

Ademais, peço a sensibilidade dos demais 
pares desta Casa para a matéria que é de suma 
importância e relevância  social. 

 
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 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 

DE LEI N.º 590/2007 
 

Estabelece normas para a 
utilização dos Parques Estaduais. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPIRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Ficam estabelecidas as normas para 
utilização pública dos Parques Estaduais, cujos 
atributos biológicos devem ser resguardados para fins 
científicos, estéticos, educativos e recreativos. 
 

Art. 2º Ficam estabelecidas as seguintes 
proibições de uso no interior dos Parques Estaduais: 
 

I – arrancar ou danificar plantas, ou 
partes delas, ou qualquer placa de 
sinalização e/ou identificação; 
II – escrever, gravar, pintar palavras 
ou figuras de qualquer natureza nas 
árvores, arbustos, mobiliários e 
monumentos; 
III – subir em árvores, arbustos, 
cercas e monumentos, 
IV – tomar banho e lavar roupas e 
louças nas bicas de água; 
V – capturar, matar ou maltratar 
qualquer animal silvestre ou exótico 
encontrado no interior do Parque; 
VI – fazer fogo com materiais de 
qualquer espécie; 
VII – fazer uso de bebida alcoólica; 
VIII – lançar resíduos líquidos e 
sólidos fora dos coletores existentes 
para tal; 
IX – entrar e permanecer com cães 
sem uso de coleira e guia; 
X – o acesso portando fogos de 
artifício e/ou armas de fogo; 
XI – alimentar os animais; 

XI – fazer trilha com qualquer 
veículo automotor; 
XII – pernoitar nos parques; 

 
Art. 3º O Poder Executivo poderá baixar as 

normas cabíveis para o fiel cumprimento da presente 
Lei. 
 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2007. 
 

ELION VARGAS 
Deputado Estadual – PV 

 
JUSTIFICATIVA 

 
A consciente utilização dos recursos naturais 

é a principal preocupação de toda a sociedade, 
principalmente no que tange a utilização de áreas de 
acesso a essas belezas naturais.Os parques Estaduais 
são criados, especialmente para que se garanta a 
preservação e minimize os impactos da ação humana 
em áreas demarcadas e protegidas. 

Torna-se oportuno então, o consciente 
manejo dessas áreas e adoção de medidas que 
garantam e esses parques a perpétua preservação, 
ficando disponíveis para apenas algumas ações de 
recreação que não perturbem ou ponham em risco o 
caráter protetor da criação dos parque estaduais.  

Ficam os parque Estaduais disponíveis 
apenas para fins científicos, estéticos, educativos e 
recreativos, este último, com algumas restrições, ou 
seja, ações que visam a utilização racional destes 
recursos.Claramente, não é fechando tais parques e 
proibindo a visita humana que o problema da 
degradação do meio ambiente será resolvido, mas 
com ações educacionais voltadas para a formação 
consciente do cidadão que faz a visita e entra em 
contato com a natureza virgem, farão com que Leis 
como a presente não precisarão ser mais editadas, ou 
postas como solução. 

Porém, a implantação de normas Estaduais 
que protejam a natureza e os recursos naturais, 
mostra-se precípua diante do crescente 
desmatamento, queimadas e outras ações que 
culminam por tornarem espécies de plantas e animais 
extintas., mas com esculpidos princípios de educação 
sócio-ambiental. 

Por fim, o fato de se ter uma lei própria no 
Estado ajuda a agilizar o seu funcionamento, bem 
como definir atribuições e responsabilidades que 
aproximam o conteúdo da legislação de sua aplicação 
prática. 

Por fim, peço sensibilidade dos nobres pares 
para a importância da matéria, que tem sido 
amplamente debatida no âmbito deste Estado, rico 
em belezas naturais e carente de medidas que 
protejam os mesmos. 
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O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Publique-se. Após o cumprimento do 
Artigo 110 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Cidadania, de Agricultura, de Meio 
Ambiente e de Finanças. 

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

DE LEI N.º 591/2007 
 

Cria a política Estadual de 
Recuperação e Proteção dos Lagos 
no Estado do Espírito Santo 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPIRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica criada a Política Estadual de 
recuperação e proteção dos lagos que se encontram 
no território do Estado do Espírito Santo. 
 

Art. 2º A recuperação dos lagos consiste na 
compensação dos impactos negativos advindos da 
ação antrópica sobre o ecossistema lacustre. 
 

Art. 3º A proteção dos lagos consiste na 
promoção de ações e debates para a avaliação de 
impactos, sistemas de controle e conscientização da 
população sobre a importância desse ecossistema, 
além da sensibilização social para a não-poluição. 
 

Art. 4º O Poder Executivo poderá oferecer 
apoio técnico e financeiro para os municípios em 
cujos limites se encontram lagos com significativo 
impacto ambiental. 
 

Art. 5º O Poder Executivo poderá baixar as 
demais normas cabíveis para o fiel cumprimento da 
presente Lei. 
 
 Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

Sala das Sessões, 23 de outubro de 2007. 
 

ELION VARGAS 
Deputado Estadual – PV 

 
JUSTIFICATIVA 

 
A conscientização sobre os impactos 

negativos sobre a natureza é objeto da presente 
política Estadual de Recuperação de Lagos no 
Estado. 

Esse importante ecossistema apresenta 
necessidade premente para a compensação dos danos 
ambientais sofridos ao longo dos anos, com o 
aumento populacional e o crescimento desordenado 
das cidades. 

A recuperação dos lagos representa reduzir 
os efeitos da destruição do ambiente natural e evitar o 
desaparecimento de espécies únicas, que tem como 
habitat o ecossistema lacustre. 

O presente projeto de lei conta com a 
manifestação e apoio em conjunto da sociedade, que 
consciente não polui, e o pode público, que com 
medidas educativas e de recuperação pode oferecer 
aparato técnico para o alcance efetivo do nobre 
objetivo da proteção das nossas riquezas naturais. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Publique-se. Após o cumprimento do 
Artigo 110 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Cidadania, de Agricultura, de Meio 
Ambiente e de Finanças. 

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

REQUERIMENTO N.° 372/2007. 
 
EXM.° SR. PRESIDENTE DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPIRITO SANTO 

 
Requeiro, nos termos regimentais, a retirada 

do Projeto de Lei N.º 278, de 2007, de minha autoria, 
que dispõe sobre “Denomina Aldo Alves Prudêncio a 
Rodovia que ligará o Município de Cariacica (BR 
262) à Rodovia Darly Santos, em Vila Velha” e que 
se encontra no Governo, em razão de justa 
homenagem póstuma feita pelo Governo ao Ex-
Prefeito Aloizio Santos ficando assim denominada 
Aloizio Santos a Rodovia BR 262. 
 

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2007. 
 

APARECIDA DENADAI 
Deputada Estadual 

 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Junte-se à Mensagem do veto nº 
240/2007. 

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

REQUERIMENTO S/N.º-2007, do Deputado Cacau 
Lorenzoni, de voto de pesar pelo falecimento do Sr. 
Benjamim Buaiz. 

 

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

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

REQUERIMENTO S/N.º-2007, do Deputado Da 
Vitória, de voto de pesar pelo falecimento do Sr. 
Antônio Canuto Neto. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Transmita-se. 
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Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 

REQUERIMENTO S/N.º -2007, do Deputado 
Marcelo Coelho, de voto de pesar pelo falecimento 
do Sr. Geraldo Gomes de Paula. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Transmita-se. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 

REQUERIMENTO DE URGENCIA N.° 
180/2007. 

 
EXM.° SR. PRESIDENTE DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPIRITO SANTO 

 
O Deputado abaixo assinado, Líder de 

Governo, no uso de suas prerrogativas regimentais, 
requer a V. Ex.ª, após ouvido o Plenário, REGIME 
DE URGÊNCIA para o Projeto de Lei n.° 566/2007, 
oriundo da Mensagem Governamental n.° 234/2007, 
que dispõe sobre o pagamento de abono no valor de 
R$ 800,00 ( oitocentos reais) a ser pago, em parcela  
única, aos servidores do Poder Executivo no mês de 
dezembro do corrente exercício. 
 

Sala das Sessões, 26 de novembro de 2007. 
 

ELCIO ALVARES 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Em votação o Requerimento de Urgência 
nº 180/2007, 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 DE URGENCIA N.°181 
/2007. 

 
EXM.° SR. PRESIDENTE DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPIRITO SANTO 

 
O Deputado abaixo assinado, Líder de 

Governo, no uso de suas prerrogativas regimentais, 
requer a V. Ex.ª, após ouvido o Plenário, REGIME 
DE URGÊNCIA para o Projeto de Lei n.° 567/2007, 
oriundo da Mensagem Governamental n.° 237/2007, 
que dispõe sobre o pagamento de abono no valor de 
R$ 1.600,00 ( mil e seiscentos reais) a ser pago, aos 
Agentes Penitenciários em duas parcelas de R$ 
800,00 ( oitocentos reais) no mês de publicação desta 
lei e no mês subseqüente 

Sala das Sessões, 26 de novembro de 2007. 
 

ELCIO ALVARES 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Em votação o Requerimento de Urgência 
nº 181/2007, 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 DE URGENCIA N.° 
182/2007. 

 
EXM.° SR. PRESIDENTE DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPIRITO SANTO 

 
O Deputado abaixo assinado, Líder de 

Governo, no uso de suas prerrogativas regimentais, 
requer a V. Ex.ª, após ouvido o Plenário, REGIME 
DE URGÊNCIA para o Projeto de Lei 
Complementar n.° 51/2007, oriundo da Mensagem 
Governamental n.° 226/2007, que dispõe sobre a 
modalidade de remuneração por subsidio para os 
cargos de Perito Bioquímico-Toxicologista, Perito 
Papiloscópico, Perito de Telecomunicações e Médico 
Legista, da carreira de policial civil e dá outras 
providências. 

 
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2007. 

 
ELCIO ALVARES 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Em votação o Requerimento de Urgência 
nº 182/2007, 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 DE URGENCIA N.° 
183/2007. 

 
EXM.° SR. PRESIDENTE DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPIRITO SANTO 

 
O Deputado abaixo assinado, Líder de 

Governo, no uso de suas prerrogativas regimentais, 
requer a V. Ex.ª, após ouvido o Plenário, REGIME 
DE URGÊNCIA para o Projeto de Lei n.° 565/2007, 
oriundo da Mensagem Governamental n.° 232/2007, 
que abre Crédito Especial no valor de R$ 235.000,00 
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( duzentos e trinta e cinco mil reais), em favor da 
Secretaria de Estado de Segurança Publica e Defesa 
Social, para realização de concurso público no Corpo 
de Bombeiros Militar. 

 
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2007. 

 
ELCIO ALVARES 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Em votação o Requerimento de Urgência 
nº 183/2007, 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 DE URGENCIA N.° 
184/2007. 

 
EXM.° SR. PRESIDENTE DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPIRITO SANTO 

 
O Deputado abaixo assinado, Líder de 

Governo, no uso de suas prerrogativas regimentais, 
requer a V. Ex.ª, após ouvido o Plenário, REGIME 
DE URGÊNCIA para o Projeto de Lei n.° 564/2007, 
oriundo da Mensagem Governamental n.° 231/2007, 
que abre Crédito Especial no valor de R$ 387.955,00 
( trezentos e oitenta e sete mil, novecentos e 
cinqüenta e cinco reais), em favor da Secretaria de 
Estado de Saneamento, Habitação e 
Desenvolvimento Urbano, para contenção e proteção 
de rios urbanos localizados na microrregião Pólo 
Cachoeiro.  

 
Sala das Sessões, 26 de novembro de 2007. 

 
ELCIO ALVARES 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Em votação o Requerimento de Urgência 
nº 184/2007, 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: PARECER N.° 
396/2007 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O presente Projeto de Lei n.° 392/2007, de 
autoria do Ilustre Deputado Marcelo Coelho, 

dispõe sobre a aplicação do dispositivo 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. 
 

É o relatório 
 

PARECER DO RELATOR 
 

Esta relatoria analisando o Projeto de Lei n.° 
392/2007, de autoria do ilustre 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 para 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 merece ser analisado em seu 
sentido amplo, pois num primeiro momento parece 
estar mesmo colidindo com as determinações do 
Parágrafo único e inciso III e VI, do artigo 63 da 
Constituição Estadual; examinando-o mais 
detidamente, concluímos o contrario. Senão vejamos: 
 

Art. 63 (...) 
Parágrafo Único. São de iniciativa 
privativa do Governador do Estado as 
leis que disponham sobre: 
 

III – organização administrativa e 
pessoal da administração do Poder 
Executivo. 
 

IV – Criação, estruturação e 
atribuições das Secretarias de Estado 
e órgãos do Poder Executivo. 
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 O exercício hermenêutico, in casu, converge 
para uma interpretação restritiva e de ponderação; em 
outros termos, no que tange á proibição para Projetos 
de Lei de autoria do 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, se concluir pela sua 
vedação ou não. 

Assim a equação exetada lógica é traçada 
pelas características especifcas de tais pretensas 
atribuições, ou seja , se a atribuição a ser criada é 
injustificada, onerosa ou de elevada mobilização para 
as atividades das Secretarias de Estado, será a mesma 
vedade integralmente, toda vez que disposta em 
posição legislativa de autoria parlamentar. Contudo, 
se não for 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 do erário para colocar em prática 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 
despes para o erário, pelo contrário estaria esta 
iniciativa proporcionando mais divisas e renda 
para o tesouro Estadual com o incentivo para a 
ocupação da mão – de – obra reabilitada ou 
portadora de deficiência, habilitada, nos 
percentuais na lei federal. 

Tal interpretação, com precisão desagrava o 
Projeto de Lei em apreço de inconstitucional. 

Nete passo, valorizando a iniciativa do Ilustre 
Deputado Marcelo Coelho e em face do interesse 
público recomendamos respeitosamente aos ilustres 
membros que compõem esta Comissão, o seguinte 
parecer: 
 

PARECER N.°396/2007 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PUBLICO E REDAÇÃO é 
pela  REJEIÇÃO DO DESPACHO 
DENEGATÓRIO, que negou tramitação ao Projeto 
de Lei n.° 392/07, de autoria do deputado Estadual 
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 - (GUERINO 

ZANON) – Em votação o Parecer da Comissão de 
Justiça nº 396/2007, que acaba de ser lido.  

Se o parecer for aprovado, a matéria seguirá 
sua tramitação normal. Se for rejeitado, o projeto será 
arquivado. 

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

Aprovado. 
Publique-se e 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 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 
infringência 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:” 
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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 Assembléia 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: 
 

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 - (GUERINO 
ZANON) – Informo aos Srs. Deputados que se o 
parecer for aprovado, a matéria será arquivada. Se o 
parecer for rejeitado, o projeto seguirá sua tramitação 
normal. 

Em votação o Parecer nº 409/2007, que acaba 
de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Arquive-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
  

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: INDICAÇÃO 
N.° 394/2007. 
 

EXM.° SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPIRITO SANTO 
 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, 
especialmente a prevista no art 160-A, do Regimento 
Interno, requer à Vossa Excelência, após ouvido o 
Plenário, que seja encaminhada ao Exmº Sr. 
Governador do Estado do Espírito Santo, Dr. Paulo 
César Hartung Gomes, com cópia para o Exmº Sr. 
Vice Governador e Secretário de Estado de 
Transportes, Ricardo Ferraço, a seguinte indicação:  
 

- Tendo em vista ser da maior 
importância para o transporte de 
cargas e de pessoas de Cachoeiro de 
Itapemirim e dos municípios do sul 
do Estado a conclusão da Estrada do 
Contorno, obra que inclusive contou 
com a colaboração do Exmº Sr. 
Governador, Dr. Paulo César Hartung 
Gomes, quando Senador da 
República, e do Exmº Sr. Vice 
Governador, Ricardo Ferraço, 
quando Deputado Federal, e; 
 

- Tendo em vista a comunicação da 
Construtora Araribóia ao DNIT / 
Ministério dos Transportes 
informando sua retirada da obra de 
construção da Estrada do Contorno 
de Cachoeiro de Itapemirim, por 
motivos de ordem administrativa e 
financeira; 
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- Permita-me, com todo respeito e em 
nome do povo de Cachoeiro de 
Itapemirim, sugerir a Vossa 
Excelência entendimentos urgentes 
junto ao Ministério dos Transportes / 
Governo Federal, no sentido de 
estadualizar a Rodovia ou de dar 
continuidade, através de obra 
delegada, transferindo os atuais 
recursos existentes para o DER – ES, 
a fim de encerrar uma novela triste e 
de pessimismo para todo sul do 
Estado, especialmente Cachoeiro de 
Itapemirim. Esta Rodovia é de 
fundamental importância sócio 
econômica, pois, além de desviar 
todo trânsito pesado do Centro da 
cidade, economizará tempo e 
combustível para os veículos de 
transporte de todo sul do Estado que 
se dirijam à Vitória ou Rio de 
Janeiro, pela BR 101.  
 

- Permita-me, ainda, fazer veemente 
apelo a Vossa Excelência pela 
solução do segundo maior problema 
do trânsito de Cachoeiro de 
Itapemirim, autorizando ao DER 
construir um viaduto ligando o trevo 
do Bairro IBC à Linha Vermelha, 
sendo este o maior gargalo do 
trânsito da Avenida Jones dos Santos 
Neves, que pertence ao Governo do 
Estado, além da ampliação da Estrada 
que liga a Escola Técnica e o Centro 
Universitário, em Morro Grande.  

 
Palácio Domingos Martins , 26 de novembro 

de 2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Deputado Estadual - DEMOCRATAS 

 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em discussão a Indicação nº 394/2007, 
que acaba de ser lida. 
 Não havendo quem queira discuti-la, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente. 
  

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: INDICAÇÃO 
N.° 395/2007. 
 

EXM.° SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPIRITO SANTO 

O Deputado Estadual que ora subscreve, com 
fundamento nos artigos 134, VIII e art. 167-A, do 
Regimento Interno desta Assembléia Legislativa, 
solicita a V. Exa. seja encaminhada ao 
Excelentíssimo Governador do Estado do Espírito 
Santo, Senhor Paulo César Hartung Gomes, a 
seguinte INDICAÇÃO: 

 
• Liberação da re tro escavadeira 

para a realização de horas de 
trabalho na comunidade de Vila 
Nova do Bananal, distrito de Baixo 
Guandu-ES, para fazer pequenas 
represas e ampliar os poços com 
finalidade de armazenar as águas 
da chuva.  

 
A reivindicação é fruto do pedido feito por 

meio da Associação de Pequenos Produtores 
Rurais de Vila Nova do Bananal daquele 
município, representada pela Sra. Celma Côrtes 
Bussular. Portanto, a proposta justifica-se em virtude 
da seca que está gerando vários prejuízos aos 
pequenos agricultores, aumentando o êxodo rural e 
gerando mais problemas sócias. Esta indicação visa 
garantir ao homem do campo assistência técnica, já 
que o trabalhador rural não possui mão-de-obra 
especializada no município de Baixo Guandu. 

Entretanto, a iniciativa para o apoio ao 
trabalhador rural, no que toca as atribuições do 
Estado, é de competência privativa do governador do 
Estado, nos termos do art. 63, parágrafo único, da 
Carta Estadual, razão pela qual propomos a presente 
indicação. 
 

Palácio Domingos Martins, 26 de novembro 
de 2007. 
 

GIVALDO VIEIRA 
Deputado Estadual – PT 

 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em discussão a Indicação nº 395/2007, 
que acaba de ser lida. 
 Não havendo quem queira discuti-la, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente. 
  

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: INDICAÇÃO 
N.° 396/2007. 
 

EXM.° SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPIRITO SANTO 
 

O Deputado Estadual Marcelo Coelho, no 
uso de suas atribuições regimentais contidas nos arts. 
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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 necessidade de 
obrigar as escolas públicas 
estaduais e municipais, e as 
particulares do Estado do Espírito 
Santo, a fazer constar nas fichas 
escolares a inscrição do grupo 
sanguíneo e do fator RH de seus 
alunos. 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Pela identificação do grupo sanguíneo e do 

fator RH do aluno, que hipoteticamente possa sofrer 
um acidente na escola e precisar emergencialmente 
de transfusão de sangue, poderá o médico saber dos 
profissionais de educação que trabalham na escola, 
qual o grupo sanguíneo compatível para a transfusão. 
 

Sala das Sessões, 20 de novembro de 2007. 
 

MARCELO COELHO 
Deputado Estadual 

 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em discussão a Indicação nº 396/2007, 
que acaba de ser lida. 
 Não havendo quem queira discuti-la, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.° 354/2007. 

 
EXM.° SR. PRESIDENTE DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPIRITO SANTO 

 
O Deputado infra-assinado, no uso de suas 

prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a 
Vossa Excelência, na forma do artigo 159 do 
Regimento interno, depois de ouvido em plenário, a 
realização de uma SESSÃO ESPECIAL no Plenário 
desta Casa de Leis, no dia 06 de dezembro do 
corrente ano, das 14:00 hs às 19:00 hs, para debater 
a respeito da seca que atinge a maioria dos 
municípios do Estado do Espírito Santo. 
 

Sala das Sessões, 21 de novembro de 2007. 
 

MARCELO SANTOS 
Deputado Estadual 

 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em discussão o Requerimento nº 
354/2007, que acaba de ser lido. 
 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 SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 

REQUERIMENTO N.° 365/2007. 
 
EXM.° SR. PRESIDENTE DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPIRITO SANTO 

 
A Comissão Especial criada pela Resolução 

n.° 2.352, de 09 de fevereiro de 2007, debater, propor 
sugestões e fiscalizar as ações inerentes à exploração, 
produção e prospecção de petróleo e gás, bem como 
acompanhar os cálculos e critérios da distribuição 
dos royalties de petróleo para o Estado e seus 
municípios, por deliberação de seus membros, em 
reunião realizada no dia 26 de novembro de 2007, 
com fulcro no artigo 53 do Regimento Interno desta 
Casa de Leis, vem, com fulcro no artigo 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, 26 de novembro de 2007. 
 

MARCELO SANTOS 
Presidente da Comissão Especial 

 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em discussão o Requerimento nº 
365/2007, que acaba de ser lido. 
 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 SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.° 366/2007. 

 
EXM.° SR. PRESIDENTE DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPIRITO SANTO 

 
A Comissão Especial criada pela Resolução 

n.° 2.362/07, de 29 de maio de 2007, para debater 
questões relacionadas ao aquecimento Global, 
Mudanças Climáticas, Poluição Ambiental e os 



5516 – Diário do Poder Legislativo Vitória, quarta-feira, 12 de dezembro de 2007 

reflexos para o Estado do Espírito Santo, por 
deliberação de seus membros em reunião realizada 
nesta data, requerer, vem com fulcro no artigo 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 Solene. 
 

Vitória, 20 de novembro de 2007. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Presidente da Comissão 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) – Em discussão o Requerimento nº 
366/2007, que acaba de ser lido. 
 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 SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.° 367/2007. 

 
EXM.° SR. PRESIDENTE DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPIRITO SANTO 
 

A Comissão Especial criada pela Resolução 
n.° 2.356/07, de 26/02/07, para realizar estudos sobre 
a infra-estrutura e logística no Estado do Espírito 
Santo, por deliberação de seus membros em reunião 
realizada no dia 20 de novembro de 2007, vem com 
fulcro no artigo 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 
Solene. 
 

Vitória, 21 de novembro de 2007. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente da Comissão 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) – Em discussão o Requerimento nº 
367/2007, que acaba de ser lido. 
 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 SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.° 368/2007. 

EXM.° SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPIRITO SANTO 
 

A Comissão Especial criada pela Resolução 
n.° 2.355/07, de 15 de fevereiro de 2007, para 
analisar e debater os impactos para o Estado do 
Espírito Santo, sua economia e sua sociedade, das 
medidas constantes do Programa de Aceleração – 
PAC, apresentado pelo Governo Federal, por 
deliberação de seus membros em reunião realizada 
no dia 20 de novembro de 2007, vem com fulcro no 
artigo 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 Solene. 
 

Vitória, 21 de novembro de 2007. 
 

GIVALDO VIEIRA 
Presidente da Comissão 

 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em discussão o Requerimento nº 
368/2007, que acaba de ser lido. 
 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 SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.° 369/2007. 

 
EXM.° SR. PRESIDENTE DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPIRITO SANTO 
 

A Comissão Parlamentar de Inquérito criada 
pela Resolução n.° 2.361/07, de 27/03/2007, para 
apurar possíveis irregularidades que envolvem o 
roubo e receptação de cargas no Espírito Santo, 
especialmente as operações que legalizam as 
mercadorias roubadas com notas “frias” e com 
“empresas laranjas”, causando prejuízos ao erário, 
por deliberação de seus membros, em reunião 
realizada na presente data, com fulcro no artigo 49, § 
3° do Regimento Interno desta Casa de Leis, vem 
requerer a Vossa Excelência, prorrogação do prazo, 
desta Comissão pr período de 90 ( noventa) dias. 
 

Vitória, 26 de novembro de 2007. 
 

EUCLERIO SAMPAIO 
Presidente da Comissão 

 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em discussão o Requerimento nº 
369/2007, que acaba de ser lido. 
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 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 SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.° 370/2007 
 

EXM.° SR. PRESIDENTE DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPIRITO SANTO 
 

A Comissão Parlamentar de Inquérito criada 
pela Resolução n.° 2.361/07, de 27/03/2007, para 
apurar possíveis irregularidades que envolvem o 
roubo e receptação de cargas no Espírito Santo, por 
deliberação de seus membros em reunião realizada na 
data, vem com fulcro no artigo 49, § 10 da Resolução 
1.600/91, do Regimento Interno desta Casa de Leis, 
requerer a Vossa Excelência, a transposição desta 
Comissão, com seu respectivo prazo, para a próxima 
Sessão Solene. 

 
Vitória, 26 de novembro de 2007. 

 
EUCLERIO SAMPAIO 
Presidente da Comissão 

 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em discussão o Requerimento nº 
370/2007, que acaba de ser lido. 
 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 SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.° 373/2007. 

 
EXM.° SR. PRESIDENTE DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPIRITO SANTO 
 

A Comissão Especial criada pela Resolução 
n.° 2.353/07, de 27/03/2007, para debater políticas de 
incentivo e desenvolvimento para o setor de Granito 
e Rochas Ornamentais do Espírito Santo, por 
deliberação de seus membros em reunião realizada 
no dia 26 de novembro de 2007, vem, com fulcro no 
artigo 49, § 10 da Resolução 1.600/91, do Regimento 
Interno desta Casa de Leis, requerer a Vossa 
Excelência, a transposição desta Comissão, com seu 
respectivo prazo, para a próxima Sessão Solene. 

Vitória, 26 de novembro de 2007. 
 

GIULIANNO DOS ANJOS 
Presidente da Comissão 

 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em discussão o Requerimento nº 
373/2007, que acaba de ser lido. 
 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 SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.° 374/2007. 

 
EXM.° SR. PRESIDENTE DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPIRITO SANTO 
 

A Deputada infra-assinada, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, de acordo com o art. 4, 
inciso III e art.159, inciso V, requer que seja 
convocada Sessão Solene em homenagem ao dia da 
Justiça para o dia 05 de dezembro de 2007, às 19 
horas. 

Termos em que, 
Pede e Espera Deferimento. 

 
Palácio Domingos Martins , 27 de novembro 

de 2007. 
 

LUZIA TOLEDO 
Deputada Estadual 

Vice-Presidenta da ALES 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em discussão o Requerimento nº 
374/2007, que acaba de ser lido. 
 Não havendo quem queira discuti-lo, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
  
 O SR. CLAUDIO VEREZA – Sr. 
Presidente, peço a palavra para declarar voto. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Claudio Vereza. 
 

O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados 
e Sr.ªs. Deputadas, em primeiro lugar parabenizamos 
a Sr.ª Deputada Luzia Toledo por lembrar, a partir 
duma sessão, do Dia da Justiça. É importante sempre 
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reafirmamos que a justiça tem de ser a prioridade 
geral. Não existe paz, não existe democracia, não 
existe vida digna sem justiça. Fazemos essa 
declaração de certa forma comemorando e ao mesmo 
tempo nos comprometendo cada vez mais para que 
essa justiça social ocorra em nosso País, em nosso 
Estado e em nosso planeta. 

A comemoração é pelo fato do Brasil ter 
entrado no grupo de países de alto desenvolvimento 
humano, a partir dos dados divulgados pelo programa 
de desenvolvimento pelas Nações Unidas- PNUD. O 
que demonstra que as políticas sociais, as políticas de 
distribuição de renda, as políticas de redução de 
juros, portanto de aumento de ofertas de emprego, 
enfim, as políticas sociais têm resultado 
paulatinamente em melhoria das condições de vida 
da nossa população.  

“De acordo com o relatório da ONU, o Brasil 
atingiu o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 
de 0,800 em uma escala de 0 a 1. Países com índice 
inferior a 0,800 são considerados de “médio 
desenvolvimento humano”, categoria  na qual o Brasil 
figurava desde 1990, quando o PNUD começou a 
divulgar o ranking.  

Os dados do relatório divulgado nesta terça-
feira são referentes a 2005. No relatório do ano 
passado, de 2004, o IDH do Brasil foi 0,792. 

Apesar de ter tido uma pontuação maior, o 
país caiu uma posição no ranking ocupando agora o 
70º lugar, o último entre os de nações com “alto 
desenvolvimento”. Nesse grupo, que saltou de 63 
para 70 neste ano, o Brasil também é o país com 
maior desigualdade entre ricos e pobres, seguido por 
Panamá, Chile, Argentina e Costa Rica. No Brasil, os 
10% mais ricos da população têm renda 51,3 vezes 
maior do que os 10% pobres”. 

Aqui reside o outro lado da comemoração. Se 
de um lado comemoramos que o País melhora no seu 
IDH e entra no grupo de países de alto 
desenvolvimento humano, de outro lado o nosso 
compromisso cresce no sentido de reduzir as 
desigualdades brutais que ainda existem em nosso 
País. Os dez por cento mais ricos da população têm 
renda 51, 3 vezes maior do que os dez por cento mais 
pobres. Ainda é uma desigualdade violenta que exige 
de todos nós um compromisso ainda maior com a 
redução das desigualdades. 

Temos de comemorar sim, por exemplo, que 
o PIB capixaba tenha crescido muito, mas a 
desigualdade ainda é imensa no Brasil e no nosso 
Estado.(Muito bem!) 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – 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 – (GUERINO 

ZANON) - É regimental. 

Em votação o requerimento. 
Os srs. Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados.(Pausa) 
Aprovado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Parabenizamos e desejamos um bom-dia 
ao Sr. Deputado Theodorico Ferraço, que está 
aniversariando hoje. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – Sr. 
Presidente,pela ordem! Registramos e 
cumprimentamos, em nome de todos os 
parlamentares desta Casa, o Sr. Deputado Theodorico 
Ferraço, que comemora mais uma passagem de seu 
aniversário. Figura essa que tanto prestou e ainda 
presta serviço ao Estado do Espírito Santo tendo 
ocupado diversas funções públicas em mandatos 
eletivos. Diga-se de passagem foi um direto amigo de 
nosso velho pai, amizade que transcende junto à sua 
família com a amizade que temos com vice-
Governador e com o próprio Sr. Deputado 
Theodorico Ferraço. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Merecida homenagem.  

Findo o tempo destinado ao Pequeno 
Expediente, passa-se à:  
 

ORDEM DO DIA: 
  

1. Discussão única, em regime 
de urgência, do Projeto de Lei nº 
455/2007, do Deputado Da Vitória, 
que altera a Lei nº 6.200/2000, 
dispondo sobre a obrigatoriedade dos 
proprietários de caninos em 
amordaçá-los com coleiras e 
focinheiras antes de sair com os 
mesmos em vias públicas e 
logradouros. Publicado no DPL do 
dia 08/11/2007. Na Comissão de 
Justiça, o Deputado Claudio Vereza 
se prevaleceu do prazo regimental 
para relatar a matéria na Sessão 
Ordinária do dia 27.11.2007. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
CIDADANIA, DE SEGURANÇA 
E DE FINANÇAS). 

 
2. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Resolução nº 
32/2007, do Deputado Atayde 
Armani, que institui a Medalha do 
Mérito Jornalístico “Carlos Fernando 
Monteiro Lindemberg”. Publicado no 
DPL do dia 30/08/2007. Em anexo, 
por se tratar de matéria correlata, os 
Projetos de Resolução n.ºs 62/2007, 
da Deputada Aparecida Denadai e 
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63/2007, do Deputado Giulianno dos 
Anjos. Pareceres n.º 348/2007, da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade e 142/2007, da 
Comissão de Cidadania, pela 
aprovação. Na Comissão de Cultura, 
o Deputado Claudio Vereza se 
prevaleceu do prazo regimental para 
relatar a matéria na Sessão Ordinária 
do dia 27.11.2007. (COMISSÕES 
DE CULTURA, DE FINANÇAS E 
À MESA DIRETORA). 

 

3. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto e Lei 
Complementar nº 52/2007, oriundo 
da Mensagem Governamental nº 
233/2007, que dispõe sobre a 
modalidade de remuneração por 
subsídio para os militares do Estado e 
dá outras providências. Publicado no 
DPL do dia 27/11/2007. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
CIDADANIA, DE SEGURANÇA 
E DE FINANÇAS). 
 
4. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei nº 
563/2007, oriundo da Mensagem 
Governamental nº 227/2007, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade da 
prévia inspeção e fiscalização das 
agroindústrias rurais de pequeno 
porte e dos produtos alimentícios por 
elas elaboradas e adota outras 
providências. Publicado no DPL do 
dia 27/11/2007. (COMISSÕES DE 
JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE 
AGRICULTURA, DE SAÚDE, DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR E 
DE FINANÇAS). 
 
5. Votação adiada, com discussão 
prévia encerrada, 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. 
 
6. Votação adiada, com discussão 
prévia encerrada, do Projeto de Lei 

nº 285/2007, de autoria da Deputada 
Luzia Toledo, que dispõe sobre a 
reserva de lugares e a adaptação de 
cinemas e teatros para acesso e uso 
de pessoas com deficiência 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. 
 
7. Discussão, se houver recurso, na 
forma do artigo 275-B, §§ 2.º a 5.º do 
Regimento Interno, do Projeto de Lei 
nº 391/2007, do Deputado Luciano 
Pereira, que declara de Utilidade 
Pública a Associação dos Pequenos 
Agricultores do Córrego Dúmer, no 
Município de São Domingos do 
Norte. Publicado no DPL do dia 
28/09/2007. Pareceres nºs. 385/2007, 
da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/ legalidade e 
71/2007, da Comissão de Saúde, pela 
aprovação. Lido no Expediente da 
Sessão Ordinária do dia 27.11.2007.  

 
8. Discussão, se houver recurso, na 
forma do artigo 275-B, §§ 2.º a 5.º do 
Regimento Interno, do Projeto de Lei 
nº 380/2007, da Deputada Luzia 
Toledo, que declara de Utilidade 
Pública o Sindicato dos Artistas 
Plásticos Profissionais do Estado. 
Publicado no DPL do dia 21/09/2007. 
Pareceres nºs. 392/2007, da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/ legalidade e 
70/2007, da Comissão de Saúde, pela 
aprovação. Lido no Expediente da 
Sessão Ordinária do dia 27.11.2007. 
 
9. Discussão, se houver recurso, na 
forma do artigo 275-B, §§ 2.º a 5.º do 
Regimento Interno, do Projeto de Lei 
nº 401/2007, do Deputado Cacau 
Lorenzoni, que declara de Utilidade 
Pública a Associação de Moradores 
do Bairro São José, na cidade de 
Guarapari. Publicado no DPL do dia 
04/10/2007. Pareceres nºs. 398/2007, 
da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/ legalidade e 
72/2007, da Comissão de Saúde, pela 
aprovação. Lido no Expediente da 
Sessão Ordinária do dia 27.11.2007.  
 
10. Discussão, se houver recurso, na 
forma do artigo 275-B, §§ 2.º a 5.º do 
Regimento Interno, do Projeto de Lei 
nº 320/2007, de autoria do Deputado 
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Giulianno dos Anjos, que denomina 
“Levi Teixeira Lima” a Rodovia 
Estadual 381, que liga o município de 
Barra de São Francisco ao Estado de 
Minas Gerais. Publicado no DPL do 
dia 29/08/2007. Parecer nº 437/2007, 
da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade. Lido 
no Expediente da Sessão Ordinária 
do dia 27.11.2007.  

 
11. Discussão, se houver recurso, na 
forma do artigo 275-B, §§ 2.º a 5.º do 
Regimento Interno, do Projeto de Lei 
nº 419/2007, Deputado Atayde 
Armani, que denomina Heleodoro 
Gon a ponte sobre o Rio São José, na 
divisa do Rio Bananal com 
Sooretama. Publicado no DPL do dia 
19/10/2007. Parecer nº. 438/2007, da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade. Lido 
no Expediente da Sessão Ordinária 
do dia 27.11.2007.  
 
12. Discussão Especial, em 3ª 
sessão, do Projeto de Lei nº 
467/2007, do Deputado Luciano 
Pereira, que institui o Programa de 
Atendimento Domiciliar ao Idoso. 
Publicado no DPL do dia 13/11/2007. 
 

13. Discussão Especial, em 2ª 
sessão, do Projeto de Lei nº 
446/2007, do Deputado Marcelo 
Santos, que dispõe sobre a limitação 
em quinze minutos no tempo de 
espera dos consumidores em ligações 
para Serviços Telefônicos de 
Atendimento ao Cliente ou similares. 
Publicado no DPL do dia 01/11/2007. 
 

14. Discussão Especial, em 2ª 
sessão, do Projeto de Lei nº 
464/2007, do Deputado Euclério 
Sampaio, que institui direito de 
retorno gratuito na utilização de 
pedágios. Publicado no DPL do dia 
12/11/2007. 
 
15. Discussão Especial, em 2ª 
sessão, do Projeto de Lei nº 
471/2007, do Deputado Robson 
Vaillant, que estabelece condições 
para as instituições particulares de 
ensino fundamental, médio e superior 
do Estado, no que se refere a entrega 
de certificado de conclusão de curso 
e a permissão de participação das 
formalidades de formatura, aos 
alunos que não conseguiram quitar 

suas dividas em tempo hábil. 
Publicado no DPL do dia 13/11/2007. 
 
16. Discussão Especial, em 2ª 
sessão, do Projeto de Lei nº 
472/2007, do Deputado Euclério 
Sampaio, que proíbe a 
comercialização de produtos 
fumígeros em postos de serviço de 
abastecimento de combustíveis no 
Estado. Publicado no DPL do dia 
13/11/2007. 
 
17. Discussão Especial, em 2ª 
sessão, do Projeto de Lei nº 
477/2007, do Deputado Euclério 
Sampaio, que proíbe a 
comercialização de produtos 
fumígeros em bares, restaurantes e 
similares no Estado do Espírito 
Santo. Publicado no DPL do dia 
19/11/2007. 
 
18. Discussão Especial, em 2ª 
sessão, do Projeto de Lei nº 
483/2007, do Deputado Elion Vargas, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
salva-vidas nos clubes recreativos, 
associações desportivas, 
poliesportivas e demais 
estabelecimentos que possuam 
piscinas de uso público, lagos ou 
similares. Publicado no DPL do dia 
19/11/2007. 
 
19. Discussão Especial, em 2ª 
sessão, do Projeto de Lei nº 
528/2007, da Deputada Aparecida 
Denadai, que estabelece a 
implantação do serviço voluntário de 
Capelania nos estabelecimentos 
prisionais e sócio-educativos em todo 
o Estado. Publicado no DPL do dia 
13/11/2007. 

 
(De acordo com a lista de presença 
apresentada pela Diretoria Legislativa da 
Mesa Diretora, comparecem os Srs. 
Deputados Robson Vaillant, Givaldo Vieira, 
Vandinho Leite e Cacau Lorenzoni)  

 
O SR. PRESIDENTE-(GUERINO 

ZANON) - Discussão única, em regime de urgência, 
do Projeto de Lei nº 455/2007. 
 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, Doutor Wolmar Campostrini, Elcio 
Alvares e Marcelo Santos. 

Consulto o relator, Sr. Deputado Claudio 
Vereza, se está apto a oferecer seu parecer. 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA - Sim, Sr. 

Presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(THEODORICO FERRAÇO)- Concedo a palavra 
a V.Exa. 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem 

revisão do orador) – Sr. Presidente e Srs. membros 
da Comissão de Justiça, analisamos melhor a matéria, 
na verdade o Projeto de Lei nº 455/2007 de iniciativa 
do Sr. Deputado Da Vitória - assim como outros que 
S. Ex.ª cuidadosamente tem elaborado- que trata 
apenas de alterar uma lei já existente, quer a seja a 
Lei nº 6.200/2000, esta lei dispõe sobre a 
obrigatoriedade dos proprietários de caninos em 
amordaçá-los com coleiras e focinheiras antes de sair 
com os mesmos em vias públicas e logradouros.  

O Sr. Deputado Da Vitória tem tido o 
cuidado de analisar várias leis estaduais que não têm, 
no seu texto, previsão de sansão, de penalidade 
tornando-as nulas, porque não havendo penalidade na 
lei o texto da mesma fica morto, sem efetividade para 
quem descumpri-las. É o que S. Ex.ª busca ao alterar 
o artigo 3º da Lei nº 6200 nos seguintes termos: 
 

“Art 3º Será apreendido todo e 
qualquer canino encontrado solto nas 
vias e logradouros ou que estiver em 
locais públicos e de livre acesso ao 
público, sendo o proprietário multado 
em 500 (quinhentas) Valor de 
Referência ao Tesouro Estadual do 
Estado do Espírito Santo – VRTEs”. 
(NR)  

 
É apenas isso. S.Ex.ª analisou várias leis 

estaduais que estavam mortas, sem a chamada 
sansão, penalidade.  

Relatamos pela constitucionalidade da 
matéria parabenizando S. Ex.ª pelo cuidado seu e de 
sua assessoria em aperfeiçoar a legislação estadual. 
(Muito bem!) 

 
O SR. ELCIO ALVARES - Sr. Presidente, 

não estamos discutindo, apenas nos louvamos do 
dispositivo regimental para fazer um apelo aos 
colegas, que é o pensamento dominante, inclusive da 
presidência: como a nossa pauta está carregada, 
evitarmos falar ou falar o menos possível para 
votarmos as matérias da pauta.  

Há um outro apelo aos colegas: que não 
saiam do Plenário para mantermos o quorum. 
Logicamente, se houver algum assunto de relevância, 
o nosso pedido deixa de ter qualquer efeito.  

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - Em discussão o parecer.  

 
O SR. MARCELO SANTOS - Sr. 

Presidente, peço a palavra para discuti-lo.  
 
O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 

FERRAÇO) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Marcelo Santos.  

 
O SR. MARCELO SANTOS - (Sem 

revisão do orador) - Sr. Presidente e Srs. membros 
da Comissão de Justiça, comungamos da mesma 
idéia do Sr. Deputado Claudio Vereza, mas 
inicialmente cumprimentamos e elogiamos o Sr. 
Deputado Da Vitória pela atuação que presta nesta 
Casa, defendendo os interesses, em especial da 
categoria de V.Ex.ª. Fazemos justiça ao trabalho que 
V.Ex.ª desempenha nesta Casa.  

Aproveitamos a oportunidade, mas atendendo 
ao pedido do líder do Governo, limitaremos nossa 
fala; não poderíamos deixar de fazer esse registro a 
respeito da imprensa, em especial o jornal “A 
Tribuna” que publica a seguinte matéria:  
 

“A Tribuna Conquista Prêmio”  
 

O jornal venceu o Prêmio Ecologia, 
promovido pelo Governo do Estado, com cadernos 
sobre rios capixabas. 

O Projeto “Navegando os Rios Capixabas,” 
publicado pelo jornal A Tribuna entre julho e outubro 
deste ano, foi o vencedor do Prêmio Ecologia 2007, 
categoria Jornalismo, promovido pelo Governo do 
Estado por meio da Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos.(Seama).” 

  
O Sr. Sérgio Borges - Emanamo-nos ao 

pronunciamento de V. Ex.ª homenageando o jornal 
“A Tribuna” que é uma referência da comunicação 
no Estado do Espírito Santo.  

 
O SR. MARCELO SANTOS - 

Agradecemos o aparte de V.Ex.ª e cumprimentamos 
todo o corpo de servidores do Grupo João Santos, do 
jornal “A Tribuna,” em nome dos jornalistas Srs. 
Gleberson Nascimento e Joel Soprani que receberam 
essa homenagem do Governador do Estado, na 
pessoa do próprio governador Paulo Hartung e da 
Secretária de Estado do Meio Ambiente, Sr.ª Maria 
da Glória Abaurre. Não desmerecendo os demais, 
cumprimentamos todos que participaram desse 
prêmio: ONGs, universidades e empresários.  
O destaque que fazemos é pela dedicação à ecologia 
divulgada nesse caderno especial do jornal “A 
Tribuna.” Não poderíamos deixar passar 
despercebido por ser de vital importância. A maioria 
dos projetos que apresentamos nesta Casa trata 
especificamente do tema ecologia. Acreditamos que 
o jornal “A Tribuna” trata desse tema com especial 
atenção.  
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Fazemos esse importante registro e acreditamos que é 
o sentimento de todo o parlamento, de todas Sr.ªs 
Deputadas e Srs. Deputados e da Mesa Diretora. 
Temos certeza de que é essa nossa comemoração por 
registrarmos uma grande conquista que foi esse 
prêmio.  

Cumprimentamos mais uma vez todo Grupo 
João Santos e a Rede Tribuna, em especial os 
jornalistas Joel Soprani e Gleberson Nascimento que 
receberam essa justa homenagem.(Muito bem!)  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(THEODORICO FERRAÇO) - Fazemos das 
palavras de V.EX.ª, Sr. Deputado Marcelo Santos, as 
nossas.  

Continua em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada.  
Como votam os Srs. Deputados?  

 
O SR. DOUTOR WOLMAR 

CAMPOSTRINI - Com o relator.  
  

O SR. ELCIO ALVARES - Com o relator.  
 

O SR. MARCELO SANTOS - Com o 
relator.  
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(THEODORICO FERRAÇO) - A Presidência 
acompanha o voto do relator. 

Sr. Presidente, a matéria foi aprovada por 
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 Defesa da Cidadania e 
dos Direitos Humanos e convoco seus membros, Srs. 
Deputados Atayde Armani, Luiz Carlos Moreira, 
Givaldo Vieira e Robson Vaillant. 
 Avoco a matéria para relatar. (Pausa)  
 Srs. membros da Comissão de Defesa da 
Cidadania e dos Direitos Humanos, o Projeto de Lei 
nº 455/2007, do Deputado Da Vitória, que altera a 
Lei nº 6.200/2000, dispondo sobre a obrigatoriedade 
dos proprietários de caninos em amordaçá-los com 
coleiras e focinheiras antes de sair com os mesmos 
em vias públicas e logradouros.  
 Esse projeto é de suma importância. Temos 
observado que nos balneários capixabas, muitas 
placas indicativas, proibido andar com animais, não 
são respeitadas pela população. Isso é um fator muito 
preocupante.  

 Nós e nosso filho, João Aurélio,fomos 
agredidos, recentemente, por um cão em via pública. 
Estamos traumatizados com esse tipo de coisa. Não 
podemos ver um cachorro por menor que seja, a dez 
metros de distância que desviamos do caminho.  

Esse projeto de lei, de autoria do Sr. 
Deputado Da Vitória, é de suma importância. 
Queremos que seja respeitado. Essa matéria será 
sancionada pelo Governo do Estado. Cão, em via 
pública, hoje, se não estiver amordaçado não deve 
trafegar em vias públicas.  

Observamos que algumas pessoas levam seus 
animais de estimação para os calçadões e para as 
praças, para fazerem as suas necessidades, levam 
sacolas para recolher os dejetos. As pessoas que não 
procedem assim, causam dissabor aos transeuntes, 
que acabam pisando nas fezes. 
 Além de educar a população, temos que 
fiscalizar a higiene de nossas vias, fiscalizar a 
maneira como passeiam nas ruas os proprietários de 
animais. Temos que proteger os nossos familiares e a 
população de um modo geral, desguarnecida de cães. 
Muitos vezes esses animais saem do controle de seus 
donos, causando acidentes. Parabéns, Sr. Deputado 
Da Vitória. 
 Somos pela aprovação e pela 
constitucionalidade da matéria. (Muito bem!) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada.  
 Em votação.  
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. ATAYDE ARMANI – Com o relator. 
 
 O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA – Com 
o relator. 
 
 O SR. GIVALDO VIEIRA – Com o relator  
 
 O SR. ROBSON VAILLANT – Com 
relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
WOLMAR CAPOSTRINI) – Sr. Presidente, o 
parecer foi aprovado à unanimidade pela Comissão 
de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos. 
 Devolvo a matéria à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – ( GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra à Comissão de 
Segurança, para que esta ofereça parecer oral à 
matéria.  
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – ( 
MARCELO SANTOS) – Sr. Presidente, na forma 
regimental, assumo a presidência da Comissão de 
Segurança e convoco seus membros, Srs. Deputados 
Da Vitória, Euclério Sampaio, Jardel dos Idosos e 
Sargento Valter. 
 Avoco a matéria para relatar.(Pausa)  
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Srs. membros da Comissão de Segurança, 
faremos um registro importante. Votaremos o projeto 
de autoria do Sr. Deputado Da Vitória, como 
estaremos, também votando uma matéria de suma 
importância que trata dos subsídios para policiais 
civis e militares nesta Casa. Queremos fazer justiça 
não só aos membros da Comissão de Segurança, mas 
a todos os parlamentares, em especial, ao Sr. 
Deputado Da Vitória que tem tratado das questões de 
interlocução da sua categoria e de toda a corporação 
Polícia Militar com o Governo do Estado para que 
possa fazer justiça com esses policias. 

Da mesma forma que falamos do Sr. 
Deputado Dá Vitória, falamos de um egresso dessa 
mesma categoria, Sr. Deputado Sargento Walter, que 
não mede esforços para tratar desse tema, 
conversando com cada colega parlamentar e com os 
blocos formados nesta Casa.  

Somos testemunha das tantas vezes em que 
nos reunimos na Comissão de Segurança, para 
encaminhar sugestões e abrir o canal de comunicação 
com o Governo do Estado, que mesmo com sua 
forma sensível com que trata dessas questões, 
sensibilizar ainda mais e fazer justiça com essa 
categoria que ao longo de muitos anos nunca teve 
uma atenção especial, mesmo solicitando melhores 
condições. O Estado está sensível para corrigir essas 
distorções. 

Esse é um tema também que será levantado 
pelo Presidente da Comissão de Finanças, Sr. 
Deputado Sergio Borges, que tem conduzido com 
muita maestria essa Comissão, não só nesta 
Legislatura como também na legislatura anterior. E o 
orçamento do Estado que hoje não é mais uma peça 
de ficção, o que era num passado recente, hoje é 
realidade. Todo parlamentar que apresenta a sua 
emenda seja de qualquer coloração partidária, tem 
sua emenda acatada e o Estado cumpre à risca aquilo 
que é publicado no Diário Oficial, quando da 
aprovação do seu orçamento. Fazemos justiça ao 
Presidente dessa Comissão acompanhado dos seus 
membros, em especial, também, aos nobres pares que 
compõem esse Parlamento. 

Falamos o que o Presidente e os demais 
membros da Comissão de Finanças têm para falar. 
Essas duas figuras que representam a Instituição 
Polícia Militar, Sr.s Deputados Da Vitória e Sargento 
Walter não têm medido esforços para serem os canais 
de comunicação entre a categoria e o Governo do 
Estado, para corrigir as possíveis distorções 
solicitadas pela Instituição. 

Relatamos pela aprovação do Projeto de Lei 
nº 455/2007, de autoria do Sr. Deputado Da Vitória e 
parabenizamos S.Ex.ª. (Muito bem!) (Pausa) 

Em discussão. (Pausa) 
 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Sr. 

Presidente, peço a palavra para discutir. 
 
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 Segurança, votaremos 
favorável ao Projeto de Lei nº 455/2007, de autoria 
do Sr. Deputado Da Vitória. 

Sr. Deputado Marcelo Santos, aproveitamos 
para fazer nossas as palavras de V.Exª. no que se 
refere aos Srs. Deputados Da Vitória e Sargento 
Walter, porque S.Ex.ª tem se empenhado 
diuturnamente na luta em favor da Polícia Militar do 
nosso Estado. Isso tem que ficar registrado nesta 
Casa. 

Acompanhamos o trabalho desses dois 
Deputados e para S.Ex.ªs em primeiro lugar está a 
Polícia Militar. Isso é muito importante porque são 
legítimos representantes dessa categoria. 

Srs. Deputados Da Vitória e Sargento Walter 
esse registro não poderia deixar de ser feito. 
Parabenizamos V.Ex.ªs. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(MARCELO SANTOS) – Continua em discussão o 
parecer. (Pausa) 

 
O SR. GIVALDO VIEIRA – Sr. Presidente, 

peço a palavra para discutir. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(MARCELO SANTOS) – Concedo a palavra ao Sr. 
Deputado Givaldo Vieira.  

 
O SR. GIVALDO VIEIRA – (Sem revisão 

do orador) - Sr. Presidente e demais membros da 
Comissão de Segurança, o Projeto de Lei nº 
455/2007, de autoria do Sr. Deputado Da Vitória, 
altera a Lei nº 6.200/2000 e dispõe sobre a 
obrigatoriedade dos proprietários de caninos 
amordaçar com coleiras e focinheiras seus animais 
em vias públicas. Portanto, está modificando uma lei 
pensando na melhor segurança. O nosso cidadão 
merece o nosso reconhecimento, e no momento da 
votação em Plenário votaremos favorável ao projeto 
de autoria do Sr. Deputado Da Vitória, a quem 
parabenizamos pela iniciativa. Essa será a nossa 
posição e, com certeza, a da Bancada do PT, a qual 
representamos na qualidade de líder. 
 No breve tempo que ainda nos resta, 
informamos a V. Ex.as que participamos, há pouco, 
de uma importante cerimônia na Capitania dos Portos 
do Espírito Santo, onde foi celebrado convênio 
pioneiro no país, um convênio entre a Capitania e a 
Prefeitura de Vitória, sob a liderança do prefeito João 
Coser. A Prefeitura repassará valores acima de 
quinhentos mil reais, incluindo a aquisição de um 
barco, proporcionando à Capitania realizar toda a 
sinalização náutica na Baía de Vitória. Significa que 
teremos, dentro em breve, perfeitas condições de 
segurança para os nossos banhistas, para os turistas, 
enfim, para os cidadãos que freqüentam as praias, 
inclusive segurança para aqueles que utilizam as 
embarcações, seja para trabalho ou para lazer. Estava 
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presente à solenidade a vítima que lamentavelmente 
perdeu um braço num acidente ocorrido 
recentemente, parabenizando o prefeito pela 
iniciativa. O Ministério Público também estava 
representado. 
 A medida pode servir de orientação a outras 
prefeituras, para cuidar melhor da segurança dos 
banhistas e turistas nas nossas praias. A posição do 
PT será, portanto, favorável ao projeto. (Muito 
bem!) 
 
 O SR. GIULIANNO DOS ANJOS – Sr. 
Presidente, pela ordem! Registramos o aniversário do 
Sr. Deputado Theodorico Ferraço. Mais um ano de 
experiência. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(MARCELO SANTOS) – Fica registrado, 
Deputado.  
 Continua em discussão o parecer. (Pausa) 
 Não havendo mais quem queira discuti-lo, 
declaro encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. DAVITÓRIA – Com o relator. 
 
 O SR. SARGENTO VALTER - Com o 
relator. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Com o 
relator. 
 
 O SR. JARDEL DOS IDOSOS – Com o 
relator. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – Sr. 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Segurança. 

 
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 - 
(SÉRGIO BORGES) – Sr. Presidente, antes de 
convocar a Comissão de Finanças quero registrar 
uma palavra de elogio à Sr.ª Deputada Aparecida 
Denadai, que ontem trouxe representantes da OAB a 
esta Casa. Como disse ontem e vou repetir, já sem a 
emoção, representou um marco para a história da 
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
 Convoco os membros da Comissão de 
Finanças, Srs. Deputados Elcio Alvares, Luzia 
Toledo, Wanildo Sarnáglia, Euclério Sampaio e 
Robson Vaillant, e avoco a matéria para relatar. 
(Pausa) 
 Srs. membros da Comissão de Finanças, 
somos pela aprovação da matéria. (Muito bem!) 
(Pausa) 

 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discuti-lo, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO – Com o relator.  
 
 O SR. ELCIO ALVARES – Com o relator. 

 
O SR. WANILDO SARNÁGLIA – Com o 

relator. 
 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Com o 

relator. 
 
O SR. ROBSON VAILLANT - 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) – Em discussão o Projeto de Lei nº 
455/2007. 

Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 

Em votação o Projeto de Lei nº 455/2007. 
 
O SR. CLAUDIO VEREZA – Sr. 

Presidente, pela ordem! Requeiro a V.Exª verificação 
de quorum para efeito de votação. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Defiro o requerimento de V.Exª. 
Convido a Sr. 1ª Secretária a proceder à 

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

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA procede à 
chamada a que respondem os Srs. 
Deputados Atayde Armani, 
Aparecida Denadai, Cacau 
Lorenzoni, Claudio Vereza, Da 
Vitória, Doutor Wolmar Campostrini, 
Elcio Alvares, Euclério Sampaio, 
Elion Vargas, Freitas, Giulianno dos 
Anjos, Givaldo Vieira, Guerino 
Zanon, Jardel dos Idosos, Luciano 
Pereira, Luiz Carlos Moreira, Luzia 
Toledo, Marcelo Santos, Robson 
Vaillant, Sargento Valter, Sérgio 
Borges, Theodorico Ferraço, 
Vandinho Leite e Vanildo Sarnaglia. 
(24) 
 
(De acordo com a lista de presença 
apresentada pela Diretoria Legislativa da 
Mesa Diretora, comparecem o Sr. Deputado 
Freitas). 
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 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA – (APARECIDA 
DENADAI) – Sr. Presidente, responderam à 
chamada vinte e quatro Srs. Deputados. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Há quorum para votação. 
 Em votação o Projeto de Lei nº 455/2007. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados.(Pausa) 
 Aprovado. 
 À Secretaria para extração de autógrafos. 

Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Resolução nº 32/2007. 

Concedo a palavra à Comissão de Cultura, 
para que esta ofereça parecer oral à matéria. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(LUIZ CARLOS MOREIRA) – Convoco os 
membros da Comissão de Cultura, Srs. Deputados 
Claudio Vereza, Luzia Toledo, Sérgio Borges e 
Jardel dos Idosos. 
 Consulto o relator, Sr. Deputado Claudio 
Vereza, se está apto a oferecer seu parecer. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – Não, Sr. 
Presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(LUIZ CARLOS MOREIRA) – Sr.ª Presidenta, 
informo a V.Exª que o relator continuará se valendo 
do prazo regimental. 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (APARECIDA 

DENADAI) – É regimental. 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei Complementar nº 52/2007. 
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, Claudio Vereza, Doutor Wolmar 
Campostrini, Elion Vargas, Marcelo Santos e 
Vandinho Leite. 

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

 
O SR. ELCIO ÁLVARES – (Sem revisão 

do orador) – Sr. Presidente e Srs. membros da 
Comissão de Justiça, o Projeto de Lei Complementar 
nº 52/2007 dispõe sobre a modalidade de 
remuneração por subsídio para os militares do Estado 
e dá outras providências.  

Examinados os autos, entendemos pela 
constitucionalidade da matéria. Não há nenhum óbice 
ilegal para a votação da matéria, razão por que 
relatamos pela sua aprovação.(Muito bem!) 

 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) – Em discussão o 
parecer.(Pausa) 

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

O SR. DOUTOR VOLMAR 
CAMPOSTRINI – Com o relator. 

 
O SR. ELION VARGAS – Com o relator. 
 
O SR. MARCELO SANTOS – Com o 

relator. 
 
O SR. VANDINHO LEITE – Com o 

relator. 
 

 O SR. THEODORICO FERRAÇO – 
Esperamos que o Governo do Estado, na primeira 
oportunidade, estude as reivindicações dos capitães, 
tenentes, sub-tenentes e sargentos. Ontem, tivemos a 
oportunidade de ouvir do Governador que estudará 
maneira de, no ano que vem, resolver esses 
problemas que consideramos anormais. 

A Presidência acompanha o voto do relator. 
 Sr.ª Presidenta, o parecer foi aprovado à 
unanimidade pela Comissão de Justiça. 
 Devolvo a matéria à Mesa. 
 

A SR.ª PRESIDENTA – (APARECIDA 
DENADAI) – Concedo a palavra à Comissão de 
Cidadania, para que esta ofereça parecer oral à 
matéria. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI) – Sr.ª 
Presidenta, na forma regimental assumo a presidência 
da Comissão de Cidadania e convoco seus membros, 
Srs. Deputados Atayde Armani, Luiz Carlos Moreira, 
Givaldo Vieira e Robson Vaillant. 

Avoco a matéria para relatar.(Pausa) 
Srs. Membros da Comissão de Justiça, 

acompanhando o parecer da Comissão de Justiça pela 
constitucionalidade, relatamos pela aprovação da 
matéria.(Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer.(Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 

O SR. ATAYDE ARMANI – Com o relator. 
 
O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA – Com 

o relator. 
 
O SR. GIVALDO VIEIRA – Com o relator. 
 
O SR. ROBSON VAILLANT – Com o 

relator. 
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O SR. DOUTOR WOLMAR 
CAMPOSTRINI – Sr.ª Presidenta, o parecer foi 
aprovado à unanimidade pela Comissão de 
Cidadania. 
 Devolvo a matéria à Mesa. 
 

A SR.ª PRESIDENTA – (APARECIDA 
DENADAI) – Concedo a palavra à Comissão de 
Segurança, para que esta ofereça parecer oral à 
matéria. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(DA VITÓRIA) – Convoco os membros da 
Comissão de Segurança, Srs. Deputados Marcelo 
Santos, Sargento Valter, Euclério Sampaio e Jardel 
dos Idosos. 

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

cumprimentamos todos os irmãos da instituição 
Polícia Militar e instituição Bombeiro Militar; cabos 
e soldados; subtenentes e sargentos; oficiais da 
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar e 
aposentados, em nome de nosso colega, também 
irmão da Instituição Polícia Militar, Sr. Deputado 
Sargento Valter. 

Pedimos ao cinegrafista que filme as galerias 
desta Casa. Aproveitamos para parabenizar todos os 
presentes. O motivo dessa presença constante, não 
somente hoje mas durante a semana passada e em 
todos os dias na Assembléia Legislativa é porque a 
discussão do Projeto de Lei Complementar nº 
52/2007, oriundo do Governo do Estado, que ora 
relatamos, não começou quando chegou a esta Casa; 
começou no ano de 2005, quando iniciamos debates 
com o Governo Estadual, firmando um compromisso 
de equiparação salarial entre as polícias militar e 
civil. 

Sr. vice-Presidente da Comissão de 
Segurança, Deputado Marcelo Santos, iniciamos a 
discussão da matéria ainda quando éramos vice-
Presidente da Associação de Cabos e Soldados da 
Polícia Militar. Concluiremos a sua relatoria com a 
expectativa e o sentimento de cada um desses 
policiais presentes nesta Casa, que abordaram 
V.Ex.ªs pelos corredores, pedindo apoio e 
manifestando suas preocupações.  

A vida funcional dos policiais hoje está em 
jogo! Eles pedem que exerçamos o nosso papel de 
parlamentar, buscando entender o sentimento e as 
expectativas que têm e somarmos esforços nessa 
caminhada. 
Essa votação que acontece agora, em que V.Ex.ªs 
defenderão seus votos, fazendo exercer os seus 
direitos e tornar esse projeto em lei, é a definição da 
vida desses homens. 
  No dia 21 de novembro, realizamos uma 
audiência pública que nos foi solicitada pelas 
associações das corporações Bombeiro Militar e 
Polícia Militar. Essas galerias ficaram lotadas. 
Muitos esperavam encontrar uma desordem mas 

esses homens mostraram respeito por cada 
parlamentar. É o que pedimos incansavelmente. 
Estamos nesta Casa para representá-los com 
dignidade! Que os Senhores entendam porque por 
detrás dessas fardas têm um ser humano, um pai de 
família que merecem ser valorizados.  
  Estamos emocionado. É um momento muito 
especial em nossas vidas! Só estamos deputado 
estadual por causa da família policial militar e 
bombeiro militar. 
  Não nos sentimos derrotado. Essa “família” 
não está sendo contemplada. Estamos votando a 
matéria. 

Cumprimentamos todos os representantes de 
entidades de classes presentes: o Sr. Coronel Vilson 
Vieira da Silva, da Associação dos Oficiais da Polícia 
Militar; o Soldado Carlos Roberto Caetano, da 
Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e 
Bombeiro Militar; o Sargento Paulo Araújo de 
Oliveira, da Associação de Subtenentes e Sargentos 
da PM; o Capitão Nailson Pedro Tolentino, da 
Aspomires; o Soldado Vagner Darci da Conceição, 
da Addhucop e o Coronel Martinho Pansini, da 
Associação dos Bombeiros Militares. 
Cumprimentamos cada um dos Senhores que 
representam essas instituições nobres e valorosas.  
  Estamos voltando para a trincheira para 
continuar a nossa caminhada. Atingiremos esse 
objetivo. Os Senhores não precisam falar o que 
disseram conosco, de fazermos um compromisso, 
atingirmos um objetivo, mas continuando a luta em 
prol da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro 
Militar.  

Vou oferecer uma salva de palmas para a 
Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiro Militar 
do Estado do Espírito Santo. (Palmas) (Pausa). 
Temos que render homenagens aos Senhores.  
  O nosso período nesta Casa, se Deus nos der 
vida, por mais três anos estaremos e o utilizaremos. 
V.Ex.ªs apresentaram emendas ao projeto ontem, 
junto com o Sr. Deputado Sargento Valter. 
Acataremos as mesmas, pedindo que cada 
parlamentar vote pelo menos no sentido de diminuir a 
expectativa desses policiais quanto a um salário justo.  
  Temos pontos importantes e positivos nesse 
projeto, principalmente para as categorias de cabos e 
soldados, que tanto telefonaram para os nossos 
gabinetes e tantos e-mails nos enviaram. Ela está 
sendo contemplada com um percentual maior, Srs. 
Roberto Caetano, Josimar Noval Braga, e Jean 
Ramalho, soldados que se fazem presentes. Estão de 
parabéns. O que pedimos incansavelmente aos 
senhores é que respeitassem os subtenentes, os 
Sargentos, enfim, os oficiais da Polícia Militar.  
 O nosso mandato não é de representação aos 
cabos e soldados, ele é da Instituição Polícia Militar e 
Bombeiro Militar. Vamos cumprir o compromisso 
firmado com os senhores. Passamos por esse período 
sem ser tendencioso a nenhuma das categorias, mas 
com o nosso coração voltado para a Polícia Militar e 
para o Bombeiro Militar. 
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 Sr. Deputado Elcio Alvares, a Instituição tem 
muitas coisas a serem acertadas. Não somos 
considerados cidadãos; queremos cidadania e 
tratamento igualitário que nos é garantido pela 
Constituição. Trabalhamos mais de onze mil horas 
em trinta anos, bem mais que um funcionário de 
qualquer empresa comum. É só somar a quantidade 
de horas durante o mês e multiplicar por trinta anos, 
o que dará mais de onze mil horas de trabalho. 
 Líder do Governo, gostaríamos que V.Ex.ª 
analisasse a matéria. Temos um regulamento 
disciplinar na Polícia Militar e no Bombeiro Militar; 
é ele que disciplina o nosso trabalho. Um 
regulamento diabólico, um regulamento que nesta 
Casa, ontem, a Ordem dos Advogados do Brasil, num 
movimento legítimo e justo, fez em defesa da sua 
categoria. Nós não temos esse direito. Somos punidos 
pela Constituição. Antes de reivindicar já estamos 
presos. É isso que nós, como Parlamentares deste 
Estado, temos de olhar. É compromisso deste 
Deputado mudar esse regulamento diabólico.  

Esse subsídio engessou a nossa mente. Um 
projeto de lei que ficamos elaborando de 2005 até 
hoje. Estamos concluindo e temos a expectativa de 
resolvê-lo. E vamos. Mas, temos muitas coisas em 
que trabalhar. Precisamos de uma carga horária 
definida em lei, como todo trabalhador deste Estado e 
deste País. Precisamos de ter disciplina e hierarquia, 
mas dentro de uma lei justa e não de um regulamento 
diabólico deste, onde todos os oficiais da Polícia 
Militar que também fazem a fiscalização de cada um 
dos praças, tenham certeza, comungam conosco. 
Vamos mudá-lo. Somos homem positivo e temos fé 
em Deus. 

E tenham a certeza de nossas palavras. Cada 
um dos presentes nos conhece, pois são nove meses 
de vida pública ao lado de V.Ex.as. podem ter certeza 
que estamos falando a verdade. Nunca assomamos a 
esta tribuna para fazer sensacionalismo, pois não 
precisamos. Que cada um dos senhores caminhem 
conosco se não tiverem a certeza da nossa palavra. 
Falamos hoje por representatividade: quem está 
falando é o “mandato destes homens”. 
 E queremos pedir ao Sr. Governador Paulo Hartung, 
ao Secretário de Segurança deste Estado, a cada um 
dos Parlamentares, que possam aproveitar este 
momento nobre em que voltamos para a trincheira, 
porque somos homens do diálogo; homens que 
aprendemos a respeitar, como respeitamos o Governo 
do Estado; homens que doam suas vidas pelo cidadão 
capixaba. Voltamos pela certeza e compromisso de 
cada Parlamentar de que resolveremos cada uma das 
distorções de todos que aqui estão, tristes e com seus 
corações partidos. 

Cumprimentamos o representante da Polícia 
Civil, Sr. Junior Fialho, que também está ansioso. O 
abono está aqui. Sabemos que a sua categoria está te 
cobrando. Recebemos muitos telefonemas de 
membros da Polícia Civil. Olha a responsabilidade 
que nos foi imputada no artigo 27! Se não 

aprovarmos este projeto, hoje, olha o tamanho da 
responsabilidade do mandato dos Deputados Da 
Vitória e Sargento Valter! Este projeto será aprovado. 
Para isto contamos com a sensibilidade de cada 
Parlamentar na análise  

Parlamentares na análise destas emendas 
justas. Temos trinta anos de serviço e esse projeto 
não dá oportunidade para cada um optar e sair aos 
trinta anos. Tem muita gente nesta Instituição que 
está doente, sem condições de trabalhar, mas mesmo 
assim coloca sua arma na cintura e vai para as ruas 
salvar vidas. Já trouxe profissionais do Estado de São 
Paulo para tentar sensibilizar o Secretário de 
Segurança, o Governo do Estado e o Comandante 
Geral da Polícia Militar a fazerem um trabalho 
psicológico. 

Pedimos, juntamente com o nosso irmão da 
família policial militar, Sr. Deputado Sargento 
Valter, para que caminhem conosco junto ao 
Governador, para que S.Ex.ª analise as emendas 
apresentadas na Comissão de Segurança e já estão 
protocoladas. Mas, também não podemos legislar 
sobre matéria de ordem financeira na organização do 
Estado do Espírito Santo, portanto, pedimos aos 
Parlamentares que possamos trabalhar juntos pela 
sensibilização do Governo do Estado na analise dos 
estudos feitos de maneira incansável pela Associação 
de Subtenentes e Sargentos, de Oficiais, de Cabos e 
de Soldados, e possamos rever essa situação. 
 Estaremos aprovando hoje um projeto, pelo 
qual o sentimento de cada um dos policiais militares 
é de que não estão contemplados de forma completa. 
Ficamos satisfeito em saber que teremos o abono, 
mas que esse abono nos anos de 2008, 2009 e 2010 
fossem transformados em salário, e que mês a mês 
tivessem a sensação de estarem sendo tratados com 
justiça. Porque o que sabemos fazer, no compromisso 
firmado quando entramos nessa Instituição, é servir, 
servir e servir à sociedade capixaba. Temos certeza 
que cada um dos Parlamentares deste Poder têm 
muitos e muitos policiais que os servem em cada 
cidade que representam.  

Incansavelmente solicitamos que acatem as 
emendas feitas pelas Associações de Classe da 
Polícia Militar e Sargento Militar do Estado do 
Espírito Santo; que acatem todas essas emendas, por 
completo, pois, de outra forma, esta classe não estará 
contemplada. Todas as emendas feitas chegaram em 
nossas mãos, portanto, pedimos que as acatem por 
completo. 
 Incansavelmente estaremos brigando para 
que não aprovemos este Projeto de Lei 
Complementar, a não ser pela sensação da 
representatividade das Associações de Classe. 
 Este é o nosso parecer. (Muito bem!) 
(Pausa) 

Em discussão o parecer.  
 
O Sr. Sargento Valter – Sr. Presidente, peço a 
palavra para discuti-lo. 
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O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DA VITÓRIA) - Concedo a palavra ao Sr. 
Deputado Sargento Valter. 

 
O SR. SARGENTO VALTER – (Sem 

Revisão do orador) – Sr. Presidente, Srs. membros 
da Comissão de Segurança, nossos cumprimentos ao 
público que nos assiste, aos companheiros das 
Associações de Cabos e Soldados, Sargentos e 
Subtenentes, Oficiais e Praças. 

Estamos, neste momento, discutindo uma 
nova modalidade de salário para a Polícia Militar, 
modalidade esta que altera radicalmente os cento e 
setenta e dois anos de existência desta Corporação. E 
nesta nova modalidade de salário, deixaremos de ter, 
por exemplo, o auxílio alimentação, o auxílio 
transporte, o adicional de inatividade, o adicional por 
tempo de serviço, o auxílio invalidez, o auxilio 
moradia, a gratificação de função policial militar, a 
gratificação de comando, assiduidade, gratificação de 
motorista, gratificação de Raio-x e indenização de 
compensação orgânica, guarda de presos, serviços da 
Casa Militar.  

É um modelo totalmente diferente e que 
ainda não experimentamos. Naquilo que tivemos 
acesso até o momento, algumas categorias, em 
especial a de Cabos e Soldados, tem um ganho num 
primeiro momento. Mas, a categoria de 3º Sargento 
ao Capitão, se seus membros fizerem opção a perda 
será inevitável. De Major ao Coronel, haveria um 
equilíbrio.  

Não temos o poder de criar despesas, de 
aumentar as tabelas, o que seria o mais importante 
para nós, o mais interessante. Hoje, por exemplo, o 
soldado na fase inic ial, pela nova Tabela, ficará com 
um salário de R$ 1.450,00 (mil e quatrocentos e 
cinqüenta reais), e se chegar aos trinta e cinco anos 
de serviço estaria recebendo R$ 2.109,00 (dois mil, 
cento e nove reais). Um 1.° Sargento, iniciaria com 
um salário de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos 
reais), e se chegar aos trinta e cinco anos, estaria com 
R$ 3.927,00 (três mil e novecentos e vinte e sete 
reais). 

Vejam que é um projeto polêmico. E dentro 
da polêmica do projeto, o companheiro e Sr. 
Deputado Da Vitória falava de emendas 
apresentadas, que é o que esta Casa de Leis nos 
permite fazer, por isto estamos discutindo sobre elas. 

A primeira emenda, por exemplo, altera o § 
2º do Artigo 1.° do projeto de Lei Complementar nº 
52/2007 e diz: 

 
“Art. 1º. (...) 
(...) 
§ 2º Excetua-se do § 1º deste artigo 

as parcelas de caráter eventual, 
relativas a serviço extraordinário, 
função gratificada de chefia e 
parcelas decorrentes da função de 
magistério.” 

Hoje, um policial que porventura dá aula na 
Corporação, no novo modelo de subsídio não terá 
direito a essa remuneração. 

 
A segunda emenda diz: 
“Art. 2º. (...) 
(...) 
§ 4º Considera-se atividade fim de 
polícia e de bombeiro militar, para 
efeito desta lei, devendo ser 
remunerado por horas extras, o 
período em que o militar, de folga ou 
férias, na condição de testemunha é 
ouvido em processos administrativos, 
judiciais ou inquéritos policiais. 
§ 5º Deverá ser remunerado por horas 
extras o período em que o militar 
estadual ultrapassar a carga horária 
de serviço ordinário por necessidade 
de serviço, independente do número 
de horas.” 

 
Isto significa que hoje um policial deveria 

sair às 18hs. do seu turno, mas se houver um 
flagrante vai até às 22hs ou 23hs sem receber um 
centavo extra. Ou estar na hora da sua folga, é 
convocado pela Justiça, deveria estar no seu lazer, no 
seu descanso, muitas vezes chega em casa às 6hs e já 
às 9hs ou meio-dia, conforme determinação judicial, 
deverá ir até o fórum para ser testemunha de um 
processo que já cumpriu como condutor. Então, 
perde a sua folga e não recebe nada por esse trabalho. 
Será necessário a remuneração de hora extra. Não 
estamos pedindo favor, mas pagamento pelo 
cumprimento do que estamos fazendo nas horas de 
folga. 

No projeto original do Governo, em seu 
artigo 7º, fala que para progressão de tabela, que será 
de dois em dois anos, se o policial tiver um acidente 
fora do serviço, por exemplo, digamos que na nossa 
hora de folga pegamos a moto e nos acidentamos, 
fomos atropelado ou quebramos uma perna jogando 
futebol, se em sessenta dias nos recuperarmos, 
passamos para a tabela seguinte, mas se ficar sessenta 
e um dias já não entramos naquela tabela. Mesmo 
tendo que arcar com todo procedimento médico, com 
todas as despesas, seremos punido novamente por 
não poder progredir naquela tabela, de dois em dois 
anos, então, perderemos todo àquele tempo. Digamos 
que tivéssemos com um ano e oito meses de trabalho, 
em caso de afastamento por acidente e não 
conseguisse retornar em sessenta dias, teremos que 
começar do zero.  

Pedimos aos Srs. Deputados que acatem essa 
terceira emenda e que passe de sessenta dias, como 
consta no projeto original, para cento e oitenta dias. 
Porque hoje, no projeto do Governo, por mais de 
sessenta dias em dois anos você não teria condições 
de progredir na tabela, por isso pedimos que seja 
mudado para cento e oitenta dias. 
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Portanto, a terceira emenda diz: 
 

“ Art. 7º(...) 
(...) 
IV- em licença para tratamento de 
saúde, superior a 180 (cento e 
oitenta) dias, ininterruptos ou não.” 

 
A quarta emenda altera o § 4º e acrescenta o 

§ 5º ao Artigo 13 do Projeto de Lei Complementar nº 
52/2007, que passa a ter a seguinte redação:  

 
“Art. 13 - (...) 
§ 4º O provento do 3º sargento, do 2º 
Sargento, do 1º sargento e do 
subtenente, para efeito deste artigo, 
será fixado com base na remuneração 
do 2º tenente.” 

 
É o que está hoje na lei vigente. A lei atual 

corta esse benefício. Seria importante não tirar o que 
já conquistamos. Que se mantenha esses direitos 
conquistados no atual modelo remuneratório.  

No caso do § 5º, o aspirante oficial iria para 
reserva com remuneração de 1º Tenente.  
 O artigo 17, no modelo subsídio, nos dá seis 
meses para fazermos opção. Num levantamento 
preliminar, a maioria dos policiais, algo em torno de 
mais de quarenta por cento, dão pensão alimentícia. 
 No modelo da pensão hoje, algumas dessas 
vantagens não incluem no cálculo da pensão 
alimentícia. No subsídio, hoje, é um salário único. 
Daremos um exemplo nosso: damos pensão de 
cinqüenta por cento; temos salário de dois mil e 
trezentos reais e dou oitocentos e cinqüenta reais de 
pensão. Se fôssemos optar por esse novo modelo, 
daria mil cento e cinqüenta reais de pensão, portanto, 
teríamos uma perda automática de trezentos reais no 
salário. 
 Nenhum policial, nenhum advogado, a não 
ser algum caso de sorte, conseguirá na Vara de 
Família, num final de ano deste, agilizar um processo 
para que em seis meses possa regularizar a situação. 
Necessário seria, na pior das hipóteses, que esse 
prazo fosse dilatado para um ano, para que 
pudéssemos ter essa opção na questão da mudança. 
 Há trinta anos, quando entramos na 
Corporação, prevíamos que ficaríamos esse mesmo 
tempo na Polícia Militar e programamos a nossa vida 
para isso. Estamos numa fila de ascensão, que na 
Polícia Militar vem da promoção. Não adianta boa 
conduta, pois isso não aumenta salário; o que 
aumenta salário na vida policial é tempo de serviço e 
promoção. Na forma que está o artigo, teria que fazer 
uma opção na tabela 15 para ir até a 17, que daria 
trinta e três anos para quem já está, e trinta e cinco 
anos para quem está entrando. Se ficarmos mais esses 
três anos para chegar à tabela 17, pararemos o 
quadro. Para entenderem o que é isso, seríamos 2º 
Sargento, iríamos para a reserva como 1º Sargento, 

neste mês, e logo após o Deputado Da Vitória, 3º 
Sargento, estaria aguardando a promoção para 2º 
Sargento. S.Ex.ª terá que retardar esse pedido por 
mais três anos, que é o período que teríamos que 
estar na Polícia para completar nosso tempo. 
 Gostaríamos que aos trinta anos, o policial 
que estivesse nesse momento, pudesse fazer opção de 
ir, digamos, de uma agregação, ou sair do quadro, 
permanecer até os trinta e três anos se assim desejar, 
mas abrir a vaga de promoção para aquele que está 
atrás. Se o policial optar chegar aos trinta e três anos 
ou trinta e cinco anos, que vá, mas que aos trinta anos 
vá à promoção de direito e abra a vaga para aquele 
outro seguir sua carreira normal e não parar a fila de 
promoção. 

Essas emendas não oneram, visam apenas 
contemplar. 
 Não nos alongaremos no discurso, porque o 
momento não é de aplausos, não é de ser o todo 
poderoso e nem de ser o salvador da pátria, mas de 
pedir reflexão, pedir a Deus, Pai de infinita bondade 
e misericórdia, que estenda as mãos sobre V.Ex.as 
entendam que a Polícia Militar é um elo da 
sociedade. A Polícia Militar nada mais é do que um 
cumpridor do serviço. O resquício, o rancor, o ódio 
que porventura tenham sobre a Polícia Militar sejam 
transformados para outro patamar. O patamar de 
direito deste ódio chama-se “Revolução de 64”. Não 
foi a Polícia Militar que implantou a revolução, não 
foi a Corporação que determinou os horrores que 
dizem que teve na Ditadura. Nós, militares, somos 
cumpridores dos nossos deveres. Somos parteiros, 
trabalhamos no socorro a débil mental, trabalhamos 
nas enchentes, nas queimadas, nos desfiles de 7 de 
Setembro, nas festas de final de ano, nos carnavais, 
enfim, temos uma vida de amor dedicado à 
sociedade, um verdadeiro sacerdócio. E nesse 
sacerdócio queremos nos pautar de uma maneira 
muito tranqüila nesta sessão. 

Ontem estivemos com o vice-governador, Sr. 
Ricardo Ferraço, com o governador do Estado, Sr. 
Paulo Hartung, e pedimos mais uma vez o empenho 
de V.Ex.ª, Sr. Deputado Elcio Alvares, para que de 
fato aprovemos essas emendas e seja mantido o 
compromisso de abrir a negociação. Não cometemos 
nenhuma indisciplina; apenas pedimos melhoria 
salarial. É com essa visão que pedimos a aprovação 
dessas emendas e a abertura de um canal de 
negociações, para que as associações continuem 
negociando melhoria salarial. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(DA VITÓRIA) - Continua em discussão o parecer. 
 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Sr. 

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

(DA VITÓRIA) - 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 Segurança, cumprimentamos os 
policiais e seus familiares que lotam as galerias desta 
Casa. O projeto de subsídio gera uma crise na Polícia 
Militar, mas não tem como deixar de votá-lo, pois 
nele contém abono para os policiais civis e militares. 
As emendas dos Srs. Deputados Da Vitória e 
Sargento Valter minimizam um pouco as dificuldades 
criadas para os policiais militares, e sabemos da luta 
de S.Ex.as no Palácio Anchieta para resolver essa 
questão da diferença e do reajuste.  

Votaremos com as emendas propostas pela 
categoria, relatadas pelo Sr. Deputado Sargento 
Valter na Comissão de Segurança, porque são 
benéficas para a instituição policial militar. Quem 
sabe das dificuldades são os policiais. O PDT votará 
favorável às emendas, pois elas não são 
inconstitucionais e não geram despesa, mas sim 
retiram do projeto algumas dificuldades que no 
futuro criarão problema para a Instituição, para os 
policiais. 

Em nome destes dois parlamentares, 
Sargento Valter e Da Vitória, que lutam nesta Casa a 
favor desses homens e mulheres que dedicam suas 
vidas em prol da nossa segurança, pedimos que 
votem a favor das emendas dos companheiros. 
(Muito bem!) 
  

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DA VITÓRIA) - Minha categoria policial militar, 
não adianta ser sensacionalista; não sou governista. 
Cheguei a esta Casa com independência, mas todos 
os senhores sabem que a maioria neste Poder é 
governista. Não adianta fazer um discurso para 
enganá-los, porque todos sabem que até hoje, nesses 
dez meses que estamos nesta Casa, não conseguimos 
aprovar projeto de lei. Mas quanto a este peço - quem 
pede não é este deputado, pois as emendas foram 
feitas ontem pela categoria, que passou algumas 
noites elaborando-as – que votem favorável, com as 
emendas. E aproveitamos a oportunidade para 
parabenizar o Sargento Araújo, toda a associação de 
subtenente e sargento, o Tenente Paulo, o Major 
Augusto, o Soldado Ramalho, o Coronel Pancini e o 
Coronel Vilson, que elaboraram estas emendas.  

Pedimos a V.Ex.as mais uma vez que avaliem 
e votem conosco esse projeto, que só minimiza a dor 
da categoria e a atende se as emendas elaboradas pela 
Instituição forem acatadas. 

Pedimos incansavelmente aos membros da 
Comissão de Segurança que acatem todas as cinco 
emendas explanadas pelo Sr. Deputado Sargento 
Valter, para que possa ser cumprido o compromisso 
firmado por V.Ex.ªs conosco, com o Sr. Deputado 
Sargento Valter e também com os sargentos, oficiais, 
cabos e soldados, que nos corredores abordaram V. 
Ex.as e lhes pediram apoio.(Pausa) 

Continua em discussão o parecer. (Pausa)  
Não havendo mais quem queira discuti-lo, 

declaro encerrada a discussão. 

 Em votação o parecer, com as cinco emendas 
apresentadas. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – Com o 
relator. 
  
 O SR. SARGENTO VALTER – Com o 
relator. 
  

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Com o 
relator. 
  

O SR. JARDEL DOS IDOSOS – Com o 
relator. 
 

O SR. DA VITÓRIA – Sr. Presidente, o 
parecer com as emendas foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Segurança. 

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 – 
(SÉRGIO BORGES) – Convoco os membros da 
Comissão de Finanças, Srs. Deputados Elcio Alvares, 
Luzia Toledo, Euclério Sampaio, Wanildo Sarnáglia 
e Robson Vaillant. 

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

Mensagem n.º 233/2007 foi elaborada com cuidado 
pelo governo do Estado, do qual somos vice-líder, e 
deixa claro que seu objetivo é melhorar a forma de 
tratar a remuneração dos policiais militares do Estado 
do Espírito Santo, visto que estes irão para a segunda 
e terceira colocação, se comparados a vinte e um 
estados brasileiros. 

Os soldados que nos procuraram pediram que 
votássemos a matéria por ser importante para eles, e 
todos sabem disso. Por isso nosso parecer será pela 
aprovação do projeto sem as emendas, porque não 
podemos desfigurar um trabalho feito com 
tranqüilidade pelo Governo. E mais: as reuniões 
realizadas entre oficiais, vice-governador, liderança 
do Governo e presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo continuarão acontecendo 
para o aperfeiçoamento da lei. 

Precisamos dar mérito ao Governo por tratar 
esse assunto com seriedade. Estamos acostumados a 
votar matérias para todas as categorias, e todas têm 
reclamações, todas, porque nunca se consegue 
agradar a todos. Mas tenta-se agradar ao conjunto e 
fazer justiça, como é o caso desta lei. Portanto, nosso 
relato é pela aprovação do projeto, sem emenda. 
(Muito bem!) (Pausa) 

Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 
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 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. ELCIO ALVARES – Com o relator. 
   

A SR.ª LUZIA TOLEDO – Com o relator. 
  

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Contra o 
relator. 
 

O SR. WANILDO SARNÁGLIA – Com o 
relator. 
  

O SR. ROBSON VAILLANT – Com o 
relator. 
 

O SR. SÉRGIO BORGES – Sr. Presidente, 
o parecer foi aprovado, sem emenda, contra um voto, 
pela Comissão de Finanças. 
 Devolvo a matéria à Mesa. (Pausa) 
 Sr. Presidente, antecipadamente requeiro a 
V.Ex.ª preferência para votação do projeto na forma 
do parecer da Comissão de Finanças. 
 
 O SR. DA VITÓRIA – Sr. Presidente, pela 
ordem! Requeiro antecipadamente a V.Ex.ª 
preferência para votação do projeto na forma do 
parecer da Comissão de Segurança. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - O requerimento de V.Ex.as é regimental, 
mas não pode ser atendido antes de se colocar em 
discussão o projeto. 

Em discussão o Projeto de Lei Complementar 
n.º 52/2007. 
 Concedo a palavra ao Sr. Deputado Robson 
Vaillant. 
 
 O SR. ROBSON VAILLANT – Sr. 
Presidente, declino. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Tendo S.Ex.ª declinado e não havendo 
mais oradores inscritos, declaro encerrada a 
discussão. 
 Em votação o requerimento formulado pelo 
Sr. Deputado Sérgio Borges – S. Ex.ª pediu primeiro 
- que pede preferência para votação do Projeto de Lei 
Complementar n.º 52/2007 na forma do parecer da 
Comissão de Finanças. 
 
 O SR. ELCIO ALVARES – Sr. Presidente, 
na qualidade de líder do Governo peço a palavra para 
encaminhar a votação. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON)- Concedo a palavra ao Sr. Deputado Elcio 
Alvares. 
 
 O SR. ELCIO ALVARES – (Sem revisão 
do orador)- Sr. Presidente, Sr.as Deputadas e Srs. 

Deputados , somos inteiramente favorável à 
proposição feita pelo Sr. Deputado Sérgio Borges, 
votando o projeto de acordo com o parecer da 
Comissão de Finanças, acolhendo a matéria sem 
emendas. É a orientação da liderança. (Muito bem!) 
 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Sr. 
Presidente, na qualidade de líder do PDT, peço a 
palavra para encaminhar a votação. 

 
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, pedimos aos membros do PDT que 
votem contra o parecer da Comissão de Finanças e a 
favor do parecer da Comissão de Segurança. (Muito 
bem!) 

  
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Em votação o requerimento do Sr. 
Deputado Sérgio Borges. 

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

Aprovado, contra três votos. 
Fica prejudicado o requerimento do Sr. 

Deputado Da Vitória. 
 
O SR. CLAUDIO VEREZA - Sr. 

Presidente, peço a palavra para declarar voto. 
 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Claudio Vereza.  
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA - (Sem revisão 
do orador) – Sr. Presidente, Sr.as Deputadas e Srs. 
Deputados, este é um momento delicado e nos 
sentimos na obrigação de fazer a nossa declaração de 
voto pela preferência do parecer da Comissão de 
Finanças. Após a experiência de quatro mandatos, 
numa hora dessas não tenho como me furtar de fazer 
minha declaração de voto, porque já experimentei 
oposição, situação, independência e base governista. 
Já experimentei várias situações nesta Casa, e tem 
hora que o parlamentar deve ser coerente. 
 Na Comissão de Justiça, da qual somos 
membro, temos tido uma postura o mais rigorosa 
possível na constitucionalidade das matérias. É 
sabido por todos que matéria de servidor; de Polícia 
Militar; de Polícia Civil e de Corpo de Bombeiros; de 
estrutura administrativa e matéria que gera despesa 
para o Poder Executivo tem iniciativa exclusiva do 
governador. Qualquer iniciativa de lei - artigo 63 da 
Constituição Estadual - desse formato e versando 
sobre esses temas é inconstitucional e será objeto de 
veto, “de olho fechado”, por parte do governador do 
Estado.  
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Não temos o poder de alterar este projeto. 
Não temos. E caso o façamos, pode ser que geremos 
uma expectativa que não resultará no desejo dos 
principais interessados. Mas um compromisso pode 
ser feito: o de batalharmos de todas as formas, 
políticas e administrativas, junto ao Poder Executivo, 
para corrigirmos as distorções que o projeto prevê.  

Com isso podemos nos comprometer, e 
particularmente me comprometo.  

É assim que encerro esta declaração de voto, 
comprometendo-me junto à Comissão de Segurança, 
presidida pelo Sr. Deputado Da Vitória e integrada 
pelos demais colegas, a trabalhar para a correção das 
distorções que estão sendo identificadas nesta 
matéria. (Muito bem!)  

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Sr. 

Presidente, peço a palavra para declarar voto. 
 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Euclério Sampaio. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (Sem 

revisão do orador) - Sr. Presidente, Srs. Deputados e 
Sr.as Deputadas, há um evidente e flagrante equívoco 
do nosso companheiro, Sr. Deputado Claudio Vereza. 
Primeiro porque as emendas apresentadas pelos Srs. 
Deputados Sargento Valter e Da Vitória não ferem o 
artigo 63 da Constituição Estadual. Não estão 
aumentando despesas, mas apenas fazendo 
desaparecer as “pegadinhas” inseridas no projeto, que 
vão tirar direitos desses homens e mulheres. 

Não há incoerência nenhuma. Incoerência é 
um projeto que concede um aumento e ao mesmo 
tempo cria dificuldade para o policial. Não é questão 
de ser oposição, de ser independente, de ser base do 
governo; quem deu uma olhada no projeto viu que 
essas emendas eram necessárias para tentar preservar 
algum direito dos policiais. Então, não há 
inconstitucionalidade e quem votou favorável às 
emendas não foi incoerente.  

Então esta Casa não pode mais nada? Já 
pensaram se fôssemos nos preocupar com o que o 
governador vai vetar? A Casa não poderia funcionar 
mais! Ainda bem que estamos analisando essa 
questão de constitucionalidade de veto, porque 
passaremos a propor, já que tem uma enxurrada de 
ações, ... E vamos provar que muitos dos vetos que 
ocorrem neste Estado são ilegais, mas 
lamentavelmente esta Casa os mantém. Isso não pode 
acontecer, isso tem que mudar. Não estamos fazendo 
palanque, porque os representantes da categoria são 
os Srs. Deputados Da Vitória e Sargento Valter. 
Queremos defender a verdade. Não há 
inconstitucionalidade e as emendas não ferem a 
organização de ninguém; referem-se a direitos já 
conquistados pelos policiais e que devem ser 
mantidos. 

Realmente houve conversa de associação da 
categoria com o Secretário de Administração, mas só 
ouviram as reivindicações; elas “entraram por um 
ouvido e saíram pelo outro”. Eu mesmo estava lá 
representando a Policia Civil, e na verdade 
constatamos quem manda lá. O Secretário fala algo, o 
assessor Osvaldo Huler desmente e diz: “Não vai ser 
assim”. Parece até que estamos na Inglaterra, pois 
tem a rainha e o primeiro-ministro. Perdoem-nos, 
mas funciona assim. Já chegam com a plaquinha de 
“Não”. Então se discutiu o quê? Nada! “Empurraram 
goela abaixo” o que eles queriam! Isso que está 
ocorrendo. Lamentavelmente atingiram todos os 
policiais do nosso Estado com abono, beneficiaram 
uma classe e prejudicaram outra. 

Sr. Deputado Claudio Vereza, não há 
inconstitucionalidade, não há incoerência. 
Incoerência é pedir uma segurança melhor para o 
nosso povo e criar dificuldade para os policiais; isso 
é incoerência. (Muito bem!)  

 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Projeto de Lei 
Complementar n.º 52/2007, na forma do parecer da 
Comissão de Finanças. 

 
O SR. ELCIO ALVARES - Sr. Presidente, 

peço a palavra para encaminhar a votação, na 
qualidade de líder do Governo. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado Elcio 
Alvares. 

 
O SR. ELCIO ALVARES - (Sem revisão 

do orador) - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sr.as 
Deputadas, a liderança do Governo encaminha o voto 
SIM. (Muito bem!)  

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - 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 à 
matéria votarão SIM; os que forem contrários votarão 
NÃO. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA procede à 
chamada a que respondem SIM os 
Srs. Deputados Atayde Armani, 
Aparecida Denadai, Cacau 
Lorenzoni, Claudio Vereza, Da 
Vitória, Doutor Wolmar Campostrini, 
Elcio Alvares, Elion Vargas, Freitas, 
Giulianno dos Anjos, Givaldo Vieira, 
Jardel dos Idosos, Luciano Pereira, 
Luiz Carlos Moreira, Luzia Toledo, 
Marcelo Santos, Robson Vaillant, 
Sargento Valter, Sérgio Borges, 
Theodorico Ferraço, Vandinho Leite 
e Wanildo Sarnáglia. 
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 O SR. DA VITÓRIA – Sr. Presidente, pela 
ordem! Queremos retificar o nosso voto dado ao 
requerimento do Sr. Deputado Sérgio Borges. O 
Deputado Da Vitória vota NÃO. 
  

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – O requerimento do Sr. Deputado Sérgio 
Borges foi aprovado contra três votos, inclusive com 
o de V. Ex.ª e dos Sr. Deputado Euclério Sampaio e 
Jardel dos Idosos. O Sr. Deputado Sargento Valter 
estava ausente no momento da votação. E o 
requerimento do Sr. Deputado Da Vitória ficou 
prejudicado. 
  

O SR. SARGENTO VALTER – Não 
entendemos, Sr. Presidente. 
  

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – O Sr. Deputado Sérgio Borges fez um 
requerimento pedindo preferência para votação 
conforme o parecer da Comissão de Finanças, que 
era pela rejeição das emendas.  

Logo em seguida o Sr. Deputado Da Vitória 
fez um requerimento pedindo preferência para a 
votação em plenário com as emendas. 

Como o Sr. Deputado Sérgio Borges 
solicitou primeiro, colocamos em votação o seu 
requerimento, que foi aprovado, ficando prejudicada 
a solicitação do Sr. Deputado Da Vitória. E no 
momento V. Ex.ª estava se medicando. 

Agora estamos votando o projeto. 
 
O SR. SARGENTO VALTER – Então, 

retificamos o nosso voto. Voto SIM, num diálogo 
com o governo para voltar as negociações. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) – Fica retificado o voto de V. Ex.ª. 
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA – (APARECIDA 

DENADAI) – Sr. Presidente, responderam SIM vinte 
e dois Srs. Deputados. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) – Em conseqüência, fica aprovado o 
Projeto de Lei Complementar 52/2007. 

À Secretaria para extração de autógrafos. 
 
 O SR. DA VITÓRIA – Sr. presidente, peço 
a palavra para declarar voto. 
 
 O SR. PRESIDENTE (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Da 
Vitória. 
 
 O SR. DA VITÓRIA – (Sem revisão do 
orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sr.ª s 
Deputadas, todos que nos assistem nas galerias, 
nossos irmãos da Polícia Militar, inclusive quem leu 
o projeto de subsídio da Polícia Militar e Bombeiro 

Militar do Estado do Espírito Santo, no seu art. 27 foi 
amarrado o abono dos policiais civis, policiais civis 
aposentados, Polícia Militar e Bombeiro militar. Uma 
situação ainda mais complexa é que esse abono não 
seria pago por lei senão fosse aprovado na data de 
hoje. Seria pago somente no mês subseqüente, para 
quem não conheceu. Que responsabilidade em nossos 
mandatos!  
 Senhores policiais e bombeiros do Estado do 
Espírito Santo, lutamos enquanto tivemos forças com 
todas as associações que nos acompanharam. 
Infelizmente, não atingimos o objetivo, fomos 
vencidos. Não estamos satisfeitos como todos os 
senhores. Tivemos a satisfação de sentirmos o gosto 
da vitória. Mas uma coisa deixamos declarado: que 
não cansaremos de lutar e continuaremos lutando! 
(Muito bem!) 
 
 A SR.ª APARECIDA DENADAI – Sr. 
Presidente, peço a palavra para declarar voto. 
 
 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, Srs. Deputados 
e Sr.ª s Deputadas, todos que nos assistem nas 
galerias, não falo em meu nome e, sim, em nome dos 
Srs. Deputados Da Vitória e Sargento Valter. Durante 
os últimos quinze dias acompanhamos a luta 
incansável desses dois deputados para solucionar o 
problema de vocês. 

Entendemos que é justa a reivindicação de 
vocês. Podem ter a certeza de que teriam o voto de 
todos nesta Casa. Mas sabemos que se aprovarmos 
hoje ou se tivéssemos aprovado as emendas como 
proposta pelo Deputado Da Vitória, cria ríamos uma 
expectativa falsa, e não é isso que vocês querem e 
precisam. Vocês precisam de aumento e equiparação 
salarial verdadeiros. Não adianta fazermos discursos 
pedagógicos daquilo que não podemos efetivar.  

Assomamos a esta tribuna para fazer a defesa 
dos Srs. Deputados Sargento Valter e Da Vitória que 
lutaram incansavelmente. Ontem o Deputado Da 
Vitória veio a esta Casa e argumentou. Vocês têm 
que reconhecer o trabalho desses dois Parlamentares 
que é incansável em favor de vocês. Deixo esse 
registro sobre o trabalho desses dois 
deputados.(Muito bem!) 

 
O SR. SARGENTO VALTER - Sr. 

Presidente, peço a palavra para declarar voto. 
 

 O SR. PRESIDENTE (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra a Sr. Deputado 
Valter. 
 

O SR. SARGENTO VALTER - (Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados 
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e Sr.ª s Deputadas, pela forma expressada pelos Srs. 
Deputados Claudio Vereza e Aparecida Denadai, dá a 
entender que usamos de artifício para criar um fato 
que não podíamos sustentar. Pelo amor de Deus: se 
errei foi involuntário. Não foi nossa intenção criar 
uma situação que não podíamos sustentar. 

Com todo respeito e carinho que temos aos 
senhores deputados Claudio Vereza e Aparecida 
Denadai, não foi esse o nosso interesse. Não 
mexemos em tabela de vencimento. Falamos com os 
Srs. Deputados Theodorico Ferraço e Elcio Alvares, 
que a nossa principal reivindicação era a tabela de 
vencimento. Não mexemos na tabela de vencimento 
porque sentimos que estava onerando.Agora, 
mexemos na questão de tempo de serviço, coisas que 
na nossa visão não onerava.  

Deixamos claro que não faríamos isso com 
ninguém, não fizemos,até porque essas emendas não 
foram da nossa cabeça e nem do Deputado Da 
Vitória, foi uma emenda consensuada com as três 
associações que nos pediram.  
 Entendemos a posição dos senhores 
Deputados, mas deixamos claro que não foi essa a 
nossa intenção, pois não faríamos jamais esse papel 
com ninguém.(Muito bem) 
 

O SR. CLAUDIO VEREZA - Sr. 
Presidente, peço a palavra para declarar voto. 

 
 O SR. PRESIDENTE (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra a Sr. Claudio Vereza. 
 

O SR. CLAUDIO VEREZA - (Sem revisão 
do orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sr.ª s 
Deputadas, aqui está a Constituição Estadual, 
publicada por esta Augusta Casa de Leis.  

Diz o Artigo 63: 
“Parágrafo único. São de inicia tiva 
privativa do Governador do Estado 
do Espírito Santo as leis que 
disponham sobre: 
I - criação de cargos, funções ou 
empregos públicos na administração 
direta, autárquica e fundacional do 
Poder Executivo ou aumento de sua 
remuneração; 
II - fixação ou modificação do efetivo 
da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros Militar.” Não é o caso. 
“III - organização administrativa e 
pessoal da administração do Poder 
Executivo.” Claro que é o caso. 
“IV - servidores públicos do Poder 
Executivo, seu regime jurídico, 
provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadoria de civis, reforma e 
transferência de militares para a 
inatividade.” Não é o caso porque 
não tem ninguém sendo transferido 
para a inatividade. 

“Artigo 64. Não será admitido 
aumento de despesa prevista; 
I - nos projetos de iniciativa 
exclusiva do Governador do Estado, 
ressalvado o artigo. 151 que trata do 
orçamento estadual.”  
 

Portanto, compreendemos os Parlamentares 
pelo esforço que fizeram e não atacamos nenhum dos 
colegas que votaram favoravelmente às emendas. 
Pelo contrário: nós nos comprometemos e temos 
certeza que todos os nossos colegas se 
comprometeram a fazer esforços políticos e 
administrativos para a correção das distorções que o 
projeto tem indicado pelo estudo feito na Comissão 
de Segurança. Mas é o que podemos fazer. Estamos 
na mesma situação, isto é, também estamos em 
“camisa de força” em relação aos nossos próprios 
servidores quando nos cobram reajuste e mudanças 
na sua legislação. Nós, deputados, não temos a 
iniciativa e nem o poder de conceder reajuste para os 
nossos servidores. Apenas a Mesa. E a Mesa já 
indicou que tem dificuldades orçamentárias para esse 
tipo de concessão. Então, há horas em que não tem 
como. A “camisa de força”, que é a Constituição, nos 
impinge limites e não podemos ir além dos nossos 
limites.   

Sr. Presidente, compreendemos que a 
apresentação de emendas, em alguns momentos, é 
para gerar debate e corretamente os colegas 
Deputados as apresentaram para gerar o debate e 
indicar onde estão as distorções. Reconhecemos que 
elas existem. Mas têm que ser discutidas no Poder 
Executivo que tem a competência para isso. (Muito 
bem!) 

 
 O SR. DA VITÓRIA – Sr. Presidente, peço 
a palavra para declarar voto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Da 
Vitória. 
  

O SR. DA VITÓRIA – (Sem revisão do 
orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sr.ª s 
Deputadas, todos que nos assistem nas galerias, 
nossos irmãos da Polícia Militar, inclusive quem leu 
o projeto de subsídio da Polícia Militar e Bombeiro 
Militar do Estado do Espírito Santo, no seu art. 27 foi 
amarrado o abono dos policiais civis, policiais civis 
aposentados, Polícia Militar e Bombeiro militar. Uma 
situação ainda mais complexa é que esse abono não 
seria pago por lei senão fosse aprovado na data de 
hoje. Seria pago somente no mês subseqüente, para 
quem não conheceu. Que responsabilidade em nossos 
mandatos!  
 Senhores policiais e bombeiros do Estado do 
Espírito Santo, lutamos enquanto tivemos forças com 
todas as associações que nos acompanharam. 
Infelizmente, não atingimos o objetivo, fomos 
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vencidos. Não estamos satisfeitos como todos os 
senhores. Tivemos a satisfação de sentirmos o gosto 
da vitória. Mas uma coisa deixamos declarado: que 
não cansaremos de lutar e continuaremos lutando! 
(Muito bem!) 
 

O SR. SÉRGIO BORGES – Sr. Presidente, 
peço a palavra para declarar voto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Sérgio Borges. 

 
O SR. SÉRGIO BORGES – (Sem revisão 

do orador) – Sr. Presidente, Sr.ªs Deputadas e Srs. 
Deputados, só queremos fazer a observação de que 
em momento nenhum o Governo deixará de 
continuar negociando com as lideranças da Polícia 
Militar. Foi dito quando relatamos o projeto e 
reafirmamos. Os Srs. Deputados Da Vitória e 
Sargento Valter são Parlamentares importantes nesta 
Casa e votam com consciência, ou seja, nada nesta 
Assembléia Legislativa é feito pessoal. Mas tudo é 
votado dentro da lei. Temos esse compromisso e o 
Governo do Estado do Espírito Santo se colocou à 
disposição para continuar negociando e fazer os 
acertos que forem possíveis e assim será feito. O 
Governador do Estado, Sr. Paulo Hartung, através 
dos tempos vem modernizando a máquina 
administrativa do Estado. (Muito bem!) 

 
O SR. ELION VARGAS - Sr. Presidente, 

peço a palavra para declarar voto.  
 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado Elion 
Vargas.  

 
O SR. ELION VARGAS - (Sem revisão do 

orador) - Sr. Presidente, Sr.ªs Deputadas e Srs. 
Deputados, justificamos o nosso voto favorável ao 
projeto com a fundamentação de que, na verdade, 
havia uma luta de forças. De um lado fomos 
abordados por soldados que pediram o nosso apoio 
ao projeto. Não somos da classe mas somos vizinhos 
e amigos de muitos policiais que reclamavam de uma 
distorção salarial, ou seja, de uma diferença que 
existia entre quem estava em início de carreira e 
quem estava ocupando cargos mais altos.  

Sr. Presidente, inicialmente temos que fazer 
justiça ao Governo do Estado porque se passa como 
um “patinho feio” nessa história toda e não vemos 
dessa forma. Podem vaiar e questionar. Na condição 
de Parlamentar temos o direito de manifestar o nosso 
entendimento a respeito desse projeto e falamos isso 
com sinceridade. Consideramos pertinente a luta de 
tenentes, capitães e sargentos que se julgaram 
prejudicados. Se observarmos essa nota de 
esclarecimento constataremos que realmente foram 
prejudicados. Mas também temos que admitir que há 

muito tempo existia uma distorção salarial. Desde o 
dia em que pisamos neste Plenário dissemos que 
somos favoráveis a diminuir a diferença entre os 
salários dos soldados e dos que ocupam cargos mais 
elevados. Qualquer projeto que chegar a esta Casa 
para diminuir a diferença entre os altos salários e os 
salários de quem está embaixo, podem contar 
conosco porque ninguém é melhor do que ninguém. 
Quem está nas ruas é o soldado. Ganhando o que 
ganhava, com certeza se sentia desmotivado a 
trabalhar. Hoje não sabemos se isso foi satisfatório 
mas vimos que diminuiu a diferença entre um e o 
outro. A partir do momento em que foi aprovado um 
projeto do governo muito bem elaborado agora temos 
um plano de subsídio que diminuiu a diferença de 
quem recebia altos salários e de quem recebia baixos 
salários. Dessa forma, todos estão no mesmo barco: 
de soldado a coronel. A próxima discussão será o 
aumento salarial. Aí sim este Deputado que vos fala 
lutará porque a diferença acabou. Não existe mais um 
limite entre quem estava no gabinete mandando, que 
são os oficiais, e aqueles que estavam recebendo 
baixos salários. Não sentimos receio de falar porque 
o nosso voto sempre foi claro e foi isso que nos 
motivou a votar junto com o governo. O projeto foi 
bom porque eliminou essa diferença e estão todos no 
mesmo “barco.” Aos soldados, que são a maioria, 
dizemos que cumprimos com a nossa palavra, ou 
seja, votamos favorável ao projeto. A maioria tem 
que ser prestigiada porque são os soldados que estão 
nas ruas sujeitos a todo tipo de violência do povo que 
olha a polícia, infelizmente, por uma minoria que 
conhecemos - temos muitos amigos que são policiais 
- acaba causando um dano como o que vimos nesta 
semana. Sabemos do trabalho de cada um dos 
senhores e temos certeza que a partir de agora todos 
estão no mesmo “barco” e também estamos juntos. 
Essa é a nossa justificativa.  
Parabenizamos o Governo do Estado do Espírito 
Santo por esse projeto que coloca fim à diferença 
estupenda entre o que existia entre o menor e o maior 
. Isso é social e é isso que o Governo Paulo Hartung 
está fazendo de diferente. (Muito bem!) 
 

O SR. ELCIO ALVARES - Sr. Presidente, 
peço a palavra para decla rar voto.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado Elcio 
Alvares.  

 
O SR. ELCIO ALVARES– (Sem revisão 

do orador) – Sr. Presidente, Sr.as Deputadas e Srs. 
Deputados, queremos dar um depoimento presencial 
do que foram os trabalhos para chegarmos a votação 
deste projeto. Não poderíamos deixar de fazer um 
registro, que é pleno de justiça. Não temos a 
preocupação da lisonja ou de agradar quem quer seja. 
Temos a consciência tranqüila, de homem público, de 
prestar um depoimento que deve ficar registrado nos 
Anais desta Casa. 
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Ambos os deputados que representam a 
corporação da Polícia Militar, corporação com a qual 
temos história. Tanto o Sr. Deputado Sargento Valter 
quanto o Sr. Deputado Da Vitória foram incansáveis, 
lutando em favor dos pontos de vista que 
defendemos.  

O Governo adotou um comportamento e uma 
atitude, e agora, Sr. Presidente, no momento em que 
fazemos reconhecimento público do trabalho destes 
dois ilustres deputados que abrilhantam o plenário 
desta Casa, registramos, para que não haja dúvidas, 
principalmente em face de algumas declarações.O 
trabalho do governo é responsável.  

Participaram deste projeto com mais de vinte 
reuniões realizadas, técnicos que têm realmente 
conhecimento da matéria. Participaram autoridades 
do Governo do mais alto escalão. Todos com o 
pensamento voltado para que tivéssemos um projeto 
que contemplasse, se não à unanimidade, pelo menos 
a maioria das aspirações da Polícia Militar.  

É um projeto digno. Foi elaborado com toda 
lisura e o comportamento do Governador Paulo 
Hartung, que marca no Estado do Espírito Santo a 
recomposição dos quadros administrativos, de um 
Estado que não pagava em dia e hoje, paga 
rigorosamente, declarando em tabelas previamente 
distribuídas as datas dos pagamentos.  

Este Governo é sério, não manda de 
afogadilho projetos para esta Casa. Esses projetos são 
debatidos e os deputados participam. Às vezes o 
texto não corresponde a realidade da reivindicação, 
mas o Governo age com lisura, decência, 
transparência e responde com atitude maiúscula do 
Governador Paulo Hartung, pela seriedade que existe 
neste projeto.  

Não votamos maioria do governo. Temos 
certeza em cada Deputado que deu o voto favorável. 
Não votamos irresponsavelmente. Votamos 
consciente da nossa posição e de que este projeto é 
sério.  

O Governo não manda para este Parlamento 
projeto de afogadilho. Se estabeleceu nesta Casa um 
debate que consideramos saudável no momento 
Parlamentar. Tanto o Deputado Sargento Valter 
quanto o Da Vitória estão credenciados daqui para 
frente a voltarem para o Governo, interpelá -lo com 
essas emendas que estão na mão e outras 
reivindicações, para que o Governo, dentro do direito 
constitucional que tem...  

O Sr. Deputado Claudio Vereza foi muito 
claro, é preciso que todos saibam que temos uma 
Constituição Estadual e Federal e que temos de 
respeitá-las. Não é competência do Poder Legislativo 
dispor sobre quadro de funcionários, aumento ou 
redução de vencimentos. Portanto, a razão maior 
desta declaração de voto é em homenagem a dois 
colegas que respeitamos e cresceram para nós, na 
dignidade em que se portaram. Em nenhum momento 
deixaram o respeito aos seus colegas, e muito mais 
ainda a noção do mandato.  

Quanto às críticas formuladas a respeito do 
comportamento do Governo, como líder, falamos 
tranqüilamente que o atual governo é sério; o 
Governador tem um comportamento irrepreensível 
no trato da coisa pública.  

Votamos um projeto que foi estudado, que é 
responsável, que teve a participação dos melhores 
técnicos do Governo. (Muito Bem!) 

 
A SR.ª APARECIDA DENADAI – –(Com 

revisão da oradora)- Sr. Presidente pela ordem ! 
Um gesto feito por um policial que está ali fardado, 
foi interpretado por mim como um ato ameaçador, e 
o Deputado Theodorico Ferraço presenciou. Faço 
esse registro e sugiro que o identifiquem. 

Quero fazer o registro, pois o Deputado 
Theodorico Ferraço presenciou e teve a mesma 
interpretação e pode testemunhar. 

Requeiro ao Secretário de Estado de 
Segurança Pública que identifique esse policial, 
porque todos conhecem os riscos que corro neste 
Estado e o problema que já vivi na minha casa. Não 
quero agora perder a minha própria vida, sendo que 
nesta Casa sempre fui parceira da corporação. 

Não admito. Sei que a corporação tem em 
sua maioria pessoas honestas, mas não admito a 
hipótese de estar sendo ameaçada. 

Sr. Presidente, quero providências desta Casa 
de Leis e do Secretário de Estado de Segurança 
Pública, bem como a identificação desse policial.  
 
 O SR. PRESIDENTE -(GUERINO 
ZANON) - Fica registrado Sr.ª Deputada Aparecida 
Denadai. Tomaremos as providências necessárias 
para a identificação do policial, peço a nossa 
segurança que o faça e vamos apurar os fatos. 
 
 O SR. DA VITÓRIA - Sr. Presidente, pela 
ordem! É um momento difícil para a Policia Militar, 
conhecemos praticamente todos os policias que estão 
nas galerias, somos da mesma família, da mesma 
corporação, com manifestações eufóricas.  
 Os policiais têm o direito de se manifestar. 
Não fazemos referência ao fato dito pela Sr.ª 
Aparecida Denadai, mas gostaríamos de deixar esta 
mensagem: conhecemos todos os policiais presentes, 
temos referência, a maioria são de associações de 
classe. Acreditamos, Sr.ª Deputada Aparecida 
Denadai, que talvez a manifestação feita, V.Ex.ª pode 
ter confundido a fala. Pedimos paciência a V.Ex.ª e 
conversaremos com a Srª Deputada. 
 Gostaríamos de participar da identificação e 
conversar com o policial militar. Colocamo-nos à 
disposição de V.Ex.ª, até porque conhecemos a 
grande maioria, quase totalidade, e sabemos que hoje 
é um momento em que cada um está com o 
sentimento aflorado em relação à vida profissional. 
 
 A SR.ª APARECIDA DENADAI – (Com 
revisão da oradora) - Sr. Deputado Da Vitória, 
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entendo o sentimento de todos. Agora, não admito 
que ninguém ameace a minha vida. Este é um 
Parlamento, todos têm direito e V.Ex.ª sabe do 
tamanho da minha preocupação e do meu empenho 
em votar com V.Ex.ª as matérias que dizem respeito 
aos direitos dos policiais. Sempre fomos a favor da 
corporação. 

Sabemos que noventa e nove por cento dessa 
corporação é composta por gente de bem, mas estes 
gestos foram feitos com o dedo em rixa apontado 
para mim. E no primeiro momento fiquei até na 
dúvida achando que não seria. O Sr. Deputado 
Theodorico Ferraço, ao meu lado, presenciou e disse: 
“Ele está te ameaçando”. Eu voltei e tive novamente 
o entendimento da ameaça. 

Então, quero a identificação desse policial. 
Neste Parlamento, não permitiremos ameaça à vida; 
não só a minha vida como a de nenhum colega. 

Quero a identificação desse policial. Quero 
providências, inclusive, do Secretário de Estado de 
Segurança Pública porque não permitirei isso. Os 
gestos feitos por este policial militar podem ser 
considerados ameaçadores, Sr. Deputado Da Vitória. 

 
O SR. PRESIDENTE -(GUERINO 

ZANON) - Discussão única em regime de urgência, 
do Projeto de Lei nº 563/2007. 

 
O SR. ATAYDE ARMANI – Sr. Presidente, 

como o presente projeto tem de ser apreciado em 
todas as Comissões Permanentes da Casa, solicito a 
V. Ex.ª a prorrogação da sessão até a aprovação do 
Projeto de Lei n.° 563/2007.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Fica registrado, Deputado. Porém vamos 
aguardar para ver se o projeto será votado antes do 
término da sessão. 

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - ( 

CLAUDIO VEREZA) – Sr. Presidente, estando o 
Sr. Deputado Theodorico Ferraço afônico, na forma 
regimental assumo a presidência da Comissão de 
Justiça e convoco seus membros, Srs. Deputados 
Theodorico Ferraço, Atayde Armani, Doutor Wolmar 
Campostrini, Elion Vargas e Vandinho Leite. 

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

matéria é muito importante. Ela trata da 
obrigatoriedade da prévia inspeção e fiscalização das 
agroindústrias rurais de pequeno porte e dos produtos 
alimentícios por elas elaborados, no âmbito do 
Estado do Espírito Santo e adota outras providências. 
Esse projeto vem sendo esperado há muito tempo 
pelos produtores de produtos artesanais, 
especialmente os da área rural, que necessitam dessa 
regulamentação, o que está sendo feito por meio 
desta matéria, ficando a cargo do Instituto de Defesa 

Agropecuária e Florestal, IDAF, o registro e a 
fiscalização das empresas agroindustriais de pequeno 
porte. 

O projeto de lei considera Agroindústria 
Rural de Pequeno Porte – ARPP - todo 
estabelecimento localizado obrigatoriamente em 
propriedade rural, que utilize no mínimo cinqüenta 
por cento de mão-de-obra familiar, e que no mínimo 
cinqüenta por cento da matéria -prima utilizada seja 
oriunda de sua propriedade. Então, é o pequeno 
produtor, é o produtor do mel, o dos produtos 
alimentícios, o do artesanato, excetuando-se apenas 
os produtos cuja matéria -prima principal seja o trigo 
ou o chocolate.  

 
Diz o projeto:  
“Art. 8º São consideradas matérias-
primas para a elaboração dos 
produtos alimentícios de que trata 
esta lei: 
I - Matéria -prima de origem vegetal: 
a)  hortaliças; 
b)  frutas; 
c)  cereais; 
d)  raízes e tubérculos; 
e)  cana-de-açúcar. 
II - Matéria -prima de origem animal:  
a)  carnes; 
b)  leite; 
c)  ovos; 
d)  produtos apícolas; 
e)  peixes, crustáceos e 
moluscos. 
III - Matéria-prima de origem 
fúngica: 
a) - cogumelos comestíveis.” 
 

Hoje, toda a produção que tem como matéria -
prima essas que acabaram de ser citadas no artigo 8°, 
necessitam da aprovação dessa lei para receberem o 
carimbo do IFDAF,o selo do Governo do Estado para 
ser comercializada, razão por que relatamos pela 
constitucionalidade e legalidade da matéria, 
parabenizando todos os que se envolveram na 
discussão e na elaboração desta. (Muito bem!) 
(Pausa) 

Em discussão o parecer. 
 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Sr. 
Presidente, peço a palavra para discuti-lo. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(CLAUDIO VEREZA) – Concedo a palavra ao Sr. 
Deputado Euclério Sampaio. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (Sem 

revisão do orador) – Sr. Presidente e Srs. membros 
da Comissão de Justiça, acompanharemos o parecer 
favorável ao Projeto de Lei n.° 563/2007,que dispõe 
sobre a obrigatoriedade da prévia inspeção e 
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fiscalização das agroindústrias rurais de pequeno 
porte e dos produtos alimentícios por elas elaborados, 
no âmbito do Estado do Espírito Santo e adota outras 
providências. 

Gostaríamos que a Sr.ª Deputada Luzia 
Toledo, no exercício da presidência,votaremos de 
acordo com o parecer da Comissão de Justiça. 

Pedimos a Sr.ª Deputada Luzia Toledo, que 
está no exercício da Presidência, que observe a 
denúncia  que faremos.  

Nos últimos dias a imprensa em nível 
nacional tem veiculado várias matérias a respeito da 
menor presa com homens. O Estado do Pará está em 
mídia nacional e internacional. 

Chamamos a atenção dos senhores para o que 
ocorre no Estado do Espírito Santo. Menores detidos 
em presídios com criminosos. A lei é bem clara, não 
se mistura menores de idade a maiores. Onde está a 
Comissão de Direitos Humanos em nível estadual, 
nacional e internacional? Falaremos o nome dos 
presídios até para que o Governo resolva esta 
questão. 

Em Vila Velha, Cascuv, um menor de idade 
está preso com os demais. Estamos com documento 
oficial do próprio Governo que tem conhecimento e 
não toma providências. No Presídio Regional de 
Colatina, seis menores estão presos irregularmente. 
Como se defenderão dos adultos? No Presídio de 
Barra de São Francisco, sete menores estão detidos 
com os demais presos. Estamos com documento 
oficial. Chamamos a atenção do Governo para que 
resolva isso. Há momentos em que nosso Estado 
aparece como líder na receita per capta , outra hora 
em quinto lugar, daqui a pouco estará numa 
manchete negativa mostrando que se detêm menores 
com maiores independentemente do sexo.  

Pedimos ao líder do Governo que entre em 
contato com a Secretaria imediatamente. Nem 
falaremos da superlotação, presídios com trezentas 
vagas, outros com mais de seiscentos. Imaginem 
menores no meio desses presos. A lei é bem clara e 
tem que ser respeitada.(Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(CLAUDIO VEREZA) – Solicito aos Srs. 
Deputados que se inscreveram para discutir que, por 
estarmos com pouco tempo, se esforcem para que o 
debate seja sobre a matéria. 

 
O SR. SÉRGIO BORGES – Sr. Presidente, 

pela ordem! Temos para votar em sessão 
extraordinária posterior a essa o abono dos 
funcionários públicos no valor de oitocentos reais, o 
abono dos agentes penitenciários, a mensagem de 
subsídio para os cargos de peritos bioquímicos, 
toxicologistas e peritos papiloscópicos, mensagem do 
Governo de crédito especial para a Secretaria de 
Segurança Pública para a realização de concurso 
público para o Corpo de Bombeiros e mensagem de 
crédito especial de trezentos e oitenta e sete mil reais 

para a Secretaria de Saneamento para a contenção e 
proteção de rios. 

Pedimos ao Presidente Guerino Zanon e aos 
Srs. Deputados para após esta sessão fazermos uma 
extraordinária para a votação dessas matérias. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(CLAUDIO VEREZA) – Continua em discussão o 
parecer. (Pausa) 

Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Srs. Deputados? 
 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – Com 

o relator. 
 
O SR. ATAYDE ARMANI – Com o relator. 
 
O SR. DOUTOR WOLMAR 

CAMPOSTRINI – Com o relator. 
 
O SR. ELION VARGAS – Com o 

relator. 
 

 . 
O SR. VANDINHO LEITE – Com o 

relator. 
 
O SR. CLAUDIO VEREZA – Sr. 

Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Justiça. 

 
 O SR. ELION VARGAS - Sr. Presidente, 
peço a palavra para declarar voto. 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(CLAUDIO VEREZA) – Concedo a palavra ao Sr. 
Deputado Elion Vargas. 

 
O SR. ELION VARGAS - (Sem revisão do 

orador) – Sr. Presidente e Srs. membros da 
Comissão de Justiça, registrar a presença nas galerias 
da Casa de produtores da agroindústria da região do 
Caparaó e das montanhas capixabas. 

Contamos também com a presença do 
Superintendente João Felício Scárdua; de técnicos do 
Sebrae; do Presidente da Associação de Agroturismo, 
Sr. Leandro Carnielli; gestores internos e externos do 
Sebrae; do Presidente da Associação dos Secretários 
Municipais, Sr. José Arnaldo Alencar, entre outros 
envolvidos no debate. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(CLAUDIO VEREZA) – Devolvo a matéria à Mesa. 
 

(De acordo com a lista de presença 
apresentada pela Diretoria Legislativa da 
Mesa Diretora, compare o Sr.° Deputado Dr.° 
Hercules.) 

 
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, Luciano Pereira, 
Givaldo Vieira e Robson Vaillant. 

Avoco a matéria para relatar.(Pausa) 
Srs. membros da Comissão de Cidadania, este projeto 
dispõe sobre a obrigatoriedade da prévia inspeção e 
fiscalização das agroindústrias rurais de pequeno 
porte e dos produtos alimentícios por elas elaboradas 
e adota outras providências.  
O nosso parecer é pela aprovação da matéria, 
acompanhando o parecer da Comissão de Justiça que 
foi pela constitucionalidade. (Muito bem!)(Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 

O SR. ATAYDE ARMANI – Com o relator. 
 

O SR. LUCIANO PEREIRA – Com o 
relator. 

 
O SR. GIVALDO VIEIRA – Com o relator. 
 
O SR. ROBSON VAILLANT – Com o 

relator. 
 
O SR. DOUTOR WOLMAR 

CAMPOSTRINI – Sr. Presidente, o parecer foi 
aprovado à unanimidade pela Comissão de 
Cidadania. 

Devolvo a matéria à Mesa. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Concedo a palavra à Comissão de 
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 Luciano 
Pereira, Cacau Lorenzoni, Freitas e Givaldo Vieira. 

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

antes de relatarmos este projeto, assim como fez o Sr. 
Deputado Elion Vargas, agradecemos a presença do 
Sr. João Felício Scárdua, por quem temos grande 
admiração, Diretor Presidente do Sebrae. Não mediu 
esforços junto à esta Comissão e junto à Secretaria de 
Agricultura para que esta lei fosse elaborada.  

Agradecemos ainda a presença do Sr. 
Leandro Carnielli, Presidente da Associação de 
Agroturismo; do Sr. José Arnaldo Alencar, 

Presidente da Fosemag, e dos demais secretários de 
agricultura. 

Passaremos ao relatório do presente projeto 
para que fique registrado nos Anais. 

O projeto ora em análise, de autoria do Sr. 
Governador do Estado, dispõe sobre a 
obrigatoriedade da prévia inspeção e fiscalização das 
agroindústrias rurais de pequeno porte e dos produtos 
alimentícios por elas elaboradas e adota outras 
providências.  

O referido projeto busca alcançar melhores 
condições de vida ao homem do campo, que desde os 
tempos mais distantes sempre teve a agroindústria 
artesanal presente nas atividades das famílias rurais 
como necessidade de aproveitamento da matéria -
prima excedente e para prover a alimentação da 
população rural, cujas exigências calóricas eram 
elevadas dada a força de trabalho exigida no campo. 
Assim evitavam-se os desperdícios na agricultura 
com a transformação do milho, cana-de-açúcar, leite, 
carne, mandioca, frutas, verduras. E a alimentação 
ficava mais diversificada e conseqüentemente mais 
nutritiva. 
  Com o passar dos tempos, estas atividades 
vão tendo considerável impulso na sua produção, 
estimuladas pela necessidade de se criar novas 
oportunidades de ampliação da renda. Cada vez mais 
passam a apresentar maior volume, o que faz com 
que saiam do âmbito familiar para o mercado, 
transformando-se em renda real. A partir desse 
momento surgem novas exigências de controle de 
infra-estrutura e de fabricação, que garantem a 
qualidade do produto ao consumidor em função das 
normas estabelecidas pelos órgãos fiscalizadores. 
  De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística, a renda média de uma 
família que vive de atividade agrícola tradicional é de 
duzentos e sessenta e quatro reais por mês, enquanto 
aquela que se inseriu nas atividades não agrícolas 
passou a ter uma renda de quinhentos e quarenta e 
três reais por mês. 
  Atividade já consolidada no meio rural, 
implementada por agricultores, permite a agregação 
de valor aos produtos da propriedade pelo 
processamento artesanal. O Estado do Espírito Santo 
oferece vantagens comparativas para a implantação 
de agroindústrias de origem animal e vegetal devido 
à localização geográfica, à diversidade de ambientes 
e da produção, da estrutura fundiária e à tradição 
existente nas famílias rurais. Estimativas do 
Incaper/SEAG revelam que essa atividade gera mil e 
cem empregos diretos, produzindo uma renda média 
anual em torno de nove milhões de reais.  
  A atividade turística que ocorre no âmbito da 
propriedade dos agricultores familiares mantêm as 
atividades econômicas típicas da agricultura familiar, 
dispostos a valorizar, respeitar e compartilhar seu 
modo de vida, o patrimônio cultural e natural.  
  A Comissão de Agricultura, Aqüicultura e 
Pesca, Abastecimento e de Reforma Agrária é pela 
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aprovação do Projeto de Lei nº 563/2007, de autoria 
do exmo. Sr. Governador do Estado do Espírito 
Santo, que dispõem sobre a obrigatoriedade da prévia 
inspeção e fiscalização das agroindústrias rurais de 
pequeno porte e dos produtos alimentícios por elas 
elaboradas e adota outras providências. 
 Esse é o parecer da Comissão de Agricultura. 
(Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer.(Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. LUCIANO PEREIRA – Com o 
relator. 
 
 O SR. FREITAS – Com o relator. 
 
 O SR. CACAU LORENZONI – Com o 
relator. 
 
 O SR. GIVALDO VIEIRA – Com o relator. 
 
 O SR. ATAYDE ARMANI – Sr.Presidente, 
o parecer foi aprovado à unanimidade pela Comissão 
de Agricultura.  
 
 O SR. LUCIANO PEREIRA – Sr. 
Presidente, peço a palavra para declarar voto. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(ATAYDE ARMANI) – Concedo a palavra ao Sr. 
Deputado Luciano Pereira. 
 
 O SR. LUCIANO PEREIRA – (Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente e Srs. membros 
da Comissão de Agricultura, enaltecemos o trabalho 
da nossa Comissão de Agricultura. 
 Nós e os Srs. Deputados Freitas, Cacau 
Lorenzoni, Marcelo Coelho, que somos do interior, 
sabemos que temos de buscar todo o incentivo à 
agricultura familiar, principalmente para aquelas 
famílias que desejam que os seus filhos continuem no 
campo.  
  Sempre votaremos a favor de todos os 
projetos que chegarem a esta Casa visando ajudar a 
agroindústria e a agricultura familiar.  
 Lembrando que na nossa região, graças a 
Deus, voltou a chover. Recebemos bençãos de Deus 
na nossa região Norte, porque há quase oito meses 
que não chovia. Obrigado. (Muito bem!) 
 
  O SR. FREITAS – Sr. Presidente, peço a 
palavra para declarar voto. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(ATAYDE ARMANI) – Concedo a palavra ao Sr. 
Deputado Freitas. 
 
  O SR. FREITAS – (Sem revisão do 
orador) – Sr. Presidente e Srs. membros da 

Comissão de Agricultura, enaltecemos também o 
trabalho da Comissão de Agricultura em benefício do 
fortalecimento da agricultura familiar,da legalização 
das micro e pequenas empresas 
agroindustriais.(Muito bem!) 
  
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(ATAYDE ARMANI) – Devolvo a matéria à Mesa. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra à Comissão de Saúde, 
para que esta ofereça parecer oral à matéria. 
 
  O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DOUTOR HÉRCULES) – Convoco os membros 
da Comissão de Saúde, Srs. Deputados Freitas, 
Theodorico Ferraço e Vandinho Leite.  
  Avoco à matéria para relatar. (Pausa) 
 Srs. Membros da Comissão de Saúde, o 
Projeto de Lei nº. 563/2007 dispõe sobre a 
obrigatoriedade da prévia inspeção e fiscalização das 
agroindústrias rurais de pequeno porte e dos produtos 
alimentícios por elas elaborados e adota outras 
providências.  
 Este Projeto de Lei é importante 
principalmente no que diz respeito à qualidade dos 
alimentos. Por isso fazemos um apelo, inclusive, à 
população canela verde que precisa de um 
abatedouro municipal.  

Em Cachoeiro de Itapemirim já tinha um 
abatedouro, o Sr. Deputado Theodorico Ferraço fez 
um segundo de primeira linha, de tecnologia 
avançada.  

Precisamos fazer com que os animais 
abatidos no nosso Estado sejam fiscalizados para que 
possamos levar à mesa alimentos saudáveis, sem 
nenhuma preocupação com doenças. O Município de 
Vila Velha tem quatrocentos e setenta e dois anos e 
até hoje não tem um abatedouro municipal. 
 Apelamos às autoridades e colocamos o 
nosso mandato à disposição do Prefeito Max Filho 
para ajudá-lo no sentido de que o Município de Vila 
Velha tenha esse equipamento tão importante para a 
saúde do nosso povo. (Muito bem!) (Pausa). 
   

O SR.PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(DOUTOR HÉRCULES)– Em discussão o parecer. 
(Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
  

O SR. FREITAS - Com o Relator. 
   

O SR. THEODORICO FERRAÇO - Com 
o Relator. 
  

O SR. VANDINHO LEITE - Com o 
Relator. 
  

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DOUTOR HÉRCULES) - Sr. Presidente, o parecer 
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foi aprovado por unanimidade pela Comissão de 
Saúde. 
 Devolvo a matéria à Mesa. 
   

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra a Comissão de Defesa 
do Consumidor para que esta ofereça parecer oral à 
matéria. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(LUCIANO PEREIRA) - Sr. Presidente, na forma 
regimental, assumo a Presidência  da Comissão de 
Defesa do Consumidor e convoco os seus membros, 
os Srs. Deputados Elion Vargas, Doutor Hércules, 
Doutor Wolmar Campostrini e Marcelo Santos.  
 Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
 Srs. Membros da Comissão de Defesa do 
Consumidor, o Projeto de Lei nº. 563/2007 dispõe 
sobre a obrigatoriedade da prévia inspeção e 
fiscalização das agroindústrias rurais de pequeno 
porte e dos produtos alimentícios por elas elaborados 
e adota outras providências.  

Somos favoráveis ao Projeto de Lei nº. 
563/2007. (Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
  

O SR. ELION VARGAS- Com o Relator. 
  
O SR. DOUTOR HÉRCULES – Com o 

Relator. 
  
O SR. DOUTOR WOLMAR 

CAMPOSTRINI - Com o Relator. 
  
O SR. MARCELO SANTOS - Com o 

Relator. 
  
O SR. LUCIANO PEREIRA – Sr. 

Presidente, a matéria foi aprovada por 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. SÉRGIO BORGES - Sr. Presidente, 

queremos saudar o Dr. João Felício Scárdua, que se 
encontra na sala ao lado com a equipe do SEBRAE e 
todas as lideranças. 

Convoco os membros da Comissão de 
Finanças, os Srs. Deputados Luzia Toledo, Atayde 
Armani, Wanildo Sarnáglia, Euclério Sampaio e 
Doutor Rafael Favatto. 
 Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 

Srs. membros da Comissão de Finanças, 
relatamos pela aprovação da matéria. (Pausa) 

 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
  

A SR.ª LUZIA TOLEDO – Com o relator. 
  

O SR. ATAYDE ARMANI – Com o relator. 
 
O SR. WANILDO SARNÁGLIA – Com o 

relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(SÉRGIO BORGES) - Sr. Presidente, a matéria foi 
aprovada à unanimidade pela Comissão de Finanças. 

Devolvo a matéria à Mesa. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Em discussão o Projeto de Lei n.º 
563/2007. (Pausa) 

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO – Sr. Presidente, 

peço a palavra para discuti-lo. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Concedo a palavra a Sr.ª Deputada Luzia 
Toledo. 

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO – (Sem revisão 

da oradora) - Sr. Presidente, Sr.ª Deputada e Srs. 
Deputados, em função do horário e por termos vários 
projetos na pauta para votação, faremos, de forma 
rápida, o nosso registro. 

Parabenizamos a todos que vieram a esta 
Casa, acompanharam e esperaram a aprovação desse 
Projeto de Lei que é muito importante para os nossos 
agricultores, é muito importante para que nossos 
produtores interajam não só no nosso Estado, mas 
com produtores do Brasil. Desta maneira, 
cumprimentamos a todos por virem aqui, por terem 
acompanhado nosso trabalho. Votamos esta matéria 
com muito prazer. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Continua em discussão. (Pausa) 
Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão. 
Em votação o Projeto de Lei n.º 563/2007. 
Os Srs. Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
À Secretaria para extração de Autógrafos. 
Parabenizamos o Sr. Deputado Atayde 

Armanai, Presidente da Comissão de Agricultura e a 
todos os Srs. Deputados que contribuíram com essa 
mensagem governamental que veio para esta Casa e 
que muito contribuirá para o desenvolvimento da 
agroindústria do nosso Estado. 

 
O SR. ATAYDE ARMANI – Sr. Presidente, 

peço a palavra para declarar voto. 
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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, em primeiro lugar agradecemos aos 
colegas Srs. Deputados pela aprovação desta matéria; 
agradecemos ao Dr. João Felício Scárdua pelo 
empenho que fez junto à Comissão e junto ao 
Governo do Estado para que essa matéria viesse a 
esta Casa de Leis; agradecemos aos nossos 
produtores, aos nossos agricultores rurais que nos 
honram com as suas presenças. 

Mais uma vitória conseguimos nesta Casa, 
era um pedido da agricultura familiar de longa data 
para que se aprovasse este Projeto de Lei. Com a 
criação da Comissão de Agricultura por esta Casa de 
Leis, a qual presidimos juntamente com os Srs. 
Deputados Cacau Lorenzoni, Luciano Pereira, Freitas 
e Marcelo Coelho, temos feito um trabalho a favor do 
nosso agricultor, nosso produtor, nosso trabalhador 
rural.  

Esta Casa tem uma porta aberta ao 
proprietário rural, ao produtor rural: a Comissão de 
Agricultura que está de mãos dadas no sentido de que 
venhamos, cada vez mais, fortalecer essa grande 
pessoa, que é o nosso homem do campo. 

Muito obrigado pela presença de todos os 
senhores, mais uma vez, obrigado aos queridos 
colegas deputados pela aprovação, à unanimidade, 
desta matéria. (Muito bem!) 

 
O SR. VANDINHO LEITE – Sr. 

Presidente, peço a palavra para declarar voto. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Vandinho Leite. 

 
O SR. VANDINHO LEITE – (Sem revisão 

do orador) – Sr. Presidente, Sr.ªs Deputadas e Srs. 
Deputados, agradecemos a Deus pelo prazer de estar 
aqui e desejamos um bom - dia a todos.  

Parabenizamos os agricultores, que se fazem 
presentes, pela aprovação do Projeto de Lei. Mas 
nessa manhã gostaríamos de fazer uma crítica: 
estamos preocupados com a área social do nosso 
Governo do Estado e com a Secretaria Estadual da 
Ação Social. 
 Não sabemos se é pelo fato do Sr. Carlos 
Casteglione, Secretário de Ação Social estar 
envolvido em algumas ações partidárias. Temos 
carinho e respeito pelo Partido dos Trabalhadores. 
Temos boa relação com o Partido dos Trabalhadores 
do Município de Serra e com o Sr.Deputado Givaldo 
Vieira. Admiramos a administração do Prefeito João 
Coser, no Município de Vitória. Estamos 
preocupados com a política social da Secretaria de 
Estado da Ação Social, por vários motivos. Primeiro, 

porque é uma Secretaria travada, os processos não 
andam. Estamos com cento e cinqüenta mil de 
emendas. Daremos um exemplo: A ADRA, é uma 
instituição social da Igreja Adventista, fizemos uma 
emenda para saúde e outra para a Ação Social. A 
emenda da Saúde, já foi aprovada pelo Secretário 
Anselmo Tose. Os documentos da instituição já 
foram analisados, ou seja, já está recebendo os 
recursos. Mas a emenda dessa instituição não 
consegue tramitar na Secretaria de Estado da Ação 
Social. Tiraremos o recurso da Instituição por falta de 
competência da Secretaria de Estado da Ação Social. 
Eles nos deram uma desculpa que é a PGE. Se a PGE 
vai aprovar a da Secretaria de Estado da Saúde, 
porque não aprova a da Secretaria de Estado da Ação 
Social? 
 Ficamos tristes porque somos deputado da 
base governista. Cem por cento governista, cem por 
cento apoiando o Governador Paulo Hartung. Um 
Governo que está mudando a história do Espírito 
Santo. Mas estamos preocupados para onde está 
caminhando a política de Ação Social do nosso 
Estado. A Secretaria de Ação Social é uma pasta que 
precisa funcionar. Precisamos de uma Secretaria que 
funcione, que não emperre os processos, que tenha 
uma gestão competente e ágil. Se uma emenda nossa 
não consegue ser aprovada, imaginem os outros 
processos que estão nesta Secretaria. Não 
conhecemos a política dessa Secretaria.  

Desculpam-nos o desabafo. Tínhamos feito 
compromisso com várias instituições, temos que 
recuar por falta de competência da Secretaria de 
Estado da Ação Social.(Muito bem!) 

 
 O SR. LUCIANO PEREIRA – Sr. 
Presidente, pela ordem! Somos solidários ao 
Sr.Deputado Vandinho Leite. Colocamos cem mil de 
emendas e a Sra.Deputada Luzia Toledo é prova 
porque S.Exª foi à inauguração de um asilo no 
Município de Mantenópolis. Temos que desviar essa 
verba para uma outra secretaria, porque não 
conseguimos liberar verba na Secretaria de Ação 
Social. 

 Quando ligamos para a Sr.ª Mara, na 
Secretaria de Ação Social, dizendo que gostaríamos 
de colaborar. Ela nos disse que não precisava da 
nossa ajuda e que na próxima encarnação passaria 
longe de deputado, porque ela não queria mexer com 
emenda. Se essa senhora, não quer mexer, que vá 
para casa. Que vá trabalhar em outro setor para 
atender bem os deputados. 

 
 O SR. GIVALDO VIEIRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra para declarar voto. 
 
 O SR. PRESIDENTE-(GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Givaldo Vieira. 
 

 O SR. GIVALDO VIEIRA – (Sem revisão 
do orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sr.ªs 
Deputadas, acompanhamos o parecer do Presidente 
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da Comissão de Agricultura, Sr. Deputado Atayde 
Armani, na votação desse importante projeto para a 
agricultura familiar do Espírito Santo que trata da 
regulamentação e do apoio aos produtos agrícolas 
das pequenas agroindústrias.  

Votamos favorável a essa medida e 
parabenizamos ao SEBRAE e a organização dos 
agricultores e a Comissão de Agricultura. 
 Aproveitamos a oportunidade para 
comentarmos sobre as críticas que o Sr.Deputado 
Vandinho Leite fez à Secretaria de Estado da Ação 
Social e ao Sr. Carlos Casteglione, Secretário dessa 
Pasta. Achamos natural o descontentamento com o 
procedimento das emendas. Pessoalmente 
encontramos dificuldades.Temos dialogado com o 
Secretário daquela Pasta no sentido de pedir a 
S.Exa. que preste mais informações aos 
Deputados. O que ocorre na nossa legislação e por 
exigência da Secretaria de Planejamento para o 
caso da Assistência Social, a entidade precisa estar 
inscrita num quadro de entidades aptas a receber 
subvenções sociais. 

Esse quadro vem junto com a peça 
orçamentária. Por exemplo: O quadro das 
entidades para o ano de 2008, está anexo a peça 
orçamentária que estamos analisando para o 
próximo ano. Portanto, as entidades estão inclusas 
na peça orçamentária do ano anterior. 
 Segundo o Secretário Carlos Casteglione, o 
caso da ADRA, como questionou o Deputado 
Vandinho Leite. A ADRA como o CDDH, para 
quem tentamos encaminhar emenda, não estava 
incluída no quadro de 2007. Mas está no ano de 
2008.  

Segundo o Secretário, a ADRA não está 
incluída no quadro da Assistência Social e que no 
caso da Saúde não haveria essa exigência. Essas 
foram as informações que o Sr. Secretário Carlos 
Casteglione nos passou. 

Achamos oportuno o questionamento no 
sentido de permitir que haja um melhor 
esclarecimento dessa questão, quem sabe até o 
Presidente da Comissão de Finanças possa 
convidar técnicos da Secretaria de Planejamento, 
juntamente com a assessoria dos Deputados 
esclarecer essa e outras tantas questões. 
 Entendemos perfeitamente a preocupação 
de V.Exa., Sr. Deputado Luciano Pereira em ver o 
recurso chegar ao seu município, por um projeto 
tão importante.  

Mas o que o Sr. Secretário Carlos 
Casteglione nos colocou e reiterou por telefone é 
que as dificuldades são de ordem legais. Por esse 
motivo não teve como prosperar as emenda dos 
Srs. Deputados Vandinho Leite e Luciano Pereira e 
nem mesmo a nossa que fizemos pelo CDDH de 
Serra. Não está incluído no quadro de 2007, mas 
no de 2008.(Muito bem!) 

 O SR. ROBSON VAILLANT – Sr. 
Presidente, peço a palavra para declarar voto. 
 
 O SR. PRESIDENTE-(GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Robson Vaillant. 
 
 O SR. ROBSON VAILLANT-(Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente, Srs. 
Deputados e Sr.ªs Deputadas, já está acordado 
entre os deputados que na sessão extraordinária, 
votaremos o projeto sem discussão.  
 Gostaríamos de concluir a fala do Sr. 
Deputado Vandinho Leite porque temos certeza de 
que S.Exa. não conseguiu fazer por seu tempo ter 
se esgotado. O problema não é só com S.Ex.ª , nem 
com os Deputados Luciano Pereira e Sérgio 
Borges é também conosco. Destinamos duzentos 
mil reais a uma instituição de Vitória. Não 
conseguimos liberar essa verba nem com picareta. 
Pediram documentação e resolvemos o problema 
da documentação. 

Tivemos um problema ainda com verba 
federal, destinada a uma instituição de Conceição 
de Castelo, que estava assinada pela ex-Secretária. 
O Sr. Secretário Carlos Casteglione não quis 
assumir a assinatura da ex-Secretária. Perdemos a 
verba mais uma vez. Só não perdemos os duzentos 
mil reais porque encima da hora destinamos a 
nossa verba para outro lugar, para não perder a 
emenda parlamentar de duzentos mil reais.(Muito 
bem!) 
 

(De acordo com a lista de presença 
apresentada pela Diretoria Legislativa da 
Mesa Diretora, comparecem os Srs. 
Deputados Atayde Armani, Vandinho Leite, 
Givaldo Vieira e Robson Vaillant). 

 
O SR. PRESIDENTE-(GUERINO 

ZANON) – Findo o tempo da presente sessão, vou 
encerra-la. Antes, porém, convoco os Srs. 
Deputados para a próxima, extraordinária, às 
12h5m., para qual designo: 
 

EXPEDIENTE 
O que ocorrer. 
 
ORDEM DO DIA: Discussão única, em 

regime de urgência, dos projetos de lei nºs. 
566/2007, 567/2007, 51/2007(complementar), 
565/2007 e 564/2007.  
 

Encerrada a sessão.  
 

Encerra-se a sessão às doze horas. 
 
*Deixam de comparecer a presente sessão os Srs. 
Deputados Paulo Foletto, Reginaldo Almeida e 
Marcelo Coelho, estando licenciada a Srª. 
Deputada Janete de Sá).  
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 SEXTA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA DA DÉCIMA SEXTA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 28 DE 
NOVEMBRO DE 2007. 
 

(De acordo com a lista de presença 
apresentada pela Diretoria Legislativa 
da Mesa Diretora, Às doze horas e 
cinco minutos, presentes as Srªs e 
Srs. Deputados Atayde Armani, 
Cacau Lorenzoni, Claudio Vereza, 
Doutor Hércules, Doutor Rafael 
Favatto, Doutor Wolmar 
Campostrini, Elcio Alvares, Elion 
Vargas, Freitas, Giulianno dos Anjos, 
Givaldo Vieira, Guerino Zanon, 
Luciano Pereira, Luzia Toledo, 
Robson Vaillant, Sérgio Borges, 
Theodorico Ferraço, Vandinho Leite 
e Wanildo Sarnáglia) 
 

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

A convite de S. Exª., ocupam as 
cadeiras das 1ª e 2ª Se cretarias, 
respectivamente, a Srª. Deputada 
Luzia Toledo e o Sr. Deputado 
Robson Vaillant. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Convido a Sr.ª Deputada Luzia Toledo a 
proceder à leitura de um versículo da Bíblia. 
 

(A Sr.ª Luzia Toledo lê Salmo, 
138:7) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Convido o Sr. 2º Secretário a proceder à 
leitura da ata da sessão anterior. 
 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Aprovada a ata como lida.  
 Convido a Sr.ª 1ª Secretária a proceder à 
leitura do Expediente. 

 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA - (LUZIA 

TOLEDO) – Sr. Presidente, informo a V.Ex.ª que 
não há Expediente a ser lido. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Não havendo Expediente a ser lido, 
passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA: 
 

1. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei nº 

566/2007, oriundo da Mensagem 
Governamental nº 234/2007, que 
dispõe sobre o pagamento de abono 
no valor de R$ 800,00 (oitocentos 
reais) a ser pago, em parcela única, 
aos servidores do Poder Executivo 
no mês de dezembro do corrente 
exercício. Publicado no DPL do dia 
27.11.07. (COMISSÕES DE 
JUSTIÇA, DE CIDADANIA E DE 
FINANÇAS) 

 
2. Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei nº 
567/2007, oriundo da Mensagem 
Governamental nº 237/2007, que 
dispõe sobre o pagamento de abono 
de R$ 800,00 (oitocentos reais) a ser 
pago aos Agentes Penitenciários em 
duas parcelas, no mês de publicação 
desta lei e no mês subseqüente. 
Publicado no DPL do dia 27.11.07. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
CIDADANIA, DE SEGURANÇA 
E DE FINANÇAS) 

 
3. Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei 
Complementar nº 51/2007, oriundo 
da Mensagem Governamental nº 
226/2007, que dispõe sobre a 
modalidade de remuneração por 
subsídio para os cargos de Perito 
Bioquímico-toxicologista, Perito 
Papiloscópico, Perito de 
Telecomunicações e Médico Legista, 
da carreira de policial civil e dá 
outras providências. Publicado no 
DPL do dia 27.11.07. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
CIDADANIA, DE SEGURANÇA 
E DE FINANÇAS) 

 
4. Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei nº 
565/2007, oriundo da Mensagem 
Governamental nº 232/2007, que 
abre Crédito Especial no valor de R$ 
235.000,00 (duzentos e trinta e cinco 
mil reais), em favor da Secretaria de 
Estado de Segurança Pública e 
Defesa Social, para realização de 
concurso público no Corpo de 
Bombeiros Militar. Publicado no 
DPL do dia 27.11.07. (COMISSÃO 
DE FINANÇAS) 

 
5. Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei nº 
564/2007, oriundo da Mensagem 
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Governamental nº 231/2007, que 
abre Crédito Especial no valor de R$ 
387.955,00 (trezentos e oitenta e sete 
mil, novecentos e cinqüenta e cinco 
reais) em favor da Secretaria de 
Estado de Saneamento, Habitação e 
Desenvolvimento Urbano, para 
contenção e proteção de rios urbanos 
localizados na microrregião Pólo 
Cachoeiro. Publicado no DPL do dia 
27.11.07. (COMISSÃO DE 
FINANÇAS) 

 
  O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Discussão única, em regime de urgência, 
do Projeto de Lei nº 566/2007. 
 Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 
para que esta ofereça parecer oral à matéria. 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(CLAUDIO VEREZA) – Sr. Presidente, estando o 
Sr. Theodorico Ferraço afônico, na forma regimental 
assumo a presidência da Comissão de Justiça e 
convoco seus membros, Srs. Deputados Theodorico 
Ferraço, Elcio Alvares, Doutor Wolmar Campostrini, 
Elion Vargas e Doutor Rafael Favatto. 
  Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 

Antes, porém, informaremos que enviamos 
ao Sr. Rodney Rocha Miranda, Secretário de 
Segurança, em nome da Comissão de Justiça, por 
orientação do seu presidente, o Sr. Deputado 
Theodorico Feraço, a seguinte correspondência: 
 

Vitória-Espírito Santo, 28 de 
novembro de 2007. 
Of./CJ/nº 025/2007. 
Exmo. Sr. Secretário de Estado. 
 

Permita-me ilustre Secretário 
informar a V. Ex.ª, que a Comissão 
de Constituição e Justiça, Serviço 
Público e Redação da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, deseja participar, juntamente 
com a OAB/ES, do acompanhamento 
do inquérito policial instaurado para 
apurar as circunstâncias do 
lamentável falecimento do advogado 
Dr. Geraldo de Paula. 

Expressamos a nossa 
confiança no trabalho de V. Ex.ª e de 
toda a equipe responsável pelo 
inquérito, confiantes no 
compromisso de respeito as bases do 
Estado Democrático de Direito, que 
fundamentam as ações das 
instituições públicas capixabas. 

Solicitamos que V. Ex.ª, 
dentro do espírito de cooperação 
entre as instituições públicas que 

caracterizam os últimos anos de vida 
estadual, mantenha esta Comissão 
informada sobre todos os atos 
praticados no âmbito da citada 
investigação policial, bem como de 
suas conclusões. 

Requeremos, ainda, a Vossa 
Excelência o agendamento, em data 
a ser previamente acordada, de uma 
audiência com os parlamentares 
integrantes deste Colegiado 
Legislativo – Deputados Theodorico 
Ferraço, Elcio Alvares, Elion Vargas, 
Doutor Wolmar Campostrini, Doutor 
Rafael Favatto, Claudio Vereza e 
Marcelo Santos, contando com as 
presenças, também, do Sr. 
Comandante Geral da Policia Militar 
e do Sr. Chefe de Polícia Civil, para 
que sejamos oficialmente informados 
sobre os fatos apurados e as 
providências já adotadas. 
 
Atenciosamente, 
 

DEPUTADO THEODORICO 
FERRAÇO 

 
PRESIDENTE DA COMISSÃO 

DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO 
E REDAÇÃO DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO” 
 

 Antes de iniciarmos o relato da matéria, 
solicitamos ao Sr. Deputado Sérgio Borges, 
Presidente da Comissão de Finanças, que em seu 
relato da peça orçamentária para o ano 2008, inclua 
toda a relação de entidades contempladas com 
emendas parlamentares de todos os trinta deputados, 
para que no ano de 2008, todas elas estejam aptas, 
segundo a lei orçamentária, para receberem emendas. 
(Pausa) 
 Srs. membros da Comissão de Justiça, 
passaremos a relatar a matéria do Projeto de Lei nº 
566/2007, oriundo da Mensagem Governamental nº 
234/2007, que dispõe sobre o pagamento de abono no 
valor de oitocentos reais a ser pago, em parcela única, 
aos servidores do Poder Executivo no mês de 
dezembro do corrente exercício. 
 O projeto inclui os ativos; estatutários; 
celetistas; contratados por designação temporária; 
aposentados e pensionistas dependentes de ex-
servidores vinculados ao Poder Executivo da 
administração direta, autarquias e fundações. 
Excetuando-se apenas o magistério estadual, a policia 
civil, a policia militar, o corpo de bombeiros militar, 
os servidores civis do hospital da policia militar e os 
servidores vinculados à Secretaria de Estado de 
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Saúde que já receberam e receberão, por meio de 
outras leis, abono do Estado. 
 A matéria está de acordo com a Constituição 
Estadual e por isso relatamos pela sua 
constitucionalidade e legalidade. (Muito bem!) 
(Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO- Com o 
relator. 
 
 O SR. ELCIO ALVARES – Com o relator. 
 
 O SR. DOUTOR WOLMAR 
CAMPOSTRINI – Com o relator. 
 
 O SR. ELION VARGAS – Com o relator. 
 
 O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 
Com o relator. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – 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 Defesa 
da 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 Defesa da Cidadania e convoco seus 
membros, Srs. Deputados Atayde Armani, Luciano 
Pereira, Givaldo Vieira e Robson Vaillant. 
 Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
 Srs. membros da Comissão de Defesa da 
Cidadania, o presente projeto, oriundo da Mensagem 
Governamental nº 234/2007, dispõe sobre o 
pagamento de abono no valor de oitocentos reais a 
ser pago, em parcela única, aos servidores do Poder 
Executivo no mês de dezembro do corrente exercício. 
 A Comissão de Justiça relatou pela 
constitucionalidade e esta comissão relata pela sua 
aprovação. (Muito bem!)(Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. ATAYDE ARMANI- Com o relator. 
 
 O SR. LUCIANO PEREIRA- Com o 
relator. 
 
 O SR. GIVALDO VIEIRA – Com o relator. 

 O SR. ROBSON VAILLANT- Com o 
relator. 
 
 O SR. DOUTOR WOLMAR 
CAMPOSTRINI- Sr. Presidente, o parecer foi 
aprovado à unanimidade pela Comissão de Defesa da 
Cidadania. 
 Devolvo a matéria à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON)- Concedo a palavra à Comissão de 
Finanças, para que esta ofereça parecer oral à 
matéria. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(SÉRGIO BORGES)- Convoco os membros da 
Comissão de Finanças, os Srs. Deputados Elcio 
Alvares, Luzia Toledo, Robson Vaillant, Doutor 
Rafael Favatto, Wanildo Sarnáglia e Freitas. 
 Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
 Srs. membros da Comissão de Finanças, 
relatamos pela aprovação da matéria. (Muito bem!) 
(Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 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. ROBSON VAILLANT – Com o 

relator. 
 
O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO -

Com o relator. 
 
O SR. FREITAS -Com o relator. 
 
O SR. WANILDO SARNÁGLIA –Com o 

relator. 
 

 O SR. SÉRGIO BORGES - Sr. Presidente, 
o parecer foi aprovado à unanimidade pela Comissão 
Finanças. 

Devolvo a matéria à Mesa. 
 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Em discussão o Projeto de Lei nº 
566/2007. 

Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 

Em votação o Projeto de Lei nº 566/07. 
Os Deputados que o aprovam, permaneçam 

sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Á Secretária para extração de autógrafos. 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei nº 567/2007. 



Vitória,-ES, quarta-feira, 12 de dezembro de 2007 Diário do Poder Legislativo - 5547 

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(CLAUDIO VEREZA) – Sr. Presidente, estando o 
Sr. Deputado Theodorico Ferraço afônico, na forma 
regimental assumo a presidência da Comissão de 
Justiça e convoco seus membros, Srs. Deputados 
Elcio Alvares, Theodorico Ferraço, Doutor Wolmar 
Campostrini, Elion Vargas e Doutor Rafael Favatto. 

Avoco a matéria para relatar.(Pausa) 
Srs. membros da Comissão de Justiça, trata-se do 
Projeto de Lei nº 567/2007, que dispõe sobre o 
pagamento de abono aos agentes penitenciários, que 
será pago em duas parcelas, no valor de oitocentos 
reais cada, incluindo aposentados, pensionistas, 
dependentes e ex-agentes penitenciários. 

O nosso parecer é pela constitucionalidade da 
matéria. (Muito bem!) (Pausa) 

Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Srs. Deputados? 
 

O SR. THEODORICO FERRAÇO - Com o 
relator. 

O SR. ELCIO ALVARES - Com o relator. 
 
O SR. DOUTOR WOLMAR 

CAMPOSTRINI - Com o relator. 
 
O SR. ELION VARGAS - Com o relator. 
 
O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

Com o relator. 
 
O SR. CLAUDIO VEREZA - Sr. 

Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão Justiça. 

Devolvo a matéria à Mesa. 
 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Concedo a palavra à Comissão de 
Cidadania, para que esta ofereça parecer oral a 
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 Luciano Pereira, Atayde Armani, 
Givaldo Vieira e Robson Vaillant. 

Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
Srs. membros da Comissão de Cidadania, a 
mensagem do Governo do Estado dispõe sobre o 
pagamento de abono de oitocentos reais aos agentes 
penitenciários, em duas parcelas, a serem pagas uma 
no mês de publicação desta lei e a outra no mês 
subseqüente. 

O nosso parecer é pela aprovação da matéria. 
(Muito bem!) (Pausa) 

Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Srs. Deputados? 
 
O SR. LUCIANO PEREIRA – Com o 

relator. 
 

 O SR. ATAYDE ARMANI - Com o relator. 
 

O SR. GIVALDO VIEIRA – Com o relator. 
 
O SR. ROBSON VAILLANT – Com o 

relator. 
 
O SR. DOUTOR WOLMAR 

CAMPOSTRINI - Sr. Presidente, o parecer foi 
aprovado à unanimidade pela Comissão de 
Cidadania. 

Devolvo a matéria à Mesa. 
 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) - Concedo a palavra à Comissão de 
Segurança, 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 Segurança e convoco 
seus membros, Srs. Deputados Doutor Hércules, 
Theodorico Ferraço e Givaldo Vieira. 

Designo o Sr. Deputado Doutor Hércules 
para relatar a matéria. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (Sem 
revisão do orador) - Sr. Presidente e Srs. membros 
da Comissão de Segurança, o Projeto de Lei nº 
567/2007 dispõe sobre o pagamento de abono de 
oitocentos reais aos agentes penitenciários em duas 
parcelas. Na verdade, seria da vontade do Governo 
conceder um abono maior, mas devido à falta de 
recursos maiores entendeu que poderia dar só essa 
importância. 
 O nosso parecer é pela aprovação da matéria. 
(Muito bem!)  
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI) – Em 
discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO – Com 
o relator.  
 
 O SR. GIVALDO VIEIRA – Com o relator. 
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 O SR. DOUTOR WOLMAR 
CAMPOSTRINI – A Presidência acompanha o voto 
do relator. 
 Sr. Presidente, o parecer foi aprovado à 
unanimidade pela Comissão de Segurança. 
 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 – 
(SÉRGIO BORGES) – Convoco os membros da 
Comissão de Finanças, Srs. Deputados Elcio Alvares, 
Luzia Toledo, Wanildo Sarnáglia, Freitas, Doutor 
Rafael Favatto e Robson Vaillant. 
 Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
 Srs. membros da Comissão de Finanças, o 
nosso parecer é pela aprovação da matéria, mais uma 
vez parabenizando o Sr. Governador pela 
sensibilidade em conceder abono aos agentes 
penitenciários. (Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO – Com o relator.  
 
 O SR. ELCIO ALVARES – Com o relator. 
 
 O SR. WANILDO SARNÁGLIA - Com o 
relator. 
 
 O SR. FREITAS – Com o relator. 
 
 O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 
Com o relator. 
 
 O SR. ROBSON VAILLANT – Com o 
relator. 
 
 O SR. SÉRGIO BORGES – Sr. Presidente, 
o parecer foi aprovado à unanimidade pela Comissão 
de Finanças. (Pausa) 
 Em relação às notícias veiculadas ontem em 
relação ao processo do pai do Sr. Deputado Luciano 
Pereira, parabenizamos S.Ex.ª pela vitória alcançada. 
Sabemos que a vitória é importante mas não ameniza 
a dor que sofremos. Queremos que leve um abraço 
nosso ao Sr. Prefeito Edinho Pereira, nosso amigo e a 
toda sua família. 
 Devolvo a matéria à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em discussão o Projeto de Lei nº 
567/2007. 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 

 Em votação o Projeto de Lei nº 567/2007. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 À Secretaria para extração de autógrafos. 
 Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei Complementar nº 51/2007. 
 Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 
para que esta ofereça parecer oral à matéria. 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(CLAUDIO VEREZA) - Sr. Presidente, na forma 
regimental assumo a presidência da Comissão de 
Justiça e convoco seus membros, Srs. Deputados 
Doutor Rafael Favatto, Elcio Alvares, Atayde 
Armani, Doutor Wolmar Campostrini e Elion Vargas.  

Sr. Presidente, considerando que a matéria 
chegou ontem a esta Casa, é complexa e não tem 
abono embutido com prazo para ser concedido, avoco 
a matéria para relatar e me prevelaço do prazo de até 
setenta e duas horas para oferecer parecer. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – É regimental. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(CLAUDIO VEREZA) – Devolvo a palavra à Mesa.
  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Discussão única, em regime de urgência, 
do Projeto de Lei nº 565/2007. 
 Concedo a palavra à Comissão de Finanças, 
para que esta ofereça parecer oral à matéria. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (SÉRGIO 
BORGES) - Convoco os membros da Comissão de 
Finanças, Srs. Deputados Elcio Alvares, Luzia 
Toledo, Wanildo Sarnáglia, Robson Vaillant, Freitas 
e Doutor Rafael Favatto. 
 Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
 Srs. membros da Comissão de Justiça, trata-
se do Projeto de Lei nº 565/2007, de abertura de 
crédito especial no valor de duzentos e trinta e cinco 
mil reais em favor da Secretaria do Estado de 
Segurança Pública visando incluir no orçamento 
vigente do Corpo de Bombeiro Militar do Estado 
realização de concurso público. Os recursos 
necessários à execução do referido crédito especial 
serão provenientes de anulações parciais de votações 
orçamentárias, conforme os anexos. 
 O concurso público, com certeza, após 
realizado aumentará o efetivo do Corpo de Bombeiro. 
Mais uma vez mostrando o cuidado com que o 
Governador do Estado vem tratando  a área de 
segurança do Estado do Espírito Santo. 

O nosso parecer é pela aprovação da 
matéria.(Muito bem!)(Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
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 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. ELCIO ALVARES – Com o relator. 
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO – Com o relator. 
 
 O SR. WANILDO SARNAGLIA – Com o 
relator. 
 
 O SR. ROBSON VAILLANT – Com o 
relator. 
 
 O SR. FREITAS – 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 
– Em discussão o Projeto de Lei nº 565/2007. 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 À Secretaria para extração de autógrafos. 
 Discussão única, em regime de urgência do 
Projeto de Lei nº 564/2007. 

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, Wanildo Sarnáglia, Robson Vaillant, 
Freitas e Doutor Rafael Favatto. 
Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 

Srs. membros da Comissão de Finanças, o 
projeto  trata de crédito especial no valor de trezentos 
e oitenta e sete mil, novecentos e cinqüenta e cinco 
reais em favor da Secretaria de Estado de 
Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano 
para aplicação em contenção e proteção de rios 
urbanos localizados na microrregião pólo Cachoeiro. 

O projeto está dentro da legalidade, com todas 
as informações. O nosso parecer é pela sua 
aprovação. (Muito bem!) (Pausa) 

 

Em discussão o parecer. (Pausa) 
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. WANILDO SARNAGLIA – 
Com o relator. 
 

 O SR. ROBSON VAILLANT – Com o 
relator. 
  

 O SR. FREITAS – 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) – Em discussão o Projeto de Lei nº 
564/2007. (Pausa) 

Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 

Em votação.  
Os Srs. Deputados que o 

aprovam,permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado 
À Secretaria para extração de autógrafos. 
 

O SR. SÉRGIO BORGES – Sr. Presidente, 
pela ordem! Lembramos aos membros da Comissão 
de Finanças e convidamos os Srs. Deputados para 
participarem da sessão desta comissão na segunda-
feira, dia 03, às 9h, onde leremos e discutiremos o 
relatório da Lei Orçamentária. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – Sr. 

Presidente, pela ordem! Peço a palavra para declara 
voto. 

 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Registramos a presença do Sr Maurino 
do PMDB e do ex- deputado Sávio Martins no 
plenário desta Casa.(Pausa) 

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Doutor 
Hércules. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES –(Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente, Sr.ªs Deputadas 
e Srs. Deputados votamos a favor da matéria por 
entender a sua importância. Saneamento e habitação 
é um clamor da população, principalmente, da 
população carente. A proteção dos rios, lagos e do 
meio ambiente é muito importante. 

Novamente registramos a importância da Sr.ª 
Deputada Luzia Toledo na luta pela preservação e 
proteção das nascentes e matas ciliares.  

É preciso que a população esteja ciente de 
que estamos fazendo esta sessão extraordinária, hoje, 
sem remuneração extra por esse trabalho em favor da 
nossa população.  

Não poderia deixar de registrar que a Câmara 
Municipal de Vila Velha, desde1990, quando fomos 
presidente pela primeira vez, na lei orgânica, 
apresentamos uma emenda determinando que não se 
pagasse mais por sessão extraordinária. Também 
fizemos a primeira sessão itinerante de qualquer 
câmara municipal do País.  
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Registramos que os deputados estão, hoje, 
nesta Sessão Extraordinária sem qualquer 
remuneração. Já temos a nossa remuneração e a 
recompensa do povo que nos elegeu para representá-
lo. 

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO – Sr. 

Presidente,pela ordem! Peço a palavra para declarar 
voto. 

 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra a Sr.ª Deputada Luzia 
Toledo. 

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO – (Sem revisão 

da oradora) – Sr. Presidente, Sr.ªs Deputadas e Srs. 
Deputados; ex- deputado pelo Município de Jaguaré, 
Sr. Sávio Martins, nossas boas-vindas a Casa. 
 Parabenizamos o líder do Governo, Sr. 
Deputado Elcio Alvares, que sempre nos ouve com 
propriedade.  

Votamos vários projetos na sessão ordinária, 
depois na sessão extraordinária e limpamos a pauta. 
Isso é muito importante para esta Casa. Estamos feliz 
porque votamos projetos importantes e falaremos 
sobre isso na próxima semana.  

Registramos, mais uma vez, que o projeto de 
interação do homem do campo com a cidade 
acontece hoje, às 19h, no Hortomercado. Estará 
presente o Presidente desta Casa, Sr. Deputado 
Guerino Zanon e isso é muito importante para esta 
Casa porque faz essa interação dos municípios com 
os deputados que representam não só o interior do 
Estado mas os setenta e oito municípios deste Estado.  

Desta vez trouxemos o Município de Venda 
Nova do Imigrante com todo o seu requinte porque é 
um dos municípios mais evoluídos na questão da 
agricultura familiar. Teremos o folclore, toda a 
produção da agricultura familiar, hoje conhecida 
nacionalmente. Teremos também a presença de 
representantes da Secretaria de Estado da 
Agricultura, e aproveitamos a oportunidade para 
parabenizar o secretário, Sr. César Colnago, nosso 
colega nesta Casa, por essa integração da cidade com 
o homem do campo, através desse projeto. 

Já estiveram representados os Municípios de 
Mimoso do Sul, Domingos Martins, Santa Teresa que 
é hoje mais um município da região serrana bem 
sucedido. Esteve presente nesta Casa o Sr. Leandro 
Carnielli para acompanhar a votação do projeto que 
dispõe sobre a diversificação dos produtos da 
agricultura familiar. Portanto, convidamos todos, as 
Sr.ªs Deputadas e Srs. Deputados em nome de todos 
os grandes agricultores familiares do Município de 
Venda do Imigrante para uma interação fantástica 
não só com produtos mas também com o folclore, 
com a cultura daquele município.(Muito bem!) 

 

O SR. DOUTOR WOLMAR 
CAMPOSTRINI - Sr. Presidente, peço a palavra 
para declarar voto.  

 

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 Deputadas e Srs. Deputados, 
registramos que as sessões foram muito importantes, 
principalmente a sessão extraordinária em que 
votamos matérias tão importantes para o servidor 
público. Registramos, também, nos Anais desta Casa 
de Leis, nossa satisfação em ver o jornal “A Tribuna” 
conquistar um prêmio tão importante como o prêmio 
de jornalismo sobre a questão da ecologia. O Projeto 
“Navegando os Rios Capixabas” tem matérias tão 
importantes veiculadas no jornal de grande circulação 
que é o jornal “A Tribuna.” Vale dizer que o conjunto 
dos cadernos tem sido usado por escolas, prefeituras 
e instituições, diversas fontes de consultas sobre a 
hidrografia capixaba. O prêmio sobre o projeto 
“Navegando os Rios Capixabas” é muito importante. 
Dessa forma, parabenizamos os jornalistas Srs. Joel 
Soprani e Gleberson Nascimento, do jornal “A 
Tribuna,” que receberam esse valioso prêmio das 
mãos do governador Paulo Hartung e pela Secretária 
de Estado de Meio Ambiente, Sr.ª Maria da Glória 
Abaurre.  

Estamos preocupados com essas questões. 
Debatemos nesta Casa sobre o aquecimento global. O 
“Prêmio Ecologia 2007” também trata de assuntos 
que tramitam nesta Casa de Leis, nos chamou muito a 
atenção sobre a balneabilidade dos nossos rios, um 
projeto de nossa autoria, o reflorestamento das 
margens dos nossos rios, uma questão de ecologia e 
de manutenção e preservação do meio ambiente. 

A partir da próxima semana, a convite da 
embaixada, juntamente com cento e trinta e dois 
países membros da ONU, participaremos de um 
congresso representando o Estado do Espírito Santo, 
sobre o aquecimento global no Mundo; em Bali, na 
Indonésia.  

Dizemos também da nossa satisfação de o 
Governador do Estado Paulo Hartung ter sancionado 
a lei de nossa autoria que institui a semana dos 
debates sobre aquecimento global no calendário 
escolar oficial das escolas públicas da rede estadual 
de ensino. (Muito bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) -Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão. Antes, porém, convoco os Srs. 
Deputados para a próxima, solene, 5.ª feira, às 14h, 
em homenagem aos 15 anos da Amus, e para a qual 
designo:  

 

EXPEDIENTE:  
 

O que ocorrer.  
Está encerrada a sessão.  
 

Encerra-se a sessão às doze horas e 
quarenta e cinco minutos. 

 

*Deixam de comparecer a presente sessão a Srª e os 
Srs. Deputados Aparecida Denadai, Da Vitória, 
Euclério Sampaio, Jardel dos Idosos, Marcelo 
Coelho, Marcelo Santos, Luiz Carlos Moreira, Paulo 
Foletto, Reginaldo Almeida e Sargento Valter e por 
estar licenciada a Srª. Deputada Janete de Sá). 



Vitória,-ES, quarta-feira, 12 de dezembro de 2007 Diário do Poder Legislativo - 5551 

QÜINQUAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO 
SOLENE DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SEXTA LEGISLATURA, REALIZADA EM 29 
DE NOVEMBRO DE 2007. 

ÀS QUINZE HORAS, NO PLENÁRIO 
DIRCEU CARDOSO, O SR. DEPUTADO 
GIVALDO VIEIRA, OCUPA A CADEIRA DA 
PRESIDÊNCIA . 
 
  O SR. PRESIDENTE – (GIVALDO 
VIEIRA) – É com satisfação que a Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo recebe a 
todos nesta tarde para a Sessão Solene em 
comemoração aos Quinze Anos da Associação de 
Mulheres de Serra. - AMUS. 
  Invocando a proteção de Deus, declaro aberta 
a sessão e vou ler um versículo a Bíblia. 
  

(O Sr. Givaldo Vieira lê: Salmos 
133 -OH) 

  
 Dispenso a leitura da Ata da sessão anterior. 
   Informo aos Srs. Deputados e demais 
presentes que esta sessão é solene, em comemoração 
aos Quinze Anos da Associação de Mulheres de 
Serra – AMUS - conforme requerimento de minha 
autoria, aprovado em Plenário. 

Convido todos para, de pé, ouvirmos a 
execução dos Hinos Nacional e do Espírito Santo. 
 

(São executados os Hinos Nacional 
e do Espírito Santo) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GIVALDO 
VIEIRA) – Convido para compor a Mesa a Sr.ª 
Laurinha Fortunata – Coordenadora Geral da AMUS; 
a Sr.ª Lourencia Riani – Secretária de Direitos 
Humanos e de Cidadania de Serra; a Sr.ª Edna 
Martins – Coordenadora do Fórum Estadual de 
Mulheres; a Sr.ª Maria Margareth Belmiro Lima – 
Secretária de Mulheres Trabalhadoras da CUT; a Sr.ª 
Elisabeth Ferreira – Presidente do Conselho 
Municipal dos Direitos da Mulher Serrana e a Sr.ª 
Ana Clemente de Paula – Coordenadora da 
Associação das Mulheres de Cariacica. (Pausa) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Agradecemos e anunciamos a 
presença do Sr. Odimar Péricles do Nascimento, da 
Direção Estadual do PSB; da Sr.ª Fátima Guerra, da 
Arcelor Mittal Tubarão, analista de responsabilidade 
social; da Sr.ª Amanda Melo, assessora de 
imprensada Arcelor Mittal Tubarão; da Sr.ª Kelly 
Cristina Lima, Secretária Adjunta da Secretaria de 
Direitos Humanos da Serra; da Sr.ª Andressa Norbim 
Passoli, Assessora Técnica da Secretaria de Direitos 
Humanos e Cidadania de Serra; da Sr.ª Daniela 
Sampaio Dasílio, representando a Petrobrás; da Sr.ª 
Albertina Maria Salomão Rocha, do Conselho da 

Mulher Estadual; e da Sr.ª Mara Rúbia, assistente 
social do INSS da Serra. 
 Neste momento convido o Sr. Deputado 
Givaldo Vieira, proponente desta sessão, para sua 
saudação. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GIVALDO 
VIEIRA) – Cumprimentamos a coordenadora geral 
da AMUS – Associação de Mulheres Unidas de 
Serra, Sr.ª Laurinha Fortunata; a Sr.ª Edna Martins, 
coordenadora do Fórum Estadual de Mulher; a Sr.ª 
Maria Margareth Belmiro Lima, Secretária das 
Mulheres Trabalhadoras da CUT; a Sr.ª Lourência 
Riane, Secretária de Direitos Humanos e Cidadania 
da Prefeitura de Serra; a Sr.ª Ana Clemente Paula, da 
Associação de Mulheres de Cariacica; a Sr.ª 
Elizabeth Ferreira das Mercês Vasconcelos, 
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da 
Mulher Serrana; a todas as lideranças presentes; aos 
poucos mas valorosos homens presentes, que com 
certeza foram intimados por suas companheiras a 
comparecerem a esta sessão solene; e nossa querida 
esposa, Sr.ª Andressa Norbim Passoli. 
Homenageamos a todos na figura do Sr. Odimar 
Péricles do Nascimento, que representa o Partido 
Socialista Brasileiro, nosso partido co-irmão. 
 Tivemos algumas escolas importantes para a 
nossa vida e para nossa formação. A primeira grande 
escola que segue para nossa vida é o seio da família, 
onde aprendemos as informações e os princípios 
fundamentais para nossa vida. Tivemos uma segunda 
grande escola que foi nossa atuação na igreja, na 
Paróquia de Carapina, ainda garoto, onde eram 
realizados cursos e aprendíamos muitas coisas. 
Ingressando na Pastoral da Juventude, que era uma 
grande casa que acolhia muitas organizações, porque 
existia uma salinha,  
Mas, tinha também,  a sala do Centro de Defesa de 
Direitos Humanos, o CDDH da Serra, que foi para 
mim outra grande oportunidade de crescimento como 
ser humano e de afirmação dos meus compromissos 
com os direitos humanos. Lá estava a PO e lá estava 
também uma salinha da Associação das Mulheres. E 
nós todos nos formamos ali, meio que 
misturadamente, de maneira interessante. Era 
inevitável acompanhar o trabalho da organização das 
mulheres, porque nos compreendíamos todos como 
cristãos, trabalhando o projeto de Deus,em quem 
sempre acreditamos, nessas diversas áreas, com esses 
diversos públicos. 
 Minha militância foi crescendo com o 
movimento estudantil. Aprofundei minha atuação 
junto ao CDDH, depois fui convidado para assessorar 
a então recém-eleita vereadora Lourencia Riani, hoje 
Secretária de Direitos Humanos e Cidadania. Ela já 
tinha quilômetros de política, mas de mandato 
entendia pouco. Eu não entendíamos nem de política 
nem de mandato. Estávamos numa equipe de novos 
na política, mas a Lourencia tinha uma certeza: o 
compromisso do seu mandato com a questão das 
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mulheres. E nós, como assessor, novamente 
envolvido de alguma forma com os trabalhos da 
AMUS, então acompanhava e participava de 
praticamente todos os encontrões, reuniões, em 
alguns momentos ajudando a tomar decisões, a 
construir processos, de forma que mesmo sendo 
homem me meio parte da AMUS, meio membro da 
AMUS. (Palmas) E como é um sentimento pessoal, 
posso tê-lo, e sempre tive muito carinho por essa 
entidade, pelo trabalho que realiza.  
 Ao longo do tempo percebemos nuances, 
detalhes que no dia-a-dia fogem do olhar . Mas como 
estamos ali vamos percebendo como é importante o 
trabalho feito pela AMUS. Ouvi relatos de mulheres, 
muitas vezes informando como a AMUS foi para elas 
uma oportunidade de se descobrirem mulher, de se 
sentirem valorizadas, de se sentir uma pessoa em 
condições de tomar decisões sobre sua vida, de 
mudar o rumo da vida, de provocar transformações 
positivas na família. Quantas vezes vimos homens 
por lá querendo saber o que era a AMUS, porque 
depois da participação da mulher as coisas mudaram 
em casa. Também já assisti a relatos tristes, de 
histórias de violência, de dor, de sofrimento, de 
opressão, de discriminação, mas sempre percebi ali 
uma semente viva de libertação, uma vontade de 
fazer as coisas acontecerem.  

Hoje nos encontramos neste momento da 
vida. Estou deputado estadual há pouco tempo e a 
AMUS continua firme e cada vez maior, mais 
organizada. Recebo os relatos sobre os novos 
projetos – não estou freqüentemente na associação, 
mas tenho pessoas do meu círculo de amizade 
acompanhando e participando -  e meu coração se 
enche de alegria ao ver que não só continua firme, 
mas fazendo a diferença para tantas mulheres, e não 
apenas para as que participam mas para muitas que 
nunca foram a AMUS. De alguma forma a luta de 
vocês vai impactando a vida de todas as mulheres. 

Fico feliz em ver o estágio que hoje está a 
entidade e, ao acompanhar a celebração, a festa de 
aniversário de quinze anos da AMUS, sugeri que a 
AMUS aceitasse um momento solene na Assembléia 
Legislativa, mostrando para o Espírito Santo a força 
dessa entidade e celebrarmos juntos, porque a AMUS 
vem cumprindo um papel muito importante no 
Estado do Espírito Santo, porque a emancipação das 
mulheres e a consolidação dos direitos da mulher são 
passos necessários para a construção da sociedade 
que buscamos. E se os agentes públicos, sejam 
municipais, estaduais ou federais, se não estão, 
devem estar comprometidos, porque somente dessa 
forma teremos uma sociedade mais igualitária. 

Hoje também, como coincidências boas 
sempre aparecem, percebemos que tem mais gente 
faz quinze anos. A Amucabuli fez quinze anos em 
maio deste ano e o Fórum Estadual de Mulheres em 
junho. Uma salva de palmas para a Amucabuli de 
Cariacica e para o Fórum Estadual de Mulheres. 
(Palmas) 

Agradecemos a presença de um grupo do 
Programa Catavento, da ACES, e da Sr.ª Maria de 
Fátima Guerra, da Arcelor Mittal, Tubarão. 

O objetivo de hoje é tão-somente 
homenagear as mulheres da Associação das Mulheres 
Unidas da Serra, estendendo-a para a Amucabuli e 
para o Fórum Estadual de Mulheres. Queremos que 
esta homenagem simples seja um incentivo, um 
apoio, um carinho, um abraço em vocês para dizer do 
reconhecimento, dizer que valeu a pena o caminho 
seguido até aqui e que vale a pena caminhar mais. 
Vocês estão hoje  aqui em grande número, o que nos 
surpreende porque é difícil as pessoas virem até esta 
Casa pela distância e pelo horário que não é dos 
melhores. Vocês já foram poucas no início e hoje são 
muitas, organizadas em todo o Município de Serra, 
no nosso Estado, enfim, no nosso País fazendo 
conferências, consolidando direitos. Então sintam-se 
homenageadas, abraçadas! Parabéns pelas 
conquistas! Tenham a certeza de ter aqui na 
Assembléia Legislativa vários deputados como 
parceiros, mas em especial o Deputado Givaldo 
Vieira quer ser e continuar sendo um parceiro de 
primeira hora na luta de vocês, um parceiro para 
caminhar junto porque acredito na luta de vocês, mas 
porque minha história foi formada junto à caminhada 
de vocês. 

Finalizando gostaria, com a licença de todas, 
de dedicar esta sessão solene a nossa querida amiga 
Mercedes Jacinta Vaillant, do Bairro Jardim Tropical. 
Obrigado pela energia que irradia, pela presença, pois 
é sempre motivo de ânimo para nós. Sua presença 
nos dá mais do que podemos dar à senhora. Sinta-se 
especialmente homenageada. A senhora faz parte 
dessa história bonita. Agradeço também a presença 
de seu filho, o Padre Paulo Sérgio Vaillant. 

Parabéns a todas vocês. Viva a Associação de 
Mulheres Unidas da Serra! (Muito bem!) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Assistiremos neste momento à 
apresentação de um vídeo documentário sobre a 
AMUS – Associação de Mulheres Unidas da Serra. 
(Pausa) 

 
(É feita a apresentação do vídeo) 

  
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – O vídeo sobre os quinze anos da 
AMUS é bastante longo, pois é muita história, e 
continuará sendo exibido enquanto os convidados 
fazem sua saudação. 

Convidamos para fazer uso da palavra a Sr.ª 
Laurinha Fortunata, presidenta e coordenadora geral 
da AMUS. 
 
 A SR.ª LAURINHA FORTUNATA – (Sem 
revisão da oradora) – Peço licença a Mesa para 
cumprimentar primeiro minhas colegas de diretoria, 
minhas companheiras de caminhada e todos aqueles 
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que vieram nos prestigiar hoje. Em nome das minhas 
colegas e companheiras cumprimento todos os 
homens, os poucos que vieram aqui. 
 Cumprimento a minha companheira de luta 
da Amucabuli, Ana Clemente; a Eusabeth Ferreira, 
companheira de diretoria e presidenta do Komus; a 
Edna Martins, coordenadora do Fórum Estadual de 
Mulheres; a minha colega de trabalho e companheira 
Maria Margaret Belmiro, Secretária da Mulher 
Trabalhadora da CUT; a minha colega Lourencia 
Riani, Secretária de Direitos Humanos e Cidadania 
da Serra; e por último o meu grande amigo, parceiro 
da AMUS e proponente desta sessão, Deputado 
Givaldo Vieira. 
 Senhoras e senhores, quero iniciar minha fala 
citando o poeta Raul Seixas: “Sonho que se sonha só 
é só um sonho, mas sonho que se sonha junto é 
realidade”. A AMUS – Associação de Mulheres 
Unidas da Serra – é fruto desse sonho coletivo. 
Graças àquelas mulheres, bravas companheiras, hoje 
estamos comemorando quinze anos. 
 Mas quero lembrar que não são quinze anos 
apenas o tempo que temos de registro, porque a 
associação verdadeiramente, no sentido exato da 
palavra, já existia desde a década de 1970, pois antes 
de existir a AMUS já existia uma associação de 
mulheres. Em cada novo bairro que surgia, ali se 
formava um grupo de mulheres que se reuniam e 
tiravam as mais importantes diretrizes de luta. 
Naquela época se lutava pelo posto de saúde, pela 
escola, pelo ônibus e até pelo asfalto; e assim foram 
tantas lutas e reivindicações, principalmente no 
momento em que eram proibidas as manifestações. 
 Faço questão de me lembrar desses fatos, 
pois são fundamentais para que compreendamos a 
importância  da nossa entidade,mas acima de tudo 
para que entendamos o nosso compromisso diante da 
sociedade.  
 Hoje o mundo está mudado e as nossas 
bandeiras de lutas também. Eu diria que um dos 
nossos maiores desafios é fazer com que cada mulher 
possa se tornar uma protagonista de sua própria 
história, tornando-se uma agente capaz de discutir e 
propor políticas públicas que lhe dê dignidade e faça 
dela uma cidadã. 
 Nós da AMUS temos buscado fazer esse 
trabalho que a cada dia revela -se mais árduo.Temos 
também muito a comemorar, pois nesses quinze anos 
a nossa entidade se tornou uma referência. Estamos 
presentes nos Conselhos municipais de assistência 
social, dos direitos da mulher serrana, de segurança 
alimentar, além de termos assento no conselho 
estadual dos direitos da mulher e no fórum estadual 
de mulheres.   
 Outra constatação de que trabalhamos com 
muita seriedade, são as importantes parcerias que 
temos firmado, sobretudo nos últimos anos.A AMUS 
sempre viveu em parcerias e algumas delas posso 
citar com muito orgulho: Paróquia São José Operário, 
que nos abrigou e nos acolheu até o ano de 2004, 

quando firmamos um convênio com a Petrobras que 
nos possibilitou a saída para uma sede alugada;   
CDDH, importante na nossa construção; CECOPES; 
Instituto das Religiosas Sagrado Coração de Maria; 
Sindimármore; Sinergia e tantos outros. Mas 
sobretudo nos últimos anos, os convênios firmados 
com a CST e com a Petrobrás, que nos permitiram ter 
uma nova perspectiva, abriu novos horizontes para as 
nossas mulheres. 
 O resultado mais expressivo e aguardado por 
todos e todas é a finalização da obra da sede própria, 
que deverá ser entregue até março de 2008. 
Desejamos que esse espaço sirva para gestar novas 
idéias e dê um novo ânimo frente aos desafios que o 
sistema nos impõe. 
 Entendemos que o desenvolvimento tão 
propalado pelos nossos governantes não pode ser 
deixado de lado a maior parcela da sociedade, que 
durante toda a história humana esteve sempre num 
patamar abaixo do desejado e merecido também. Não 
poderá haver desenvolvimento sem uma política que 
contemple a equidade de gênero e respeito às 
diferenças. Muito obrigada. (Muito bem!) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO)- Convido a Srª. Lourencia Riani, 
Secretária de Direitos Humanos e Cidadania de Serra  
para fazer uso da palavra. 
 

A SR.ª LOURENCIA RIANI –(Sem 
revisão da oradora) -  Boa-tarde a todos e a  todas. 
Temos bravos companheiros presentes. Cumprimento 
o Sr. Carlinhos,com a sua mãe, cumprimentando 
todos os companheiros homens que estão no plenário, 
moradores de Carapina; os componentes da Mesa-o 
Sr. Deputado Givaldo Vieira  hoje é “bendito fruto” 
no meio das nossas mulheres- as Srs.ª Ana, Beth 
Margarete, Laurinha, enfim todas porque estamos 
hoje comemorando quinze anos, multiplicados por 
dois e mais um ainda. Na realidade são trinta e um 
anos da luta das mulheres no município de Serra, 
com os grupos de mulheres. Em março do ano que 
vem completará vinte nove anos que estou no 
Espírito Santo. 

Conheci os grupos de mulheres através das 
comunidades católicas de São João e São Pedro; da 
Sr.ª Nilza; da Dona Maria que não está aqui mais; da 
Dona Ana que não está conosco; das Donas Arlinda, 
Lurdes, Neuza e das mulheres que lutavam por 
asfalto em nosso bairro.Tínhamos uma briga com o 
ex-prefeito José Maria Feu Rosa.  

A história das mulheres no município de 
Serra é riquíssima. E não poderia deixar de dizer que 
quando o camburão chegou para prender as mulheres 
eram muitas e não as levou,mas levou  um dos 
vereadores  do bairro. 

A nossa luta contra a violência, contra as 
mulheres e contra nossas manifestações é muito 
antiga. Então, hoje estamos comemorando quinze 
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anos, multiplicados por dois e mais um. Isso é muito 
importante.  

A Sr.ª Edna Martins, do fórum,  é uma 
organização muito importante que o Espírito Santo 
construiu junto com a Amucabuli, com a AMUS e 
com as mulheres rurais. 

Vim aqui hoje enquanto poder público, mas 
acabamos como militante e não podemos esquecer a 
história também.  

Sr. Deputado Givaldo Vieira, lembro-me 
muito quando V. Ex.ª  começou a contar a história  
das nossas lutas  no município de Serra.  S.Ex.ª como 
assessor, ajudando-nos a construir a Lei do Conselho 
da Mulher no município de Serra. Naquela época 
tínhamos que indicar à prefeitura que  deveria fazer 
aleitamento materno, quando é algo que o poder 
público devia trabalhar para as nossas mulheres. 
Ficávamos fazendo indicação, brigando pela 
maternidade como vocês viram nas fotografias.  

O Sr. Deputado Givaldo Vieira é parte dessa 
história, parte dessa luta. Nosso mandato teve uma 
dedicação especial às mulheres. Avançamos, 
chegamos e hoje estou no poder público.O Sr. 
Deputado Givaldo Viera passou pela secretaria e 
construiu lá uma divisão de trabalho com as 
mulheres. Hoje conseguimos transformar em 
departamento. Naquela época o Sr. Deputado 
Givaldo Vieira deu posse ao conselho da mulher. 
Passaram-se quase dez anos da Lei do Conselho para 
posse, mas fomos  juntos. 

O movimento das mulheres tem uma 
importância fundamental na conquista das políticas 
públicas. Na Serra somos testemunha enquanto 
militante e também quando assumimos o mandato. 
Depois que companheiros ou companheiras 
assumiram as secretárias  demos passos mais largos 
como: o conselho, a divisão que agora é 
departamento, como a “Casa Marcele”, que abriga 
mulheres que estão com suas vidas ameaçadas. A 
serra é a única cidade que mantém uma casa para 
mulheres. Só agora é que tem a casa estadual. O 
município de Serra já tem a casa para mulheres  há 
mais de três anos. 

Precisamos homenagear  aquelas anônimas 
mulheres, que não podemos dizer o nome. Mas está 
aqui a Tertuliana, em nome dela saúdo todas nossas 
servidoras do departamento. São histórias muito 
difíceis até para elas encaminharem.  

Mas são mulheres que acolhemos e, graças a 
Deus, entre as mulheres acompanhadas pelo Provida 
e pela Casa Marcele, não tivemos óbitos. Isso é uma 
vitória fundamental para o movimento de mulheres, 
porque é a forma do poder público fazer com que 
diminua a violência. 

Sabemos que temos muito ainda que fazer 
em nível de poder público, de prefeitura de Serra. E 
em nome do Sr. Prefeito trazemos um abraço. Ainda 
falta muito a fazer. A Beth, que é presidente do 
conselho, acompanha e não damos conta de tudo.  

Como secretária venho dizer a vocês que as 
mulheres deverão continuar lutando para que outros 
direitos sejam garantidos. Hoje um dos principais 
desafios é a geração de renda e a violência. A 
violência é algo que ainda nos assusta muito. A cada 
dia os casos são mais difíceis. Então, o poder público 
tem muito que avançar e avançaremos juntas, não é, 
Beth? Avançaremos no conselho, na AMUS. A 
Laurinha assumiu agora a coordenadoria da AMUS; 
a diretoria está toda aqui e eu também faço parte. 
Mas temos muito que avançar. 

Neste momento parabenizo o Sr. Deputado 
Givaldo Vieira pela sensibilidade que tem de muitos 
anos, desde criança na luta da Pastoral da Juventude, 
e hoje nos homenageia. Sinto-me também 
homenageada e feliz. Veremos muitas mulheres 
receberem suas homenagens porque fizeram e fazem 
parte dessa história. E aquelas companheiras nossas 
que já estão em outro lugar, mas fazem parte da 
nossa lembrança. Fiquei vendo o vídeo lembrando de 
muitas que nos ajudaram no dia-a-dia e que hoje não 
estão aqui participando dessa homenagem. Em nome 
da Dona Ana Pirola homenageio todas essas 
companheiras nossas e quero uma salva de palmas 
para todas que já foram para um outro mundo e que 
hoje temos muita saudade. Elas eram bravas 
companheiras da nossa luta. (Palmas) 

Um abraço para todas vocês, muito 
especialmente para a Laurinha Fortunato, em nome 
de toda a AMUS. E, e ao Sr. Deputado Givaldo 
Vieira, um grande abraço. (Muito bem!)   

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Ouviremos agora a cantora e 
violonista, Sr.ª Siomara Ferreira de Oliveira, que 
interpretará uma música de sua autoria, “Amor das 
Deusas”. 

 
A SR.ª SIOMARA FERREIRA DE 

OLIVEIRA – Boa-tarde a todos e a todas, aos 
componentes da Mesa e aos representantes das 
entidades presentes. 

Não sou violonista como o cerimonialista 
falou, porque meu curso de violão foi cada um me 
ensinando um pouquinho. E já viu como é dona-de-
casa: faz uma coisa, larga; lembra de uma coisa, faz 
outra e daqui a pouco faz outra. Então, o meu toque 
de violão não é aquela suavidade, não. Vocês vão rir 
um pouquinho. 

Mas a música que fiz para homenagear a 
AMUS me veio na cabeça lá pelas três horas da 
manhã, quando estava dormindo. De repente acordei 
com a música pronta e coloquei uma letra assim: 
“Amor de Deus em simples criaturas, mulheres 
corajosas que no dia -a-dia expressam seus valores 
com suas lidas, suas vitórias e suas conquistas”. 
 

(É entoada a música pela cantora)  
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O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Palmas para a Sr.ª Sionara 
Ferreira de Oliveira, pela bonita música  feita em 
homenagem aos  quinze anos da AMUS. (Palmas) 
 Dando continuidade a esta Sessão Solene, 
convidamos  para fazer uso da palavra  a Sr.ª Edna 
Colabrez Martins, Coordenadora do Fórum Estadual 
de Mulheres. 
 
 A SR.ª EDNA COLABREZ MARTINS – 
(Sem revisão da oradora) –  Boa-tarde a todos. 
Saúdo também à Mesa. Cheguei há vinte e três anos 
em Vitória e  convivi e continuo convivendo até hoje 
com as grandes protagonistas da luta das mulheres  
do Estado do Espírito Santo, que são as mulheres da 
AMUS. 
 Desde a década de 80 a Associação de 
Mulheres de Serra vem nas suas caminhadas, nas 
suas lutas, nas suas oficinas construindo também a 
luta pelos direitos e emancipação das mulheres do 
Estado do Espírito Santo e do Brasil. 
 As mulheres da AMUS estiveram no “Lobby 
do Batom”, na Constituinte de 1988, que concretizou 
nossos direitos pela via jurídica. Estivemos juntas em 
vários 08 de março nas ruas desta capital, na luta 
contra a carestia, na luta  pelo fim da violência  
contra a mulher, na implementação de políticas 
públicas. 

E, se hoje a Serra é um município que  tem 
uma das políticas públicas mais avançadas para as  
mulheres do Estado do Espírito Santo, de acordo com 
a nossa conferência estadual, é porque essas mulheres 
estiveram sempre presentes,  não só nas reuniões, 
mas nas frentes de luta para que essa realidade 
pudesse ser modificada. 
 A AMUS ajudou a construir várias outras 
entidades que existem hoje no Estado do Espírito 
Santo e  que também buscam na luta para que 
possamos, realmente, transformar essa  sociedade e  a 
concretização dos direitos das mulheres. 
 Quinze anos, como disse a nossa cantora, é 
um debute de muita responsabilidade do que ainda 
temos a fazer neste Estado, no Brasil e no mundo. 
 Muitas mulheres  ainda necessitam que  
possamos manter essa bandeira   sempre em riste 
para que acabemos com toda opressão que muita de 
nós sofremos principalmente com a questão da 
violência contra a mulher. 
 Hoje no Estado do Espírito Santo essa 
realidade ainda é muito presente, no Município de 
Serra e é necessário que a gente mantenha essa 
organização como todas as outras, a Amucabuli, a 
Comissão de Mulheres da CUT, o fórum de mulheres 
que é uma rede com várias outras entidades, mas que 
tem na AMUS um suporte principal para a 
organização das mulheres no Estado do Espírito 
Santo. 
 Ao chegar na AMUS as mulheres mostram e 
comprovam que temos condições de sermos 
protagonistas desta história que construímos ao longo 

de muitos anos neste Brasil,mas que não nos foi dado 
o direito de sermos heroína dela. 
 Uma audiência como esta Sr. Deputado 
Givaldo Vieira, na realidade, mostramos ao Estado 
do Espírito Santo que, se estamos no patamar de 
conquista e de emancipação das mulheres neste 
século XXI, em 2007 é porque essas mulheres, a 
grande maioria delas que estão nesta sessão, fizeram 
essa luta. A história se constrói assim e precisa ser 
mostrada. 
 Nesses quinze anos, que não são quinze, são 
trinta e um, o que mais me emocionou  foi ouvir as 
poesias das Sr.ª Angelina Francisca dos Reis, na 
praça Costa Pereira, no dia 08 de março. Com ela 
aprendi a gostar da poesia, a respeitar as nossas 
poetisas  e, principalmente as nossas poetisas 
populares. 
 Parabéns para AMUS, para todas as mulheres 
da Associação de Mulheres Unidas da Serra e do 
Estado do Espírito Santo. Muito Obrigada! (Muito 
bem!) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARHIS FILHO) – Convido para fazer uso da 
palavra a Sr.ª Margarethe Belmiro Lima, da 
Secretaria de Mulheres Trabalhadoras da CUT. 
 
 A SR.ª MARGARETHE BELMIRO 
LIMA – (Sem revisão da oradora) – Boa-tarde a 
todas as mulheres e  a todos os homens presentes.  
 Estamos muito felizes e honradas por 
participar com vocês, neste dia, desta comemoração. 
Na verdade seria um dia para debutar. Vocês estão 
debutando, mas já são somados trinta e um anos de 
luta. 
 Cumprimentamos à Mesa, o Sr. Deputado 
Givaldo Vieira, parabenizamos V. Ex.ª por ter 
propiciado e ter aberto as portas desta Casa de Leis 
para receber e homenagear as mulheres da AMUS.  

Essa é uma oportunidade rara. Não temos 
tantas oportunidades para mostrar e dar visibilidade a 
nossa luta. Isso é muito importante porque levanta a 
auto-estima da mulher que está nessa luta e faz com 
que a sociedade a reconheça como uma referência de 
luta. 

A AMUS, para mim é uma associação de 
mulheres guerreiras que quando fazem a sua luta e 
enfrentam dificuldade no Município de Serra, 
transformam aquele lugar.  

A AMUS, além de resgatar a auto-estima da 
mulher, resgata e constrói a cidadania e dá a essa 
mulher a sua autonomia que é muito importante para 
aquelas que trabalham. As mulheres que estão no 
mercado de trabalho precisam ter o direito de decidir 
sobre si; sobre o dinheiro que ganham. E a AMUS 
faz isso com muita competência porque começa 
capacitando, formando e fazendo oficinas. Isso é 
muito importante para a construção da mulher 
enquanto sujeito ativo dentro do Município de Serra e 
o município ganha com isso, porque ele é  o mais 
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avançado na rede de enfrentamento à violência. Esta 
semana já tivemos sete ou oito mulheres assassinadas 
pelos seus maridos ou companheiros, no nosso 
Estado. 

Isso é um número muito grande para nós e 
não podemos continuar de braços cruzados. Para que 
isso diminua, precisamos enfrentar junto com o 
Estado.  

Hoje é a festa de comemoração dos 15 anos 
da AMUS. Parabenizamos a associação e que 
continuem organizados, criando os seus espaços 
porque as mulheres quando ocupam espaços, 
modificam também a vida dos bairros, das cidades e 
por onde passam.Com a sua sensibilidade e com o 
seu conhecimento, transformam a vida da nossa 
sociedade.   

Parabenizamos todos e muito obrigada. 
(Muito bem!) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) -Neste momento, convidamos 
para fazer uso da palavra à Sr.ª  Angelina Francisca 
dos Reis, e posteriormente assistiremos a declamação 
de uma poesia de sua autoria. 
  

A SR. ª ANGELINA FRANCISCA DOS 
REIS – (Sem revisão da oradora) - Boa-tarde aos 
companheiros e companheiras. Mais uma vez 
estamos, nesta Casa, agradecendo ao Senhor.   

Ficamos muito felizes de ver a nossa colega, 
Sr.ª Mercedes Jacinta Vaillant porque batalhamos 
desde o começo da criação do grupo  de mulheres 
que hoje é a AMUS, graças a Deus. Juntas, lutamos 
muito e hoje estamos muito felizes em encontrá-la, 
nesta sessão. É uma maravilha!  

Agradecemos também às mulheres Sr.ªs 
Laurinha, Beth. A Sra. Beth é uma mulher guerreira 
que nos ajudou muito a crescer.  

Nada sei e nunca pude falar o que queria, 
então comecei a escrever mesmo sem saber, porque  
ninguém  daria satisfação às minhas palavras. 
Ninguém  me atenderia, porque além de ser negra, 
sou pobre. Ninguém me daria ouvidos.  Pensei: vou 
escrever porque assim eles têm que ler  e têm que me 
engolir.  

A Sr.ª Beth me ajudou muito porque eu não 
tinha estudado, não sabia nem escrever minhas 
poesias.  
 Recitarei uma poesia que diz o seguinte:   

   

Homenagem aos 25 anos da AMUS 

 

Estamos satisfeitos, trabalhando com 
muitas lutas, aprendendo que as 
mulheres têm uma força absoluta. 

Arando terra e plantando, hoje 
estamos vendo as frutas. 

Começando pelos grupos, em todo 
bairro serrano, as lutas eram de 
janeiro até o final do ano. 

Uma ajudando a outra e todas se 
conscientizando. 

No centro de treinamento, era 
encontro com o grupão, e quando a 
gente se encontrava era danado de 
bom! Cada uma prestava conta do 
seu grupo em união. 

Mudamos o nome do grupo, para não 
haver divisão. Daí não era mais 
grupo, e sim associação, movimentos 
de mulheres só trás libertação. 

Associação das Mulheres Unidas da 
Serra - AMUS - continuou a lutar. 

Começaram a dar mais trabalho ao 
movimento popular. 

Trabalhando com artesanato era o 
que mais se ouve falar. 

Caminhando de mãos dadas, 
chegamos até a pensar: nós não 
estamos felizes, temos muito que 
lutar. 

Precisamos ter um modo das 
mulheres se conscientizarem 

  

Foram várias as presidentes que 
passaram nessa batalha 

Todas elas trabalharam, nenhuma 
delas teve falha 

Unindo junto com a AMUS quem 
não põe não se espalha 

É só conscientização.  

Cada dia mais animado, as mulheres 
aprendendo nenhuma ficar calada. 

Até aquelas que estavam dormindo já 
estão acordadas 

Com a Lei Maria da Penha, as 
mulheres estão se preparando 

Aprendendo a dizer “Não” quando 
elas estão apanhando 

É uma ajudando  a outra 

E suas idéia trocando 
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Olho roxo, cara quebrada, nenhuma  
delas pode ter 

A Lei Maria da Penha e a AMUS 
estão ai para socorrer! Sempre 
mostrando o caminho e nosso direito 
de viver 

Estou muito feliz por estar aqui com 
vocês, nessa comemoração. 

São vinte e cinco  anos  de luta e  
quinze de fundação, 

 a maravilhosa AMUS está na 
coordenação 

Começamos pelas sementes que 
foram plantadas no chão 

Cresceram e deram frutos e está 
dando produção 

Isso é para o povo saber que as 
mulheres não lutam em vão  

Se você me der licença, agora eu vou 
parar 

Ajudei a plantar semente 

Também ajudei  a regar  

Hoje estou vendo os frutos para todos 
saciar 

Sou eu Angelina Reis que não posso 
me calar.(Muito bem!) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Solicito uma salva de palmas 
para a Sr.ª Angelina Francisca dos Reis.  (Palmas!) 
Passaremos à entrega dos diplomas, em 
comemoração ao “15 anos da Associação de 
Mulheres  Unidas de Serra”  às homenageadas do Sr. 
Deputado Givaldo Vieira.  
 Convido a Sr.ª Angelina Francisca dos Reis, 
de Feu Rosa,  para receber o diploma e as flores das 
mãos do Sr. Deputado Givaldo Vieira. 
 

(A homenageada recebe o diploma 
e as flores)  

 
 O SR. CERIMONIALISTA – ( SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido a Sr.ª Mercedes Jacinta 
Vaillant, de Jardim Tropical,   para receber o diploma 
e as flores das mãos do Sr. Deputado Givaldo Vieira. 
 

(A homenageada recebe o diploma 
e as flores)  

 

  O SR. CERIMONIALISTA – ( SÉRGIO 
SARKIS FILHO) –Convido a Sr.ª Nilza  Silva 
Alves, de Carapina,  para receber o diploma e as 
flores das mãos do Sr. Deputado Givaldo Vieira. 
 

 (A homenageada recebe o diploma 
e as flores)  

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido a Sr.ª Maria Norma 
dos Reis, de Cidade Continental, Município de Serra, 
para receber das mãos do Sr. Deputado Givaldo 
Vieira um diploma e um buquê de flores. (Pausa) 
 

(A homenageada recebe o diploma 
e o buquê de  flores) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido a Sr.ª Neorizete 
Margotto Morra, de Nova Carapina, para receber das 
mãos do Sr. Deputado Givaldo Vieira um diploma e 
um buquê de flores.(Pausa) 
 

(A homenageada recebe o diploma 
e o buquê de flores) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido a Sr.ª Maria da Penha 
Pelissari da Fonseca, de Carapina Grande, para 
receber das mãos do Sr. Deputado Givaldo Vieira um 
diploma e um buquê de flores. (Pausa) 
 

(A homenageada recebe o diploma 
e o buquê de flores) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido a Sr.ª Lucília Barros da 
Silva, ex-moradora da Serra mas participante ativa, 
hoje residente no bairro Jardim Camburi, para 
receber das mãos do Sr. Deputado Givaldo Vieira um 
diploma e um buquê de flores. (Pausa) 
 

(A homenageada recebe o diploma 
e o buquê de flores) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido a Sr.ª Risonete 
Tamanini Pereira, de Nova Carapina, para receber 
das mãos do Sr. Deputado Givaldo Vieira um 
diploma e um buquê de flores. (Pausa) 
 

(A homenageada recebe o diploma 
e o buquê de flores) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido a Sr.ª Edileusa Santos 
Rodrigues para receber, em nome da Sr.ª Maria Leite 
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Cipriano, do Bairro Camará, um diploma e um buquê 
de flores das mãos do Sr. Deputado Givaldo Vieira.  
(Pausa) 
 

(A convidada recebe o diploma e o 
buquê em nome da homenageada) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Neste momento serão 
homenageadas as entidades que muito colaboraram 
com a AMUS.  

Convido a Sr.ª Edinalva de Matos Moraes 
para receber, em nome do Centro de Defesa dos 
Direitos Humanos da Serra, Carapina, um diploma e 
um buquê de flores das mãos do Sr. Deputado 
Givaldo Vieira.  (Pausa) 
 

(A convidada recebe o diploma e o 
buquê em nome da entidade 
homenageada) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido a Sr.ª Lucília Barros da 
Silva para receber, em nome da Paróquia São José 
Operário , de Carapina, um diploma e um buquê  de 
flores das mãos do Sr. Deputado Givaldo Vieira.  
(Pausa) 
 

(A convidada recebe o diploma e o 
buquê em nome da entidade 
homenageada) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido a Sr.ª Eusabeth 
Ferreira das Mercês Vasconcelos para receber, em 
nome do Instituto das Religiosas Sagrado Coração de 
Maria, Vitória, um diploma e um buquê  de flores das 
mãos do Sr. Deputado Givaldo Vieira.  (Pausa) 
 

(A convidada recebe o diploma e o 
buquê em nome da entidade 
homenageada) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido a Sr.ª Lilioza do 
Patrocínio Rodrigues, do Bairro Feu Rosa, para 
receber o diploma eas flores das mãos do Sr. 
Deputado Gilvaldo Vieira. 

 
(A homenageada recebe o diploma 
e as flores) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido a Sr.ª Terezinha de 
Jesus Pin, do Município da Serra, para receber, em 

nome de sua irmã Irmã Helena Pin, o diploma e as 
flores das mãos do Sr. Deputado Gilvaldo Vieira. 

(A homenageada recebe o diploma 
e as flores) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido a Sr.ª Maria Odete de 
Oliveira Costa, do Carapina, para receber o diploma e 
as flores das mãos do Sr. Deputado Gilvaldo Vieira. 

 
(A homenageada recebe o diploma 
e as flores) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido a Sr.ª Edileuza Santos 
Rodrigues, do Bairro Hélio Ferraz, para receber o 
diploma e as flores das mãos do Sr. Deputado 
Gilvaldo Vieira. 
 

(A homenageada recebe o diploma 
e as flores) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido a Sr.ª Luzia Gomes 
Nagine, para receber, em nome de Marluce Bispo de 
Souza, do Bairro Nova Carapina, o diploma e as 
flores das mãos do Sr. Deputado Gilvaldo Vieira. 
 

(A homenageada recebe o diploma 
e as flores) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido a Sr.ª Maria Margarida 
da Silva Pandini, do Bairro Jardim Tropical, para 
receber o diploma e as flores das mãos do Sr. 
Deputado Gilvaldo Vieira. 

 
(A homenageada recebe o diploma 
e as flores) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido a Sr.ª Liliosa do 
Patrocínio Rodrigues, para receber, em nome de 
Penha Maria da Silva, do Bairro , o diploma e as 
flores das mãos do Sr. Deputado Gilvaldo Vieira. 

 
(A homenageada recebe o diploma 
e as flores) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido a Sr.ª Gildete Oliveira 
dos Santos, do Bairro Nova Carapina II, para receber 
o diploma e as flores das mãos do Sr. Deputado 
Gilvaldo Vieira. 
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(A homenageada recebe o diploma 
e as flores) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido a Sr.ª Marcelina Luiza 
Ricardo, do Bairro Nova Carapina II, para receber o 
diploma e as flores das mãos do Sr. Deputado 
Gilvaldo Vieira. 

 
(A homenageada recebe o diploma 
e as flores) 
 

 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido a Sr.ª Arlete Alves 
Vieira Scira, do Bairro Jardim Camburi, para receber 
o diploma e as flores das mãos do Sr. Deputado 
Gilvaldo Vieira. 
 

(A homenageada recebe o diploma 
e as flores)  

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido a Sr.ª Anedina André 
Carlos Farias para receber o diploma e as flores das 
mãos do Sr. Deputado Gilvaldo Vieira. 
 

(A homenageada recebe o diploma 
e as flores)  

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido a Sr.ª Ana Clemente de 
Paula, da Amuka Cabuli, de Cariacica, que 
completou quinze anos, para receber flores das mãos 
do Sr. Deputado Gilvaldo Vieira. 
 

(A homenageada recebe  flores)  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GIVALDO 
VIEIRA) – Agradecemos a presença de todos. Mais 
uma vez ficamos surpresos e muito felizes com o 
grande número de mulheres, representantes dos 
Bairros Feu Rosa, Nova Carapina I e II, Carapina, 
Jardim Carapina, Jardim Tropical, Camará, Vila 
Nova, Nova Almeida, Cidade Continental, Serra 
Dourada, Hélio Ferraz, São Diogo e de vários outros. 
Muito obrigado pela presença de todas. 
 

 O nosso objetivo foi homenagear e 
reconhecer o trabalho realizado pela Associação de 
Mulheres Unidas da Serra. Prestar essa simples 
homenagem é ter a oportunidade de mostrar ao 
Espírito Santo, já que transmitimos essa sessão 
solene pela TV Assembléia, esse importante trabalho 
realizado pela AMUS. 
 Mais uma vez parabenizamos a Amuka 
Cabuli pela luta. Estendemos o nosso apoio para 
ajudar nessa luta. 
 

 Homenageamos mais uma vez o Fórum 
Estadual de Mulheres e renovamos os nossos 
compromissos com essa luta. 

 Agradecemos a Sr.ª Euzabete Ferreira das 
Mercês Vasconcelos, do Conselho da Mulher; a Sr.ª 
Lourencia Riani, Secretária de Direitos Humanos do 
Município da Serra e a Sr.ª Maria Margareth Belmiro 
Lima, da CUT. 
 Corrigindo um erro, com as nossas desculpas, 
convido a Sr.ª Noemia Siqueira Gama, uma lutadora 
do Bairro Carapina, para receber o diploma e as 
flores das nossas mãos. 
 

(A homenageada recebe o diploma 
e as flores) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GIVALDO 
VIEIRA) – Mais uma vez renovamos os 
agradecimentos a todos que compareceram a esta 
sessão.  

Agradecemos à equipe de nosso mandato que 
se empenhou muito para a organização dessa sessão; 
à equipe da TV Assembléia, ao fotógrafo, à equipe de 
som, ao cerimonial, às taquígrafas, aos seguranças e a 
todos que estão envolvidos nessa importante sessão. 
  O que queremos com essa sessão é que vocês 
se sintam cada vez mais motivadas. A AMUS dentro 
de poucos meses irá inaugurar uma sede própria, bem 
localizada e organizada. Vem recebendo 
reconhecimento no nosso Estado, o que aumenta a 
responsabilidade de vocês.   

A entidade foi construída pelas próprias 
mulheres, que se beneficiam dessa organização e que 
levam a entidade à frente. 
 Feito esse reconhecimento, renovando os 
nossos compromissos com a luta de vocês,  
desejamos a todas e a todos um bom fim de ano, um 
feliz Natal,  um ano novo cheio de luz e de paz. Que 
possamos continuar juntos nessa caminhada. Que 
Deus abençoe a todos, dando a cada uma de vocês as 
vitórias nas tantas lutas, sejam elas individuais ou 
coletivas, que proteja as suas famílias e que nos ajude 
a todos, seja na luta das mulheres, na Assembléia 
Legislativa, em todos os lugares, na luta sindical, 
empresarial e ajude a todos que querem um Espírito 
Santo cada vez melhor para se viver com mais 
dignidade. Que possamos viver em paz; criar os 
nossos filhos e ter a nossa família perto de nós.  
 Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sessão. Antes, porém, convoco os Srs. 
Deputados para a próxima, solene, em comemoração 
ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, dia 
30 de novembro, às 14h neste Plenário. 
 
 EXPEDIENTE:  
 O que ocorrer.     
 

Está encerrada a sessão .  
 
Encerra-se a sessão às dezesseis horas e trinta 

e cinco  minutos. 
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QÜINQUAGÉSIMA OITAVA SESSÃO 
SOLENE DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SEXTA LEGISLATURA, REALIZADA EM 30 
DE NOVEMBRO DE 2007. 

ÀS QUATORZE HORAS, NO 
PLENÁRIO DIRCEU CARDOSO, O SR. 
DEPUTADO CLÁUDIO VEREZA, OCUPA A 
CADEIRA DA PRESIDÊNCIA.. 
 

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO 
VEREZA) – Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta a sessão e solicito ao Sr. Deputado Atayde 
Armani, que proceda à leitura de um versículo da 
Bíblia. 
 

(O Sr. Deputado Atayde Armani  
lê: Salmo 103:2 e 3) 

 
 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO 
VEREZA) – Informo aos Srs. Deputados e demais 
presentes que esta sessão é solene, em comemoração 
ao Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, 
conforme requerimento de minha autoria, aprovado 
em Plenário. 
 Convido para compor a Mesa  o Sr. 
Deputado Atayde Armani; a Sr.ª Flavia Vital, 
jornalista e palestrante desta sessão; o Sr. José 
Geraldo Geovani, Presidente da Associação de 
Pessoas com Deficiências de Linhares; o Sr. José 
Alaor Fioresi, Representante da Associação 
Castelense de Pessoas com Deficiência; o Sr. Daniel 
Junqueira de Carvalho, Professor da Escola Oral e 
Auditiva de Vitória; Dr.ª Sandra Maria Ferreira de 
Souza, Promotora de Justiça, dirigente do Centro de 
Apoio de Defesa e Cidadania do Ministério Público; 
Sr. Rodolfo Dalla Bernadina, presidente da 
Federação das APAEs e coordenador do Fórum 
Estadual de Entidade de Pessoas com Deficiências, 
fórum este que congrega todas as entidades de 
pessoas com deficiências no Estado do Espírito Santo 
e que tem buscado organizar algumas atividades 
conjuntas.(Pausa) 
 

(Tomam assento à Mesa as 
referidas autoridades) 

 
Convido todos para, de pé, e voltados para as 

bandeiras, ouvirem, a execução dos Hinos Nacional e 
o do Espírito Santo. 

 
(É executado o Hino Nacional e o 

do Espírito Santo) 
 

 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Informamos às pessoas com deficiência 
visual que durante a execução do Hino Nacional 
foram projetadas no telão imagens de cada estado 
brasileiro e durante a execução do Hino do Espírito 

Santo foram projetadas imagens de algumas cidades 
do nosso estado. 
 Anunciamos a presença nesta sessão de 
representantes do Comitê de Estudos e Investigações 
sobre a Mortalidade Materna e Infantil; da 
Associação dos Deficientes de Linhares; da 
Associação Panquense de Pessoas com Deficiência, 
do Município de Pancas, Norte do estado; do 
Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência; do Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência de Vitória; do Centro de 
Referência Especial da Assistência Social de Vitória; 
da Associação de Fibrose Cística do Espírito Santo; 
da APAE de Cariacica, que está presente com a 
banda de congo; do Grupo G-7, grupo de deficientes 
visuais; do Centro de Vida Independente de Vitória - 
CVI; da Ascappa; o companheiro José Antônio, 
representante do Município de Cachoeiro de 
Itapemirim, que veio especialmente para esta sessão. 
 Outras entidades e representações 
anunciaremos durante a sessão. 
 Anunciamos também a presença do Sr. 
Mauro Souza Mota, da Secretaria de Trabalho, 
Assistência e Desenvolvimento Social do Espírito 
Santo -  Setades; Ricardo Chiabai, representando o 
Dr. Flávio Chiabai, Presidente da Associação 
Capixaba de Paralisia Cerebral, entidade caçula do 
nosso estado, criada recentemente. Temos a presença 
de muitos assistentes sociais, estudantes, professores, 
pedagogos, massoterapeutas e também a APAE da 
Serra, representada pela Sr.ª Elizabeth Fernandes. 
 Daremos início à sessão com uma 
homenagem póstuma. Uma homenagem a uma 
pessoa que não está mais no nosso meio, mas, é o 
símbolo da luta  das pessoas com deficiência  no 
Estado do Espírito Santo.  Trata-se da psicóloga  Sr.ª 
Maria Cristina Rossi, conhecida como Thalita, em 
nosso meio.  Faleceu recentemente, no dia 28 de 
outubro. 
 Muitas vezes Maria Cristina freqüentou este 
plenário e hoje, no Dia Internacional das Pessoas 
com Deficiência, não poderíamos deixar de lembrá-
la. Ela foi o mais fiel retrato do que a organização  do 
nosso segmento pode fazer  por nossa libertação, por 
nossa independência, por nossos direitos.  

Até os trintas anos permaneceu isolada  da 
sociedade. Mas, a partir do contato com outras 
pessoas, também com deficiência, organizadas em 
uma associação, descobriu que podia voar além de 
sua imaginação. Deixou seu casulo, sua casa, ganhou 
as ruas, as escolas, a universidade federal. Tornou-se 
cidadã ativa, defensora dos seus e dos direitos das 
demais pessoas. Escreveu o livro “A história de 
Nita”, que era diferente. A sua  própria história. Nos 
últimos anos atuou incansavelmente por seu direito 
de trabalhar. Fez concurso público, muitas vezes não 
sendo aceita por suas limitações físicas graves, mas 
jamais desistiu. 
 A Thalita era uma pessoa que mal conseguia 
falar. Com a mão fazia um pequeno movimento e, 
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com esse movimento, conseguia fazer até crochê, e 
escrever, com alguma dificuldade. Mas jamais 
desistiu, desde que descobriu que era  parte de um 
conjunto denominado sociedade. E nesta sociedade 
havia outras pessoas como ela, que também lutavam  
por seus direitos. A ela, que faz falta nesta tarde, a 
nossa mais profunda admiração e saudade. 
 Lembrando um pouco a sua obra e a sua luta 
receberemos a Professora Joana Penha de Souza, da 
Rede Municipal de Vitória, para a interpretação do 
poema de autoria de Maria Cristina Rossi “Eu 
Posso”. 
 

EU POSSO 
 
 

“Eu não preciso usar meus pés 
Pra te alcançar, 

Eu não preciso usar meus braços 
Pra te abraçar, 

Eu não preciso usar meus olhos 
Pra ver que estás comigo, 
Não preciso te enxergar 

Pra saber que és meu amigo, 
Eu não preciso ouvir tua voz 

Para entender 
 

Se quiseres me mostrar 
O que tens para me dizer. 

 
Eu não desisti da vida 

Se me falta algum pedaço, 
Pois muita gente inteirinha 

Não faz aquilo que eu faço! 
 

Se eu não penso direitinho 
Não zangue comigo, não, 

Muitos pensam com a cabeça 
Eu penso com o coração 

 
Se algo em mim não funciona 

Eu não deixo de ser gente; 
Não sou melhor nem pior, 

Sou apenas diferente. 
 

Se falta tamanho ou força 
Para te acompanhar, 

Meu coração é bem grande 
Cheinho de amor pra dar. 

 
Não há o que eu não consiga 

Desejando com vontade, 
A gente dá jeito pra tudo 

Até pra felicidade. 
 

Maria Cristina Rossi 
(Thalita)” 

 

Homenagem  à lutadora pelos direitos das 
pessoas com deficiência, que faleceu dia 28 de 
outubro. (Muito bem!) 
 

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Agradecemos à professora  Joana 
Penha de Souza pela bela interpretação do poema de 
Thalita. 

Convido para leitura de um trecho do livro de 
Maria Cristina Rossi, a História de Nita que era 
diferente , a Coordenadora do Centro Especializado 
de Assistência Especial para Pessoa com Deficiência 
de Vitória, Sr.ª Mariana Reis.  

Durante as apresentações dos textos do livro 
de Thalita serão projetadas no telão algumas fotos de 
sua participação em vários eventos desta Casa de 
Leis. 

 
A SR.ª MARIANA REIS – (Sem revisão 

da oradora) – Boa-tarde a todos; aos componentes 
da Mesa; ao Sr. Deputado Claudio Vereza por 
encabeçar mais um ano essa sessão solene 
maravilhosa; à grande amiga Flávia Vital, seja muito 
bem-vinda à cidade de Vitória. 
 Na verdade é um poema, não exatamente um 
trecho do livro, que a Thalita escreveu há dez anos 
quando nos conhecemos pela minha história na 
dança, no balé, como bailarina. E esse momento 
serviu de inspiração para que fizesse um poema 
fazendo relação com meu sobrenome, Reis. O poema 
se chama : DANCAREIS. 
 
“Vou viajar em teus cabelos 

- cachos-ondas de luar... 
mergulhando nos teus olhos, 

me afogar de teu olhar 
 
Desvelarei tua dor 

sem desvendar teus segredos 
adormecendo em teus sonhos 

enfrentando todos medos 
 
Quero me enfeitar de ti 

te divertindo de mim 
dividindo-me contigo 

me completarei de ti 
 
DançaReis de meu gozo 

descobrindo o corpo meu 
quero me perder em ti 

encontrando-te em mim 
 
Cobrir-me de teu desejo 

aprendendo a te brincar 
Sair de tua boca num beijo 

sem precisar de voltar... 
 
Maria Cristina Rossi, 2/9/98” 
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É a primeira vez que este poema é lido. O 
papel está amarelado porque tem dez anos. Ela fez 
uma dedicatória que dividirei, Thalita, com toda 
licença, com os meus amigos de luta.  

 
“Mariana Reis: 
Obrigada pela Beleza, pelo Encanto, 
pela Paz, pela Humildade... 
....pela Inspiração.” 

  
 Abaixo da dedicatória está cheio de 
desenhozinhos feito pela Thalita  Ela está nesse 
desenho. 
 Obrigado a todos, especialmente à grande 
amiga Maria Cristina Rossi, Thalita. (Muitobem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Convidamos para essa cerimônia alguns 
familiares da Sr.ª Maria Cristina Rossi, que não 
puderam comparecer. Na verdade não tiveram 
condições. Sua mãe já velhinha, suas primas, 
sobrinhas, mesmo assim queremos, simbolizando a 
família da Thalita, convidar a Sr.ª Beth Fernandes 
para receber um buquê de flores em nome da nossa 
eterna companheira de luta, Sr.ª Maria Cristina Rossi. 
(Pausa) 

 
(A convidada recebe as flores em 
nome da homenageada) 
 

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO 
VEREZA) – Acredito que todas as pessoas que 
conheceram Thalita entendam que ela esteja presente 
no nosso meio, na nossa luta, na nossa caminhada.  

Depois desse momento de emoção, que 
guardaremos com muita energia, agradecemos a 
presença do Diretor de Planejamento da Ceturb, Sr. 
José Carlos Pereira Moreira; da assessora técnica da 
Secretaria de Serviços de Vitória, Sr.ª Carina 
Queiroga.  

Antes da apresentação da palestrante sobre 
“A Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas 
com Deficiência,” aprovada recentemente pela ONU, 
passaremos para um momento de saudações dos 
membros da Mesa.  

Concedo a palavra para a sua saudação o 
Presidente da Associação de Pessoas com Deficiência 
do Município de Linhares, Sr. José Geraldo Geovani.    

 
O SR. JOSÉ GERALDO GEOVANI - 

(Sem revisão do orador) – Boa-tarde aos 
companheiros de luta portadores de deficiência; à 
autoridades públicas e civis; aos Srs. Deputados 
Atayde Armani e Cláudio Vereza,  histórias vivas do 
movimento de portadores de deficiência do Estado do 
Espírito Santo. 

 É um prazer e uma satisfação hoje nos 
reunirmos nesta tarde para lembrar que há vinte e seis 
anos começava o nosso Movimento de Integração e 

Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência no 
Estado do Espírito Santo.  

Lembramo-nos da fala do companheiro 
Deputado Atayde Armani na solenidade de abertura 
do Dia Nacional de Luta das Pessoas com 
Deficiência, ano passado, no Município de Linhares. 
Disse que há vinte e seis anos, quando começamos 
nossa luta no Espírito Santo, este Estado era bruto, 
não tinha nada que favorecesse às pessoas com 
deficiência. Isso realmente faz sentido.  

A consciência existente sobre as pessoas com 
deficiência era de que deveríamos viver confinados 
dentro de casa, em cima de uma cama ou com um 
prato nas esquinas pedindo esmolas. Trabalho para 
deficiente era palavra proibida.  

Mas graças ao nosso trabalho, à nossa luta, 
desbravando todo este Estado, mostrando que éramos 
e somos cidadãos, hoje nos damos ao luxo de muitos 
privilégios: o direito de freqüentar uma escola 
decente, o direito de termos um prédio público 
adaptado,  adaptado, uma calçada adaptada que 
facilita o acesso da pessoa com deficiência. Hoje, no 
Município de Linhares, nos damos o luxo que muitos 
municípios do Estado do Espírito Santo não se dão, 
de termos o transporte público adaptado, que cobre 
quase oitenta por cento daquele Município, através da 
empresa Joana D’Arc que explora o transporte 
coletivo na cidade. Isso tudo é fruto de luta. 
 Temos o deficiente, hoje, no mercado de 
trabalho mostrando que podemos produzir, como 
qualquer outra pessoa que se diz não deficiente, 
mesmo, muitas vezes, com a fúria do empresário que 
não aceita ainda o deficiente no mercado de trabalho.  

É por essas razões que em comemoração ao 
Dia Internacional de Luta da Pessoa com Deficiência 
que saúdo a todos. Sejam todos bem-vindos e 
parabéns a todos nós, pelas nossas conquistas e por 
outras que virão. 
 Deixo registrado o meu abraço e o meu 
carinho a todos os Senhores. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE -(CLAUDIO 
VEREZA) – Obrigado Sr. José Geraldo Geovani. 
V.Ex.ª, assim como o Sr. Deputado Atayde Armani, 
em 1980, ajudou a criar no Município de Linhares 
um movimento de pessoas com deficiências. 
 Concedo a palavra ao representante da 
Associação Castelense de Pessoas com Deficiência, 
Sr. José Alaor Fioresi. 
 
 O SR. JOSÉ ALAOR FIORESI -    (Sem 
revisão do orador) -  Boa-tarde a todos. É um prazer 
muito grande estar com os Senhores celebrando esse 
momento histórico, porque fazemos história das 
nossas lutas e dificuldades. 
 Agradecemos o convite ao Sr. Deputado 
Cláudio Vereza que nos homenageia neste momento, 
diretamente; e também ao Sr. Deputado Atayde 
Armani que não conhecíamos. É um prazer conhecê-
lo. 
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 Fazemos parte da Associação de Portadores 
com Deficiência. Inclusive, o nosso nome de 
referência é ACAPODE, sugestivo para dizer que 
somos capazes, que de fato podemos. 
 Conheci a Sr.ª Maria Cristina Rossi, “Talita” 
e queria até fazer uma referência do nome que o Sr. 
Deputado Cláudio Vereza trouxe até a mim. Fiquei 
fascinado com o poema dela que me trouxe refresco à 
memória. Costumo dizer isso: “embora sentado, 
preso a uma cadeira a nossa mente é livre e podemos 
fazer tudo”. Minha mãe sempre disse: “tem que ter 
força de vontade”. Era a forma de ela dizer vai em 
frente, luta porque as barreiras existem, mas você é 
maior, você pode. Agradeço por isso. 
 Não tenho muito mais o que acrescentar 
porque o colega foi bastante enfático em suas 
palavras, e parabenizo-o por isso. Certamente 
surgirão outros exemplos e experiências que, embora 
sejam diferentes, certamente contribuirão muito para 
a nossa realidade e sobre o que podemos fazer. 
 Vamos pensar nisso: mesmo sentado ou às 
vezes deitado em sua cama, se necessário for, 
podemos viajar e fazer maravilhas. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE -(CLAUDIO 
VEREZA) - Concedo a palavra ao Sr. Daniel 
Junqueira de Carvalho. 
 
 O SR. DANIEL JUNQUEIRA DE 
CARVALHO – (Sem revisão do orador) – Boa-
tarde a todos. É a primeira vez que estou nesta Casa, 
agradeço muito o convite que me foi dado.  
 Não tive oportunidade de conhecer a Sr.ª 
Maria  Cristina Rossi, “Talita”, mas junto com a Sr.ª 
Mariana Reis vi vários trabalhos  em reuniões a 
respeito do que foi feito.  E o PC que realmente foi 
uma pessoa que sempre se preocupou com a luta, 
teve muita coragem de ver tudo o que era necessário 
para encaminhar as pessoas que precisam realmente 
de alguma contribuição para a sua vida pessoal. 
 Agradeço muito por estar presente nesta 
sessão solene em homenagem ao Dia Internacional 
da Pessoa com Deficiência. Realmente é um dia 
muito especial. Sei que há muitas pessoas  com 
deficiência, cada um com suas dificuldades e seus 
problemas, mas há necessidade de uma luta  
constante. Não podemos parar; temos que dar 
continuidade. 
 

 Agradecemos ao Sr. Deputado Claudio 
Vereza por sua luta, por  tudo que tem feito e pela 
homenagem feita à Maria Cristina Rossi.  
 Representamos a escola oral-auditiva,  escola  
que tem  experiência em oralismo desde quando  não 
era permitido o uso da língua de sinais. Em 2007, 
isso foi permitido devido a um decreto. Estou feliz 
em poder utilizar a linguagem de sinais. 
 Em relação ao CREAS, participamos 
ajudando as pessoas a aprenderem a língua de sinais. 
(Muito bem!) 
 

 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – São  experiências diferentes; até a 
realização de uma fala como esta: por meio de 
intérprete de sinais. A lei obriga que haja intérprete 
de sinais em todos os locais de acesso público. Isso 
ainda não é cumprido.(Pausa). 
 Concedo a palavra ao Presidente da 
Federação das APAEs do Espírito Santo, Sr. Rodolfo 
Dalla Bernardina. 
 
 O SR. RODOLFO DALLA 
BERNARDINA – (Sem revisão do orador) – Boa-
tarde a todos. 
 O dia de hoje e a iniciativa dos nossos 
deputados são muito importantes. Agradecemos a 
esta Casa, nas pessoas dos Srs. Deputados Cláudio 
Vereza e Atayde Armani, pelo destaque deste dia na 
Assembléia Legislativa. 
 Mesmo sendo presidente da Federação das 
APAEs, falaremos mais sobre o fórum das entidades 
das pessoas com deficiência. Todas as entidades 
podem participar e se cadastrar através de e-mails. 
Passamos informações importantes sobre a pessoa 
com deficiência. 
 Esse fórum surgiu há cinco anos quando 
passávamos por um período difícil, principalmente 
quando foi extinto o passe livre da pessoa com 
deficiência. Tivemos que nos mobilizar fechando as 
ruas de Vitória, juntando todas as entidades. A partir 
disso nos organizamos e conseguimos o resgate para 
o passe livre.  

Conseguimos trazer para esta cidade a 
realização do exame do pezinho na APAE de Vitória. 
Esse exame faz a triagem de várias doenças que 
levam à deficiência.  No final do Governo José 
Ignácio Ferreira, lutávamos pelo restabelecimento do 
Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência que 
estava desativado.  
 A partir da normalidade do Conselho, 
ficamos um pouco em “stand- by” até porque nós, do 
fórum, também estávamos representados dentro do 
conselho com as mesmas entidades. Recentemente 
vimos que precisávamos retomar, pois os conselhos 
também não dão conta.  

O Fórum é muito mais amplo, todo mundo 
pode participar, não tem autoridade. O Sr. Deputado 
Claudio Vereza falou em coordenação. Mas só 
fazemos a comunicação com o pessoal. O fórum não 
tem cabeça, está aberto à participação de todos e
 temos duas atividades anuais já programadas. 
Estamos sempre atentos a qualquer trabalho que haja 
necessidade de ser feito. No primeiro semestre, temos 
a romaria das pessoas com deficiência que a cada ano 
cresce muito e tem um trabalho significativo na 
defesa dos nossos direitos e das denúncias. A 
segunda atividade é o Dia Nacional da Pessoa com 
Deficiência. Estamos transformando esse dia em uma 
semana.  

O fórum está tentando articular um pouco as 
atividades que acontecem em todas as entidades para  



5564 - Diário do Poder Legislativo Vitória, quarta-feira, 12 de dezembro de 2007 
 
que possamos participar e evitar problemas de 
eventos no mesmo horário.  Por isso, estamos 
articulando uma programação anual dentro da 
Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. 
 Com satisfação lembramos de nossa 
participante Maria Cristina Rossi, a Talita. Uma 
pessoa que quase não conseguia falar, mas o pouco 
que falava era de muita determinação, muita garra, 
muita cobrança, o que nos ajudou muito, não por sua 
deficiência, mas por sua determinação e capacidade 
de cobrar. 
 No início desta semana estivemos em 
Brasília e o MEC, dentro de uma visão muito 
tecnicista, acha que toda pessoa com deficiência deva 
estar em uma escola regular. Nós também achamos 
que isso é o mais interessante, mas é a utopia. 
Devemos trabalhar para que todas as pessoas sejam 
incluídas no ensino regular, mas na realidade nem 
todos conseguirão isso um dia e nem as escolas estão 
preparadas para receber as pessoas com deficiência. 
 Essa legislação do MEC que está para sair 
prioriza a questão da pessoa com deficiência na 
escola regular e acaba com os incentivos para as 
escolas especiais. Por isso as Einstein’s, as APAEs e 
as Pestalozzis devem  estar muito atentas. Estamos 
lançando hoje um abaixo assinado pedindo a 
manutenção das escolas especiais ameaçadas por esse 
decreto do MEC. Ele está na portaria para quem 
quiser assiná-lo. As pessoas das escolas especiais que 
estiverem aqui e quiserem assiná-lo podem levá-lo. 
Essa é mais uma luta nossa e pedimos o trabalho de 
todos. 
 Será nos unindo em todas as categorias de 
pessoas com deficiência que podemos lutar com 
determinação. 
 Parabéns a todos por esse dia. Que a cada ano 
este possa ser um dia de mais comemoração e de 
mais agregação na luta pela defesa dos direitos. 
Muito obrigado.(Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Agradecemos ao Sr. Rodolfo Dalla 
Bernardina. Ele informa que nos próximos dias 
haverá uma reunião de avaliação do ano de 2007, a 
ser realizado pelo Fórum Estadual de Entidades. 
Quem ainda não recebe os informativos do Fórum, 
por favor deixe registrado na recepção um telefone 
ou e-mail para que seja enviada a data, o horário e o 
local da reunião. 
 

 Agradecemos a presença da Sr.ª Maria das 
Dores Faria, da Secretaria Municipal de Ação Social 
do Município de Vitória; da Sr.ª Maria José Ferreira, 
Coordenadora da Pastoral da Criança; dos 
representantes da União de Cegos Dom Pedro II e 
das APAEs de Cariacica e Serra. 
 

 Concedo a palavra a Dr.ª Sandra Maria 
Ferreira de Souza, Promotora de Justiça e dirigente 
do Centro de Apoio de Defesa e Cidadania do 
Ministério Público Estadual. 
 

 A DR.ª SANDRA MARIA FERREIRA DE 
SOUZA – (Sem revisão da oradora) – 
Cumprimento o Sr. Deputado Claudio Vereza, assim 
como os demais integrantes da Mesa. Boa-tarde a 
todos. Vemos que quase todos os presentes têm uma 
história com a Maria Cristina. Para mim é uma honra 
muito grande participar desta sessão. Um momento 
de muita emoção. 
 

 Conheço a Talita, Cristina como eu a 
chamava, pois tínhamos uma amiga em comum. 
 

No ano de 1999, submeti-me a várias 
cirurgias. Nessa época, chegou até as minhas mãos, 
por essa amiga em comum, o livro da Maria Cristina 
Rossi. Ela tinha o dom de falar, até pela sua escrita, e 
ir direto ao coração das pessoas e fez isso comigo. 
Recuperei-me das cirurgias, fiquei de licença médica 
e quando retornei ao trabalho, achei que tinha um 
compromisso com a causa das pessoas com 
deficiência. Comecei a estudar essa questão e a 
trabalhar dentro da Instituição do Ministério Público, 
que já tem essa atribuição constitucional, pela defesa 
e garantia das pessoas com deficiência. 
 

Recentemente me reencontrei com a Maria 
Cristina Rossi, quando ela prestou concurso público 
para a Prefeitura da Serra. Ao aguardar para ser 
chamada, ela teve preocupações se conseguiria ser 
aproveitada. Ela me procurou. A garra, a sede de 
lutar, a sede de viver dela é contagiante. Vi, 
presenciei, acompanhei mais essa vitória dela, diante 
de tantas outras que teve no decorrer da luta que 
passou durante todos esses anos, como árdua 
defensora dos direitos da pessoas com deficiência. 
 

Para mim é um momento muito especial 
participar dessa sessão. Fico emocionada porque faço 
do meu trabalho o símbolo que é Maria Cristina 
Rossi, buscando forças para todas essas dificuldades 
que tenho que enfrentar. 
 

O Ministério Público tem desenvolvido 
algumas grandes ações para resgatar e para garantir a 
dignidade da pessoa com deficiência. 
 

Como o companheiro falou, no Município de 
Linhares já conseguimos essa vitória, da 
sensibilidade no transporte coletivo. A Dr.ª Georgia 
Ockle de Menezes, que trabalha lá, tem desenvolvido 
grandes ações nesse sentido. Os promotores da 
Região Metropolitana também têm feito, nesse 
sentido, a questão da sensibilidade urbanística, 
porque entendem que dessa forma podem garantir a 
autonomia da pessoa com deficiência e assim trazer a 
dignidade. 
 

Lutamos com toda essa classe de pessoas, 
que hoje estão nesta Casa para comemorar algumas 
vitórias, diante de muitas que estão por vir ainda.  
 

O Ministério Público é parceiro nessa luta. 
Agradeço muito a oportunidade de estar com os 
senhores nesta Casa, comemorando esse dia. Muito 
obrigada. (Muito bem!) 
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O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Obrigado Dr.ª Sandra Maria Ferreira de 
Souza, do Ministério Público Estadual. 

Do ano passado para este ano houve um 
crescimento de cem por cento na Bancada das 
pessoas com deficiência na Assembléia. De um 
deputado, passamos para dois. 

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Atayde 
Armani. 

 
O SR. ATAYDE ARMANI – (Sem revisão 

do orador) – Boa-tarde a todos. 
 Cumprimentamos as pessoas que compõem a 
Mesa, principalmente esse grande amigo, 
companheiro de longa data e de muita luta, Sr. 
Deputado Claudio Vereza, que é uma pessoa que 
estimamos. S.Ex.ª sabe o quanto as pessoas com 
deficiência do Estado do Espírito Santo devem a ele.  
 É uma pessoa que adoramos, mesmo tendo 
bandeiras de marcas diferentes nas mãos. Mas, 
sempre lutamos pela mesma causa, que é a causa do 
deficiente. 

Em 1980, quando estivemos na primeira 
reunião para a fundação a ACPD – Associação  
Capixaba de Pessoas com Deficiência, V. Exª foi 
eleito Presidente e eu vice- Presidente, naquela 
oportunidade. Obrigado Claudio Vereza por existir e 
muito obrigado pela pessoa que é. 
 Cumprimentamos a nossa Jornalista Flávia 
Vital, que irá dar uma palestra hoje; ao amigo de 
primeira hora e primeira luta, Sr. José Geraldo 
Geovani. Quando falamos em José Geraldo, falamos 
com orgulho porque é uma pessoa que começou 
conosco dentro do movimento. Hoje, se temos um 
município que é exemplo no Estado do Espírito Santo 
e que luta em todos os sentidos para a causa do 
deficiente, desde do emprego a toda a liberdade, é o 
Município de Linhares. Parabéns José Geraldo 
Geovani! Parabéns também ao Presidente José Alaor 
Fioresi – da Associação Castelense de Pessoas com 
Deficiência, um prazer conhecê-lo; ao Sr. Daniel 
Junqueira de Carvalho – Professor da Escola Oral e 
Auditiva de Vitória, por estar conosco juntos nessa 
luta que muito nos orgulha; a Dr.ª Sandra Maria 
Ferreira de Souza, pela luta que vem realizando 
dentro do Ministério Público em prol da nossa causa; 
ao Sr. Rodolfo Dalla Bernadina – Presidente das 
Apaes. 
 Senhoras e Senhores, é uma satisfação muito 
grande participar dessa sessão em prol da luta da 
pessoa com deficiência, comemorado no dia 3 de 
dezembro.  

Há vinte e um anos não éramos nem 
recebidos na Assembléia Legislativa e hoje temos 
esse espaço. 

Em 1982, depois de um a um ano e meio 
dentro da luta pela pessoa com deficiência e eleito 
Vereador no Município de Linhares, sentimos um 
calafrio em saber que estávamos numa cadeira de 
rodas ocupando um espaço dentro da política e dentro 

de determinadas situações. A discriminação era 
tremenda. Nós mesmos, participando da sociedade 
em Linhares, mesmo assim a discriminação era 
grande. Fomos abrindo esses espaços e essas lutas. 

Em 1986, Claudio Vereza se elegeu 
Deputado Estadual pelo Partido dos Trabalhadores no 
Estado do Espírito Santo. Várias pessoas se elegeram 
deputados no Brasil. E diante daquilo tudo, fomos 
abrindo espaços.    
  Veio a Constituição de 1988 e a nossa luta 
foi ferrenha nas Câmaras Municipais, nas 
Assembléias Legislativas e no Congresso Nacional, 
no sentido de abrirmos um espaço dentro da 
legislação para nós.    
  Hoje, temos o nosso espaço e sabemos que 
temos muitas lutas pela frente ainda. Temos certeza 
de que muitas delas vencemos. Como disse o Sr.José 
Geraldo Geovani, isso começou há vinte e seis anos. 
Foi uma luta muito grande. Sabemos quanto tempo 
passamos de finais de semanas, feriados e noites 
lutando pela pessoa com deficiência.  
  Falamos Sr. Deputado Claudio Vereza e a 
todos que nos honram com suas presenças que hoje a 
classe do Deficiente Físico e de todas as deficiências 
de nosso Estado tem dois Gabinetes nesse prédio da 
Assembléia Legislativa, os dois no segundo andar, 
que são os Gabinetes adaptados a nós deficientes, os 
dos Srs. Deputados Claudio Vereza e Atayde 
Armani. 

Estamos de braços abertos pelas lutas que 
vierem  pela frente, para que possamos cada vez mais 
demonstrar à sociedade, demonstrar aos nossos 
irmãos que o deficiente existe, está aí e quer ocupar o 
seu espaço, a sua luta. E o melhor meio para isso é 
dentro da política.  
 Por isso, estamos na política há vinte e seis 
anos e o Sr. Deputado Cláudio Vereza há vinte anos, 
abrindo esse espaço para os nossos companheiros, 
nossos amigos e nossos colegas. A luta continua. 
Estamos de braços dados com vocês para cada vez 
mais abrir esse espaço e essa liberdade para nós. Um 
beijo no coração de todos.  (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) -  Obrigado Sr. Deputado Atayde 
Armani. Vamos passar às suas mãos um exemplar do 
livro da Maria Cristina Rossi, Talita, “A história de 
Nita, que era diferente”. V. Ex.ª adorará o livro. 
Aproveiamos também para entregar à nossa 
palestrante, um exemplar do livro da companheira 
Talita. 
 Registramos as presenças da representante da 
APAE de Aracruz, Sr.ª. Claudia Luciene Bete 
Franque; de um dos lutadores pela questão da 
sensibilidade do transporte coletivo, companheiro 
Euclézio Jadegisk Ribeiro, que está presente aqui e 
tem mobilizado vários cadeirantes para a ampliação 
do sistema Mão na Roda no TRANSCOL; do 
Programa de atenção à pessoa com deficiência, PAD-
VIVE, da Prefeitura Municipal de Vila Velha; da 
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entidade Vitória Down, da Associação dos Amigos 
dos Altistas; da Sra. Mara Rúbia da Silva, Assistente 
Social do INSS, do Município da Serra. 
 Concedo a palavra ao Sr. Euclézio Jadegisk 
Ribeiro. 
 
 O SR. EUCLÉZIO  JADEGISK RIBEIRO 
- (Sem revisão do orador) – Boa-tarde! Agradeço a 
oportunidade e informo que conheço Linhares. Do 
transporte municipal não posso falar, mas das 
calçadas de Linhares posso, porque estive lá este ano, 
há uns quatro meses. E quem anda de cadeira de 
rodas naquelas calçadas do centro de Linhares sabe 
do que estou falando. Quem não conhece, visite para 
saber se mesmo com o ônibus adaptado, há condições 
de se andar naquelas calçadas. 
 Com relação ao transporte municipal, durante 
esta semana teve reunião em Vila Velha. A CETURB 
está disposta a tirar o transporte municipal de Vila 
Velha de dentro do município porque a SANREMO 
tira da sua obrigação de fazer o transporte no 
município, mesmo tendo a concessão do transporte 
no município há vinte e cinco anos. A Prefeitura de 
Vila Velha lavou as mãos. Temos um prazo até 
semana que vem para ver o que podem fazer. Mas a 
CETURB já está se disponibilizando a também 
deixar de fazer o transporte no município por falta de 
responsabilidade dentro do município, da empresa 
que faz o transporte lá abandonar a responsabilidade. 
 Acredito que se ninguém fizer nada, quem 
mora em Vila Velha e quer o transporte em Vila 
Velha vai ficar na mão. Espero que todos entendam 
que isso aí é uma briga antiga, mas que ninguém 
nada faz, inclusive o Prefeito de lá.  (Muito bem!) 
  
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) -  Informamos ainda que Maria das Dores 
Carneiro Faria é do Conselho Municipal das Pessoas 
com Deficiência, de Vitoria, da Secretaria Municipal 
de Saúde. 
 
 A Sr.ª Maria Cristina Rossi, a Talita, deixou 
com ela alguns livros, há alguns meses para serem 
vendidos ao preço de vinte reais. Os interessados 
podem solicitar a ela o exemplar. 
 

 Vamos assistir agora a apresentação de 
Dança Afro, que será feita pelos alunos da APAE de 
Laranjeira, Município de Serra. 
 A apresentação chama-se “A Herança Afro”. 
 

“Após séculos de escravidão, o negro liberto 
continua lutando, pensando, filosofando e 
agindo. Por isso, a dança em si retrata os 
movimentos corporais, a liberdade de 
expressão, a alegria e a cultura”. 

 
 Inspirados nessa filosofia os artistas da 
APAE da Serra, no Espírito Santo, expressam 
harmoniosamente movimentos precisos, passos 

graciosos e com muita leveza; uma apresentação 
ilustrativa da influência afro. 
 Componentes da dança: Dayane dos Santos, 
Eli Pacheco, Luthiara Santos, Letícia Marques 
Mikeze Martins, Priscila Martins, Nathália dos 
Santos, Ranyeli Ferreira, Magno Batista, Deivid dos 
Santos, Leandro Silva, Luan Oliveira, Pablo de Paulo 
e Moisés Alves. 
  

(É feita a apresentação da dança) 
  
 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO 
VEREZA) – Belíssima, a apresentação do Grupo de 
Dança da APAE de Vitória, tendo como fundo a 
música A Herança Afro. Informamos aos deficientes 
visuais que os dançarinos usavam vestes com 
estampas imitando leopardo e tambores de congo 
formando o figurino. As taquígrafas mudaram de 
lugar e as agradecemos pela gentileza da liberação do 
espaço. 
 O Vital deveria contratar esse grupo. Não 
precisa trazer bandas da Bahia para se apresentarem 
aqui! As nossas bandas têm de ser valorizadas. Fica a 
sugestão para trazerem outros eventos ligados à 
cultura brasileira e capixaba. Inclusive a Banda de 
Congo da APAE de Cariacica dá show quando se 
apresenta. 
 A palestrante de hoje, Sr.ª Flávia Vital, é 
integrante do Centro de Vida Independente CVI 
Araci Nalin. Araci Nalin foi uma lutadora pelas 
causas das pessoas com deficiência em São Paulo. O 
CVI de São Paulo, quando foi criado, resolveu 
homenageá-la com o codinome CVI Araci Nalin. 
 A Sr.ª Flávia Vital falará sobre a Convenção 
Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
e também sobre o Programa do Governo Federal para 
pessoas com deficiência, que investirá 2,4 bilhões de 
reais até o ano de 2010 em ações destinadas ao 
segmento das pessoas com deficiência. A Sr.ª Flávia 
Vital é formada em Comunicação Social e é 
assessora técnica da Presidenta da Companhia de 
Engenharia de Tráfego de São Paulo. Ela é presidenta 
do Centro de Vida Independente Araci Nalin e 
investigadora do Centro Interamericano de 
Reabilitação. 
 Desde já agradecemos pela sua presença e 
pela teimosia, porque foi dormir quase 3h. Primeiro, 
porque o avião atrasou mais ou menos três horas para 
sair de São Paulo. E, embora o aeroporto daqui esteja 
precisando de reforma, o problema foi no aeroporto 
de lá. Segundo, a cadeira de rodas não passou pela 
porta do apartamento do hotel. Infelizmente a 
Assembléia Legislativa fez contrato com um hotel 
que não é acessível a deficientes cadeirantes. 
Estamos solicitando que só contrate empresas que 
garantam a sensibilidade. Trouxemos uma palestrante 
de São Paulo, e passamos vergonha. Ela procurou 
outro hotel e à 1h30min, indicado por uma pessoa, se 
acomodou no Hotel Hadisson, localizado na Avenida 
Saturnino de Brito, n.º 217, que segundo a Sr.ª Flávia 
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Vital realmente é acessível. E devido a um grande 
problema, surgiu a indicação do Hadisson Hotel. A 
Sr.ª Flávia Vital nos disse que nem em Washington 
não encontrou um hotel tão acessível quanto esse. 
 Concedo a palavra à Sr.ª Flávia Vital e 
pedimos desculpas pelo transtorno que a Assembléia 
Legislativa acabou lhe ocasionando e pela falta de 
informação sobre o Hotel Radisson Vitória. 
 
 A SR.ª FLÁVIA VITAL – Boa-tarde a 
todos. Agradecemos muitíssimo ao Sr. Deputado 
Claudio Vereza o convite para comemorarmos o Dia 
Internacional da Pessoa com Deficiência em Vitória, 
que é o berço de grandes militantes do movimento 
desde os anos 80. Tanto que vemos aqui rostos 
conhecidos desse período de luta. Como disse o Sr. 
Deputado Claudio Vereza, apesar de o início ter sido 
meio cruel, encontramos um dos locais mais 
acessíveis em termos de hotel que já tivemos 
oportunidade de conhecer. Então, sempre 
aprendemos e saímos ganhamos com essas 
experiências. 
 Fico muito mais feliz por trazer para vocês 
um pouco do conteúdo da Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência, desenvolvido 
na ONU.  

Teve o término do seu texto em agosto do 
ano passado com a participação expressiva da 
sociedade civil de todos os países.  Cento e noventa e 
dois países que faziam parte da ONU, na época, que 
se reuniram em um comitê Ad hoc para desenvolver 
esse texto.  

Na segunda sessão foi formado um Caucus, 
uma organização de entidades de sociedade civil, 
para participar da elaboração desse texto. Já na quarta 
sessão houve a percepção que essa organização do 
Caucus estava representando os países do Norte, os 
países desenvolvidos e ricos, e que faltava a 
representação dos países pobres e em 
desenvolvimento. Nessa época o handcap 
internacional, vocês devem conhecer de nome, e o 
ITC – Instituto Interamericano de Desenvolvimento 
Inclusivo e Deficiência – se juntaram para conseguir 
recursos para levar as lideranças dos países do Sul até 
Nova York para levarem suas incidências aos outros 
países do Norte. Tivemos oportunidade de 
participamos desse processo. 
 O importante é deixar claro que a Convenção 
foi um documento que surgiu da necessidade de as 
pessoas com deficiência do mundo inteiro terem 
resguardado seus direitos fundamentais. Foi 
construída, desde o início até o final, com a 
participação da sociedade civil dos países que fazem 
parte da Organização das Nações Unidas.  Por isso 
consideramos legítimo esse documento.  
  Hoje em dia parece que está havendo uma 
inversão um pouco forte e uma reversão de valores. 
As pessoas com deficiência passaram vinte e cinco 
anos de luta para chegar a um momento de serem 
protagonistas de suas próprias vidas. Ao mesmo 

tempo em que isso ocorre, como muitos falaram na 
área das políticas públicas,  vemos um perigo muito 
grande nos legislativos municipais, estaduais e 
federal de parlamentares querendo fazer leis, achando 
que sabem o que é importante para nós e  não 
ouvindo a sociedade civil. Por isso acreditamos na 
legitimidade da Convenção.  
 A Convenção não é um tratado de leis. Uma 
Convenção internacional é um parâmetro que garante 
os direitos humanos fundamentais do cidadão. Muitas 
pessoas confundem a  Convenção  com estatuto, 
que também está em tramitação na Câmara. A 
Convenção é um parâmetro de garantia de direitos. A 
partir do momento que o Brasil ratificar essa 
Convenção, todas as leis desenvolvidas no país, em 
qualquer esfera, têm que garantir o que está escrito na 
Convenção. E o estatuto é um apanhado de leis com 
algumas alterações das leis existentes. Não é apenas a 
cooptação de todas as leis, mas ela altera algumas. 
  A Convenção é o que há de mais importante 
e de mais moderno, por isso está sendo considerado 
um dos documentos mais modernos, ou seja, a 
definição da deficiência. A deficiência deixa de ter a 
característica médica, deixa de ser da pessoa e passa 
a ser do meio.  

Então, nós, pessoas com deficiência, estamos 
acostumados a acordar de manhã e já ser um fardo. 
Nós que moramos em apartamento saímos de manhã 
para trabalhar no horário que todo mundo sai para 
trabalhar; logo,  pegaremos o elevador juntos. As 
pessoas que estão lá dentro já nos olham de cara feia, 
pensando: “Ela tem que sair logo agora.” Seguimos 
então para a garagem e sairemos também no mesmo 
horário das demais pessoas. Na hora do almoço é pior 
ainda porque ao chegarmos ao restaurante, as pessoas 
precisam se levantar para que possamos passar. Esse 
tipo de coisa acontece durante todo o dia. As nossas 
rotinas nos levam a ser considerados um fardo para a 
sociedade. Somos também considerados culpados de 
atrasar as pessoas porque demoramos cerca de três 
minutos para embarcar nos ônibus; o que na verdade 
não é nossa culpa e sim do elevador desses ônibus 
que gasta muito tempo para descer e subir. 

Somos vistos como sendo o problema, mas 
na verdade não somos. Certamente existe alguma 
coisa de errado; e o errado não está na pessoa com 
deficiência. Essa visão de que o obstáculo está na 
sociedade e não na pessoa com deficiência está no 
bojo da Convenção dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência. Isso é muito importante porque como 
estamos passando de uma fase de integração para 
uma fase de inclusão, estamos no meio do caminho 
desse processo, quando a lei já diz que a pessoa com 
deficiência é fruto do meio em que vive ela é mais ou 
menos funcional. 

Por exemplo: cheguei à Assembléia 
Legislativa e me deparei que havia com uma rampa 
para eu acessar. E ao chegar ao Plenário percebi que 
havia todas as condições para eu ser altamente 
funcional. Agora, se fosse diferente, se tivesse escada 
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para subir, eu seria menos funcional. Então, essa 
mudança de olhar da pessoa com deficiência é muito 
importante e também é muito importante todos nos 
apoderarmos dessa definição, desse conceito. 
 Ouvi o rapaz do Município de Linhares falar 
do problema das calçadas, que é também um 
problema do Brasil e do mundo inteiro, porque é a 
questão da manutenção. Não conheço o Município de 
Linhares, mas sei que é bastante adiantado nas 
questões de acessibilidade. Chamou-me atenção 
porque trabalho com mobilidade urbana. 

A Convenção, nessa parte de acessibilidade, 
pegou os exemplos nacionais brasileiros. Hoje, o 
texto da Convenção sobre acessibilidade foi todo 
baseado  no texto levado pela sociedade civil 
brasileira, e está valendo para todos os Estados e 
Países que ratificaram e ainda ratificarão a 
Convenção. A Convenção foi aprovada em uma 
reunião da ONU – Organização das Nações Unidas, 
em dezembro de 2006, deu entrada no Brasil através 
do Ministério do Exterior e foi preciso fazer uma 
tradução porque o português não é uma das línguas 
oficiais da ONU, que possui sete línguas oficiais. 

O Brasil esteve um pouco atrasado nesse 
processo devido a essa tradução. Inclusive o tradutor 
oficial é do Centro de Vida Independente Araci 
Nalin, Romeu Sassaki. Essa Convenção passou pela 
Casa Civil, ganhou um parecer da Presidência da 
República, através da Casa Civil, e foi encaminhada 
ao Congresso Nacional, onde permanece desde o dia 
02 de outubro deste ano.  

Na sexta-feira passada estivemos em Brasília 
para discutir o estatuto e tivemos uma ótima surpresa, 
através do Arlindo Chináglia, Presidente da Câmara, 
que assinou um documento criando uma Comissão 
Especial para estudo da Convenção. Por que isso? 
Como a Convenção trata de todos os assuntos 
referente a pessoas com deficiência, teria que passar 
praticamente em todas as Comissões; e com a criação 
da Comissão Especial será estudada apenas por uma 
Comissão, adiantando bastante o processo. Se não 
fosse criada essa comissão, teria que passar no 
mínimo por três comissões. Com isso se adiantou 
bastante processo. 

Tivemos notícia que na terça-feira passada 
foi levada ao Conselho das Lideranças em Brasília a 
sugestão de se colocar a Convenção em pauta ainda 
este ano para votação para que o Brasil continue 
nesse pioneirismo de luta das pessoas com 
deficiência para que seja ratificada ainda este ano, o 
que nos deixou muito feliz; mas por outro lado nos 
deixou um pouco preocupada porque percebemos que 
a sociedade civil não está conhecendo o texto da 
Convenção, e nem inteirada desse documento tão 
importante. 
 O Brasil é o vigésimo país a ratificar junto a 
ONU, e a partir do momento da sua ratificação, a 
Convenção comandará as nossas vidas. A 
preocupação do movimento das pessoas com 
deficiência é de levar o conteúdo dessa Convenção às 

pessoas, não só às com deficiência, mas a todas as 
pessoas. 
 Estão reunidas aqui, neste Plenário, várias 
entidades e seria ótimo se essas levassem esse texto 
às pessoas com deficiência. Esse texto está disponível 
integralmente no site da Corde, do Governo Federal, 
e também no site: www.assinoinclusao.org, que foi 
criado por uma reunião de entidades do Brasil inteiro, 
inclusive algumas entidades que estão aqui 
participam desse movimento, que é um  movimento 
pró-ratificação da Convenção. 

A importância é essa. Teremos um texto 
ratificado que comandará as nossas vidas e por isso 
precisamos conhecê-lo. Temos que saber o que é 
assegurado na Convenção. 

Sr. Deputado Claudio Vereza, a Corde fez 
um resumo da Convenção e o publicou.  V. Ex.ª 
poderia solicitar para que encaminhem para Vitória 
uma espécie de uma cartilha lançada pelo Governo 
Federal, através da Corde, junto com o Conade, 
Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora 
de Deficiência. Essa cartilha é um resumo com um 
linguajar mais fácil e não o linguajar jurídico. 

Estamos também fazendo vários artigos de 
discussão para começar a discutir os itens da 
Convenção. Estamos fazendo um trabalho da 
educação, da saúde e assim por diante. Uma coisa 
que não podemos negar é que a deficiência, 
principalmente nos países do Sul é resultado da 
pobreza. Oitenta por cento da população brasileira 
com deficiência vive abaixo da linha da miséria. . 
Portanto, não adianta ficarmos lutando sozinhos pelo 
movimento das pessoas com deficiência sem 
estarmos juntos no combate à fome. Ou seja, o 
combate à fome vai diminuir a quantidade de pessoas 
com deficiência no País. Por isso não dá para os 
movimentos se isolarem.  

Conversávamos com o Sr. Douglas, do 
Grupo 07, que disse que representa os deficientes 
visuais. Dissemos que ele representa o segmento. 
Temos que aumentar o movimento de luta  e temos 
que nos juntar aos outros movimentos sociais. Se  
queremos ser reconhecidos como movimento social 
não podemos deixar de lado o movimento das 
mulheres, o movimento dos negros, o movimento dos 
idosos e todos os  outros porque a pessoa com 
deficiência pode ser uma criança, uma mulher, uma 
negra, isto é, abrange todos. Não temos do que 
reclamar porque em todos os segmentos estamos 
incluídos. Nós que temos um movimento de luta mais 
amadurecido devíamos estar junto com esses outros 
movimentos. Existem algumas pessoas com 
deficiência que ainda não são reconhecidas como tal. 
Temos o caso do albino e outros mais. Há pessoas 
que não são reconhecidas dentro do movimento, isto 
é, não têm voz ativa.  

Vemos que neste plenário tem alguém que 
representa os autistas que é uma classe sempre muito 
excluída do movimento. Mas isso é culpa nossa e não 
deles. Temos uma liderança  e não sabemos buscar 
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essas pessoas para dentro do movimento. Estamos 
vivendo um  momento histórico, fantástico de 
sensibilidade e não podemos deixar “passar o bonde.” 
Cremos que as pessoas com deficiência querem 
ocupar o seu espaço de cidadão na sociedade e  esse é 
o momento porque se não for agora, não vai ter outro 
igual  porque esse é o tema da moda internacional e 
nacionalmente. 

Sr. Presidente, assisti a uma palestra no mês 
passado com o Sr. Guilherme Bara, que é um 
deficiente visual que faz parte da Federação das 
Indústrias de São Paulo. Ele falou assim: “É 
engraçado que hoje até os artistas têm filhos com 
deficiência”. Não é de hoje, mas sempre tiveram e 
escondiam. Porém, hoje assumem e até criam ONG´s 
e tal. Então, o momento é favorável.  É a primeira 
vez na história que a pessoa com deficiência, que 
essa temática tem rubrica própria para desenvolver 
projetos. Nunca antes o Governo Federal liberou 
verba para pessoas com deficiência.  Então, tem 
rubrica própria e tem um planejamento em que há a 
participação, ou seja, as entidades são chamadas para 
a discussão e isso é importante. 

Sr. Presidente, estávamos ouvindo o diretor 
da APAE dizer que esteve em Brasília. Isso quer 
dizer que ele foi lá  e pôde falar como qualquer um 
aqui pode entrar no site e opinar. O que não podemos 
- como temos dinheiro e não é pouco - é deixarem 
outras pessoas se apropriarem dessa verba e fazerem 
aquilo que acham, ou seja, não podemos voltar ao 
tempo do achismo.    
. O Espírito Santo, com essa liderança boa que 
tem, deve aproveitar as verbas não só do pacto social, 
mas do Ministério das Cidades, que também tem 
rubrica própria para a acessibilidade. Acho que o 
Espírito Santo tem tudo para ser um cartão postal da 
acessibilidade. Andei, como o Sr. Deputado Claudio 
Vereza disse, de madrugada pelas ruas de Vitória de 
cadeira de rodas. Se fosse em São Paulo não teria 
feito isso, não teria conseguido. Aqui eu andei. Claro 
que com um pouco de medo por não conhecer a 
Cidade, mas andei vários quarteirões. Probleminha de 
calçada aqui tem, mas pode resolver. Rubrica para 
isso tem. Tem verba, é só ir buscar. Tem que 
conhecer os caminhos. Falo sempre que a sociedade 
civil não pode esperar que as autoridades mostrem os 
caminhos das pedras. Vamos buscar. Vamos saber 
como se busca esse dinheiro. Vamos saber como se 
busca esse apoio técnico para colocar na nossa cidade 
porque não é só o governo responsável por isso. 
Somos nós também. Podemos pegar esse dinheiro; 
contratar uma boa firma de engenharia, de arquitetura 
e com a nossa experiência de usuário fazer calçadas 
boas ou manter as calçadas boas. É só fazer um 
convênio com a prefeitura. E se a prefeitura não 
quiser, olha quem está aqui do nosso lado. Temos 
que aprender a bater nesta porta aqui em vez de 
reclamar. Não reclamo mais. Vou ao Ministério 
Público. Em São Paulo o nosso coitado é o Dr. 
Lauro, que está disponível para nós vinte e quatro 

horas. É lá que temos que bater. Temos que aprender 
esses caminhos. Está com problemas? Não 
respeitaram a lei? Alguém desrespeitou a nossa 
dignidade? Recorram ao Ministério Público e acabou. 
Podemos despender menos força para coisas mais 
simples e no Ministério Público você vai só uma vez 
e resolve e pegar a nossa energia para construir um 
mundo plural, um mundo que não seja só para as 
pessoas com deficiência, um mundo que seja para 
todas as minorias, um mundo que queremos deixar de 
herança e saber, de fato, o que queremos construir. 

Acho que a convenção vem ao encontro com 
os muitos sonhos que tivemos há vinte e seis anos. 
Ela vem coroar um pouco esse esforço. Temos que 
participar da feitura das políticas públicas. O pacto 
social do Governo Federal divide já o dinheiro em 
habitação.  É até muito interessante porque é um 
círculo. Tem habitação, reabilitação, porque sem 
reabilitação você não vai. Aí tem a mobilidade 
urbana porque se você não está na rua você não vai. 
Dentro da mobilidade urbana tem o transporte, aí 
você tem a educação e tem um trabalho. Se você não 
tiver uma educação de qualidade não conseguirá um 
trabalho de qualidade. 

O Governo Federal está preocupado  com 
essa estrutura que veio do anseio dessas pessoas que 
gastam o seu tempo e a energia nessas discussões em 
Brasília. Apesar de todos estarmos na mesma causa, 
todos queremos o melhor, temos posições diferentes 
sobre um assunto ou outro. Lá é o fórum onde 
discutimos isso. Então, é bastante cansativo, 
desgastante, mas vale à pena. Vale por aquilo que 
queremos deixar porque pode não ser um mundo 
melhor para a nossa geração. Mas com certeza vamos 
deixar um mundo bem melhor, menos 
preconceituoso.  
 

 Sr. Presidente, terminamos o ano com 
acessibilidade digital, que era o tema da ONU para o 
ano que passou.  Estamos começando o ano do 
trabalho e o tema é trabalho digno e com justiça. 
Sabemos que é muito  difícil, às vezes, falarmos 
“não” para o nosso ganha-pão porque temos que nos 
submeter a coisas nas quais não acreditamos muito. 
Mas temos que viver também. Iniciaremos o ano 
falando um pouco de trabalho. Ao se reunirem com 
as associações não se esqueçam de que esse é o tema 
do ano. Vale à pena discuti-lo porque o Brasil 
avançou muito na acessibilidade digital. É lógico que 
temos problemas seriíssimos. Primeiro porque 
acharam que a acessibilidade digital só serviria para 
pessoa com deficiência visual. Não sabemos quem 
inventou isso. As pessoas que têm comprometimento 
motor sério nem foram pensadas. Somente no final 
do ano é que conseguimos incluir na pauta as pessoas 
com dificuldade motora que não podem usar o 
mouse. Já tivemos um avanço nessa área e agora 
começaremos com a nossa nova luta que é o trabalho.  
 

Sr. Presidente, agradeço a todos. Por favor, 
não se esqueçam de ler a Convenção no site do 
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Governo Federal: wwwsedh.gov.br ou no 
wwwassinoinclusão.org. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 

VEREZA) – Agradecemos à companheira Flavia 
Vital, do Centro de Vida Independente – ARACI 
NALLIN – de São Paulo, que veio especialmente a 
convite da Assembléia Legislativa para participar 
desta sessão juntamente com o Sr. Eduardo Soares 
Guimarães, companheiro de luta em nível nacional e 
internacional. Em vários momentos internacionais os 
companheiros estão na defesa dos  direitos das 
pessoas com deficiência. 

 
A SR.ª FLAVIA VITAL – Estou muito feliz 

por estar nesta augusta Casa de Leis participando de 
uma solenidade tão bonita como essa.  Emocionei-me 
muito aqui porque me senti profundamente tocada. 
Sr. Deputado Claudio Vereza, muito obrigada por 
esta oportunidade. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Sr.ª Flavia, leve o nosso grande abraço 
para os companheiros de São Paulo. Amanhã haverá 
a  grande Caminhada Superação naquela Cidade e 
provavelmente veremos no jornal nacional ou em 
algum noticiário televisivo. Já é tradição, é o quarto 
ano que é realizada. A Senhora encontrará com 
muitos companheiros de luta e peço que leve um 
abraço dos capixabas e dos capixabas-mineiros que 
têm muitos por aqui; baianos, nordestinos e etc. O 
Estado do Espírito Santo é um “caldeirão” de 
presenças de todo o País. Dê um abraço a todos os 
lutadores de São Paulo amanhã na caminhada. 
 

 Registramos as presenças do Sr. Arildo 
Rodrigues Rocha, Presidente da APAAE do 
Município de Cariacica; do Sr. Marcos Antônio do 
Espírito Santo, “Marquinho da moradia”, Presidente 
da União de Cegos D. Pedro II, foi também 
Presidente Estadual do Direito da Pessoa com 
Deficiência; do Sr. Ronaldo Correa Almeida, 
Presidente do Conselho Municipal do Direito da 
Pessoa com Deficiência do Município de Vila Velha; 
do Sr. Elias Nassif Neto, Presidente da APAAE do 
Município de Vila Velha. 
 

 Fui informado que o Sr. Renato Sandri é o 
sócio-proprietário da rede de Hotéis  Radisson. 
Parabéns pela garantia da acessibilidade nesse hotel 
localizado na Praia do Canto. Muito bom termos 
como anunciar que numa próxima vez que poderão ir 
para esse local. 
 

Passaremos agora à entrega do Certificado de 
Acessibilidade que foi criado através da Resolução nº 
2.395, promulgada em 19 de setembro de 2007 com o 
objetivo de reconhecer as iniciativas, sejam públicas 
ou particulares, que promovem a acessibilidade das 
pessoas com dificuldades de locomoção e também 
incentivas que novas iniciativas surjam.  
 

Esperamos que na sessão de 2008 possamos 
homenagear muitas outras instituições. Receberão o 
certificado nesta sessão as seguintes instituições: o 
Ministério Público Estadual, o Restaurante Galetinho 
de Vitória, o Vitória Apart Hospital, o Shopping 
Vitória e o Shopping Vila Velha (Praia da Costa). 
 

É verdade que alguém há de questionar que 
essas instituições não são cem por cento acessíveis. 
Por que fazemos essa ressalva? Porque o Decreto 
Nacional da Acessibilidade é muito amplo pois 
ampliou o conceito de acessibilidade para além da 
acessibilidade arquitetônica, obrigando que língua 
brasileira de sinais, que comandos de voz entre outras 
garantias sejam oferecidas às diversas áreas de 
deficiência .  
 

Queríamos marcar esta sessão, primeiro,  
com a homenagem à Thalita mas também com o 
apoio, o incentivo as boas iniciativas e atitudes. O 
certificado criado na Assembléia Legislativa, Sr. 
Deputado Atayde Armani, é uma forma de estimular.  
 

Neste ano oferecemos esse Certificado de 
Acessibilidade a essas instituições estimulando-as 
que elas se tornem acessíveis de uma maneira  
completa, observando o Decreto Federal nº 5.296, de 
02 de dezembro de 2004, que é bem detalhado, que 
fala da necessidade de acessibilidade em todas as 
áreas: na comunicação, no cuidado pessoal, nas 
habilidades sociais, na saúde e segurança, na escola, 
no lazer, no trabalho, enfim, em todas as áreas. De tal 
forma que passaremos a este momento desta sessão. 
 

Concedo a palavra ao Sr. Cerimonialista. 
 

 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Sr. Deputado 
Claudio Vereza e o Sr. Deputado Atayde Armani 
para fazerem a entrega dos certificados. (Pausa)   

 
O SR. CERIMONIALISTA –(SÉRGIO 

SARKIS FILHOS) –Convido a Srª. Sandra Maria  de 
Souza, Promotora de Justiça, dirigente do Centro de 
Apoio de Defesa e Cidadania, representando o 
Ministério Público, para receber o seu certificado das 
mãos dos Srs. Deputados Claudio Vereza e Atayde 
Armani. 

O Ministério Público do Estado do Espírito 
Santo, através  do Centro de Apoio Operacional 
Cível e Defesa da Cidadania, tem como uma de suas 
principais metas desenvolver um trabalho 
permanente junto aos promotores de justiça de todo o 
Estado, visando garantir o direito das pessoas com 
deficiência à inclusão social. 
 

Esse trabalho consiste em assegurar que essas 
pessoas possam viver dignamente na sociedade, 
garantindo-lhes sua participação efetiva no convívio 
da comunidade. Para tanto, várias ações foram 
desencadeadas para o alcance dessa meta, como a 
promoção da acessibilidade arquitetônica, urbanística 
e viária, como por exemplo, expedindo notificação 
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recomendatória, a fim de se fazer cumprir  o decreto 
nº 5.296/1994. 
 Dessa forma, o Ministério Público que teve 
sua sede inaugurada em 05 de fevereiro de 2003, 
respeitando as normas da acessibilidade.  
  

(A representante recebe o 
certificado) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Sr. Gerson Fregolin, 
proprietário do restaurante Galetinho de Vitória, para 
receber o certificado de acessibilidade das mãos dos 
Srs. Deputados Atayde Armani e Claudio Vereza. 
 O restaurante Galetinho de Bento Ferreira, 
em Vitória foi aberto ao público há sete anos. 
Garantir as condições de acesso e circulação de 
pessoas com dificuldades de locomoção foi uma 
iniciativa pessoal de seu proprietário, o Sr. Gerson 
Fregolin. Ele observava as dificuldades que as 
pessoas, em cadeira de rodas ou outras limitações, 
encontravam para entrar neste estabelecimento; e 
pediu ao arquiteto que planejou o seu restaurante que 
planejasse rampas, banheiros apropriados e um 
ambiente acolhedor para as pessoas com deficiência.  
 

(O homenageado recebe o 
certificado) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido a Sr.ª Ângela Abdo, 
representando o Vitória Apart Hospital, para receber 
o certificado de acessibilidade das mãos dos Srs. 
Deputados Atayde Armani e Claudio Vereza.  
 O Vitória Apart Hospital (VAH) foi fundado 
em 2001 com o objetivo de trazer para o Espírito 
Santo uma estrutura hospitalar capaz de atender todo 
tipo de patologia e realizar procedimentos de alta 
complexidade, fazendo com que os capixabas não 
mais se deslocassem para outros estados em busca de 
tratamento médico. Mensalmente, o hospital, 
localizado na serra, atende aproximadamente 18 mil 
pessoas e realiza em torno de mil procedimentos de 
alta complexidade, contando com o trabalho de mais 
de 1.700 colaboradores.  
Com foco na qualidade e respeito à vida, o Vitória 
Apart Hospital possui uma estrutura física projetada 
para promover a acessibilidade a pessoas com 
dificuldade de locomoção.  

A estrutura física contempla rampas, pisos 
antiderrapantes, corrimãos para prevenção de quedas, 
banheiros adaptados para cadeirantes, barras de apoio 
nas paredes laterais, finalizadores nos pisos, que 
indicam, em cores e alto relevo, a proximidade de 
uma porta de entrada, e serviço de recepção feita 
pelos atendentes da segurança, que apóiam os 
portadores de necessidades especiais no momento em 
que chegam ao hospital. 

O hospital também desenvolve o projeto 
portas abertas junto aos portadores de deficiência, 

não apenas para cumprir a lei, mas por acreditar que 
a diversidade agrega valor e também no potencial das 
pessoas. 
 

(A representante recebe o 
certificado) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o coordenador de 
segurança Sr. Marcos Antônio Ferreira, 
representando o Shopping  Vitória, para receber o 
certificado de acessibilidade das mãos dos Srs. 
Deputados Atayde Armani e Claudio Vereza.  

O Shopping Vitória foi inaugurado no dia 28 
de junho de 1993. Em 2002, nove anos depois, o 
empreendimento passou por uma expansão e hoje, é 
referência em todo o país.  

Passam por dia nos corredores do Shopping 
Vitória cerca de 35 mil pessoas, muitas delas com 
dificuldades de locomoção. Para atender a essa 
grande parcela do seu público, o empreendimento 
possui quatro elevadores, cinco rampas (uma em cada 
acesso) e 10 vagas de estacionamento exclusivas. 
Ainda são disponibilizadas cinco cadeiras de rodas 
que são encontradas na central de segurança. 

O cinema do Shopping Vitória, cinemark, 
também foi todo planejado para oferecer um acesso 
seguro e confortável a todos. O cinemark possui, em 
cada uma das oito salas, acesso qualificado a pessoas 
com deficiência física e um local separado para que 
eles possam assistir ao filme com total conforto.   
 

(O representante recebe o 
certificado) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido a  Diretora da Apae do 
Município de Marataízes, Sr.ª Dilcéia Marvila de 
Oliveira, que ofertará ao Sr. Deputado Claudio 
Vereza, proponente desta sessão, uma peça em 
artesanato confeccionada pelos alunos da Apae 
daquele município.  
 

(O Sr. Deputado Claudio Vereza 
recebe a oferta) – 

  
 A SR.ª DILCÉIA MARVILA DE 
OLIVEIRA - (Sem revisão da oradora) - 
Primeiramente cumprimentamos e agradecemos ao 
Sr. Deputado Cláudio Vereza por este momento e 
demais Srs. Deputados presente. 
 Hoje é um momento especial, e trazemos 
abraços dos alunos da APAE do Município de 
Marataizes, o nosso Presidente da Federação 
Estadual compõe a Mesa, neste momento. 
 Estamos realizando um trabalho juntamente 
com a Petrobras, através do Conselho dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. Hoje a Petrobras está no 
nosso Estado, ela tem dinheiro  e com projetos 
conseguimos captar recursos. E através do Conselho 
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dos Direitos da Criança e do Adolescente 
apresentamos um projeto através do FIA, que chama-
se especial na geração de renda e emprego. 
 Ganhamos uma oficina toda equipada, onde 
trabalhamos com artesanato tupiaria/conchas. As 
conchas são coletadas pelos próprios alunos; um 
artesão ensina a tirar  tabua, fazer o manejo e trabalha 
também a parte terapêutica. Assim, estamos com 
parceria do esta Assembléia Legislativa onde foi 
colocada uma emenda. Conseguimos um carro que 
pega não só os alunos deficientes mentais, mais físico 
e  auditivo. 
 
 A nossa oficina atende cem alunos com 
deficiência auditiva, mental e física, em uma 
proporção de vinte e cinco para cada oficina, 
totalizando cem alunos. 
 
 Conseguimos, através da Secretaria de 
Estado da Educação, uma tenda para comercializar 
nossos produtos no verão. 
 
 Quando os senhores forem ao Município de 
Marataízes, não esqueçam de visitar a  tenda especial 
na geração de renda e emprego, que é um projeto que 
conta com a participação de todos. 
 
 O SR. PRESIDENTE -(CLAUDIO 
VEREZA) – Lembramos que o Dia Internacional  
das Pessoas com Deficiência foi criado em nível 
mundial, pela ONU, Organização das Nações Unidas, 
após o ano internacional, 1981 e a década  das 
pessoas com deficiência, de 1982 a 1992, dez anos. 
Após a década, a ONU proclamou o programa de 
ação mundial, programa para todos os países do 
mundo, a respeito da inclusão das pessoas com 
deficiência. O programa agora se transformou numa 
convenção internacional. A convenção, como foi dito 
pela Sr.ª Flávia Vital, é uma lei mundial, um acordo 
ente todos os paises que assinam e aprovam essa 
convenção, os países se comprometem a respeitar 
aquela espécie de lei mundial. 
 
 O Brasil já assinou a convenção, agora está 
aprovando-a no Congresso Nacional. É muito 
importante essa lei mundial que deve ser assinada por 
todos os países que concordam com ela. 
 
 Após a década a ONU proclamou o dia 03 de 
dezembro como o Dia Internacional  das Pessoas com 
Deficiência, o dia que foi lançado o programa de 
ação mundial. Nós temos o nosso dia nacional, criado 
no Estado do Espírito Santo, dia 21 de setembro, em 
um evento que aconteceu em 1982, em Vitória. 
 
 Estamos terminado o ano de 2007 com uma 
boa comemoração, que não é apenas de lero, lero, de 
blá, blá, blá, é de ações muito concretas no Ministério 
Público, das instituições que receberam o certificado, 

de cada  entidade presente e tantas outras que não 
puderam vir, dos conselhos. 
 
 Na semana que vem um novo conselho será 
instalado em Cachoeiro de Itapemirim. São poucos os 
municípios do Espírito Santo que têm seu conselho 
municipal. Felizmente, chegou a Cachoeiro de 
Itapemirim essa nova conquista. Vila Velha, Vitória  
e Serra já possuem conselho municipal. Não sabemos 
se o conselho municipal de Cariacica está em 
processo de criação. 
 
 Temos muitas vitórias a comemorar. É 
verdade que temos muita coisa para conquistarmos 
ainda. Se fizéssemos uma sessão de lamentação, 
ficaríamos três dias reclamando do que falta fazer. 
Temos que estimular, apoiar, parabenizar o que está 
sendo feito para que novas conquistas venham. 
 
 Vitória realiza a cada ano seu fórum de 
debates promovido pelo centro de referência 
especializada de assistência social. Vila Velha criou 
este ano o programa de apoio às pessoas com 
deficiência, o PAD. Na segunda-feira, às 13h30min, 
haverá a comemoração do Dia Internacional. 
 
 Temos o Instituto de Educação e Libras, 
língua brasileira de sinais, criado no Espírito Santo 
recentemente. O Ministério Público do Trabalho está 
cobrando das empresas a garantia da reserva de vagas 
no trabalho para pessoas com deficiência. Já temos 
até um novo problema: capacitar as pessoas com 
deficiência para ocuparem essas vagas.  
 
 Recentemente o Ministério Público do 
Trabalho assinou um acordo com a empresa Serdel, 
de serviços e conservação. Olhamos todos os 
domingos o caderno de empregos. Os jornais têm 
publicado a cada domingo a oferta de vagas para 
pessoas com deficiência, pelo menos cinco a seis 
empresas.Uma delas é uma empresa metalúrgica do 
nosso bairro, a União. A Unimed, a Rede Gazeta e 
várias outras empresas também oferecem. 

 
É verdade que eles colocam exigências de 

experiência no mercado de trabalho. Esse é o 
problema. Eles pedem dois anos de experiência. Não 
temos pessoas com deficiência com dois anos de 
experiência. Não temos pessoas em quantidade com 
curso superior. Algumas empresas colocam a 
exigência de curso superior. Outros exigem que a 
pessoa com deficiência seja motorista, com carteira 
profissional. 

 
Há outras que oferecem oportunidades até 

para 1º grau, fazendo um cadastro. Como não há 
pessoas capacitadas profissionalmente, algumas 
empresas fazem uma espécie de estágio. Fazem um 
contrato de estágio para que a pessoa se capacite 
nesse estágio e depois possa ser contratada. 
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 O SR. ARILDO RODRIGUES ROCHA – 
(Sem revisão do orador) – Boa-tarde. ... na hora de 
preencher a vaga, vamos para o cadastro. Isso está 
acontecendo principalmente nos supermercados da 
Grande Vitória e agora com a nova lei do benefício - 
o benefício já não é mais um entrave - porque a partir 
do momento que perde o emprego, e isso acontece 
com os humanos, retornará ao benefício. 
 
 Hoje, a deficiência mental é um problema. 
Querem pessoas como o nosso Presidente da 
República, com lesão leve que não dificulte algumas 
coisas. Temos que considerar que o autista, o 
deficiente mental e o deficiente visual faz parte da 
sociedade e essas pessoas merecem dignidade e 
espaço no mercado de trabalho. (Muito bem!)   

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Agradeço ao Sr. Arildo Rodrigues 
Rocha por essa importante informação. 
 

 Vejam que confirma o que íamos dizendo. 
Conquistamos algo e logo em seguida precisamos 
lutar por mais alguma coisa. As empresas oferecem a 
vaga, mas dão um jeitinho de colocar muitas 
exigências, de fazer um cadastro, e acabam falseando 
o cumprimento da lei. 
 
 A SR.ª SANDRA MARA PAGOTTO – 
(Sem revisão da oradora) – Boa-tarde. Faço Serviço 
Social e tento incluir as pessoas com deficiência no 
mercado de trabalho. Fico muito triste porque as 
empresas pedem pessoas com deficiência, mas, - por 
exemplo, eu mesma tenho deficiência visual, - 
quando começo a comentar que geralmente são 
pessoas com deficiência física e utilizam cadeira de 
rodas ou possuem deficiência visual, dizem que 
querem pessoas com deficiência leve, aí digo que sou 
pesada e eles até riem. Mas emprego para cadeirantes 
e deficientes visual e muito difícil. 
 

 Várias empresas fazem qualificação, dão 
curso de três a seis meses. Primeiro há uma triagem 
para que as pessoas com deficiência possam entrar na 
qualificação. Durante o período do curso as pessoas 
pensam que têm chance de entrar e não entram. 
Entram outras pessoas também com deficiência para 
serem qualificadas.  
 

 O Ministério do Trabalho acaba não 
cobrando dessas empresas porque estão qualificando, 
mas não nos incluem. Então, hoje, no mercado de 
trabalho há vagas, mas há limitações e está muito 
difícil para o deficiente fazer parte deste 
mercado.(Muito bem!) 
 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Vejam que damos um passo, mas não é 
o suficiente. Temos que continuar a lutar sempre. Por 
isso o dia internacional esta tendo como tema o 
acesso ao trabalho. A ONU no mundo inteiro está 

falando disso que falamos nesta sessão. Vários 
países, várias cidades estão debatendo o tema do 
acesso ao trabalho. É uma novidade, historicamente 
não tivemos acesso à educação, e com isso não 
conseguimos nos qualificar. Tínhamos um 
preconceito muito pesado, e as empresas ainda têm 
esse preconceito.  
 

O medo dos empresários é de requerermos 
auxílio-doença. Eles acham que ficaremos sem 
trabalhar recebendo. Acham que requereremos 
aposentadoria por invalidez e por isso colocam 
obstáculos e exigências. Mas venceremos. 
Convenceremos pela prática, por nossa presença e 
cobrança conquistaremos esses espaços. 
 A SR.ª MARA RUBIA DA SILVA 
CALLEGARI – Sou Assistente Social do INSS e 
atualmente trabalho na agência de Serra. 
 Há um convênio do Ministério Público do 
Estado com o Sine e com o INSS, onde é emitido o 
certificado de qualificação para pessoa com 
deficiência. Ela agenda uma data, leva os 
documentos pessoais, o laudo, é avaliado o grau de 
deficiência, o residual laboral e qual profissão ela 
poderá exercer. Esse certificado é oficial, onde consta 
a qualificação da pessoa com deficiência, e é aceito 
pelas empresas. 
 A pessoa com deficiência, se tiver benefício, 
isso era um grande entrave e as famílias tinham 
muito medo dela perder o benefício. Hoje ela vai para 
o mercado de trabalho e se sair, pode requerer e 
retornar ao benefício. Foi um grande avanço na 
legislação. 
 Um outro grande avanço na legislação foi a 
avaliação da deficiência, que a Dr.ª Flávia Vital 
colocou. O Ministério Público tem um papel 
importantíssimo. No nosso estado é pouco utilizado, 
principalmente o Ministério Público Federal. Há uma 
ação civil pública em vigor, foi impetrada no Acre, 
mas está em vigência em todo território nacional, que 
não considera mais deficiência  a dependência para 
os atos da vida cotidiana. Isso foi um grande avanço. 
 A Dr.ª Flávia Vital colocou a questão da 
funcionalidade. Ela será um entrave, vai ser 
aumentado o grau da deficiência ou não; quer dizer, o 
entorno será considerado.  
 

 Uma outra coisa interessante é que o decreto 
novo traz duas avaliações: médica e social. Esse foi 
um grande salto do decreto. Tem até julho de 2008 
para entrar em vigor a estrutura para isso, porque 
depende de concurso e quem faz é o assistente social 
do INSS.  
 
 Na próxima semana haverá um evento sobre 
o assunto em Brasília, e os senhores devem atentar 
para isso, para garantir que essa avaliação seja 
efetivamente realizada pela área médica e social, que 
considerará a questão do entorno, da participação 
social e todas as questões pertinentes à deficiência. 
Obrigada.(Muito bem!) 
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 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Concedo a palavra ao Sr. José Geraldo 
Geovani. 
 
 O SR. JOSÉ GERALDO GEOVANI – 
(Sem revisão do orador) – A Dr. Flávia Vital se 
referiu à questão da acessibilidade e disse que o 
problema é em nível de Brasil, nenhuma cidade 
brasileira conseguiu resolver o problema da 
acessibilidade.  
 Na minha fala de saudação eu não disse que 
em Linhares os problemas acessíveis estão todos 
resolvidos e que Linhares é um município cem por 
cento acessível. Eu disse que Linhares tem o 
privilégio de ter cinco ônibus com elevadores, que 
cobrem oitenta por cento do transporte municipal. No 
ano que vem, o objetivo é cobrir cem por cento do 
município com transporte adaptado, ônibus com 
elevador. 
 
 Em Vitória há lugares sem condições para 
passar uma pessoa a pé, que dirá um cadeirante. Em 
Linhares temos o privilégio de, quem anda de cadeira 
de rodas, atravessar de uma esquina para a outra sem 
depender de ajuda, porque temos rampas que 
facilitam o acesso de uma calçada para outra. 
 
 Temos o privilégio de empresários do 
comércio reformarem suas lojas, ou lojas que estão se 
implantando na cidade  de construírem calçadas 
acessíveis que facilitem as pessoas com dificuldade 
de locomoção.  
 
 Este ano ainda não  fechamos a nossa 
estatística, mas iremos fechar em mais ou menos 
cinqüenta deficientes que foram colocados no 
mercado de trabalho em Linhares, nos mais diversos 
setores da economia do município. E empresas que 
estão chegando na área do petróleo estão nos pedindo 
deficientes para contratar, através de uma central de 
encaminhamento de mão-de-obra que temos dentro 
do centro de referência que coordenamos. Há dois 
centros de referência no estado, um em Vitória 
coordenado pela Sr.ª Mariana Reis, e o de Linhares, 
que fica sob a nossa responsabilidade. Temos um 
atendimento prioritário às pessoas com deficiência, 
temos um laboratório de informática, com  
capacitação e tudo mais. Queríamos esclarecer esse 
ponto a respeito da acessibilidade.(Muito bem!) 
 
  O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO 
VEREZA) –Obrigado José Geraldo Geovani. 
  Concedo a palavra à Dr.ª Sandra Maria 
Ferreira de Souza  – Ministério Público. 
 
  A SR.ª SANDRA MARIA FERREIRA DE 
SOUZA – (Sem revisão da oradora) – Agradeço a 
homenagem, levarei para a Dr.ª Catarina Cecin 
Gazeli que ficará muito feliz, pois é uma mulher que 
tem compromisso com os movimentos sociais, faz 

parte do Fórum Estadual de Mulheres e acompanha 
de perto todos esses movimentos. 
 
 Fui breve em minha fala inicial e não falei 
das ações desenvolvidas pelo Ministério Público, até 
porque tomaria o tempo de outras pessoas que 
também querem se manifestar.  
 
   Este ano, adotamos o tema da acessibilidade 
como meta no centro de apoio. Assim, reunimos os 
promotores da Região Metropolitana, expedimos 
notificações recomendatórias para os prefeitos de 
todos os municípios da Região Metropolitana, para 
que se adaptem urbanística e arquitetonicamente em 
seus municípios, na forma do decreto que 
regulamentou as leis que fala sobre a acessibilidade.  
  
 O decreto tem prazo e forma de se adaptar. 
Esses prazos estão sendo acompanhados pelo 
Ministério Público e essas ações também estão sendo 
disseminadas para outros municípios do interior do 
Estado, como no Município de Linhares, em que a 
colega já tomou algumas providências.  
 
  Nós, Promotores da Região Metropolitana, 
fizemos também uma notificação recomendatória 
para que se adaptem o transporte coletivo. Fixamos 
prazo e a Ceturb já nos respondeu que está fazendo 
todo estudo e levantamento para que alguns coletivos 
sejam colocados em circulação. Pediram a 
prorrogação de um prazo e concedemos em razão da 
grandiosidade do estudo para que essa adaptação seja 
feita. O decreto estabelece que no prazo de dez anos, 
até o ano de 2014, todos os  veículos, transportes, 
devem estar devidamente adaptados.  
  
 Com relação a questão da rede de empregos, 
o Ministério Público de Serra, o Promotor de Justiça 
de Serra junto com o Conselho Municipal de Pessoa 
com Deficiência tiveram a iniciativa de criar no site 
do Conselho Municipal do Idoso uma rede de 
trabalho onde as empresas e as pessoas com 
deficiências se cadastram. Com isso, o Conselho 
Municipal pode fazer esse controle, até onde as 
empresas estão tentando se eximir dessa 
responsabilidade. Há um discurso de que temos 
interesses e não contratam. A partir do momento que 
está na rede fica mais fácil fazer esse controle.  
  
 Os Promotores de Justiças de cada 
municípios estão com as portas abertas para qualquer 
demanda que apresentarem. Procurem o promotor de 
seu município. Ele estará de portas abertas para 
recebê-los em suas demandas.Muito obrigada! 
(Muito bem!) 
  
 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO 
VEREZA) – Obrigado Dr.ª Sandra Maria Ferreira de 
Souza. 
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 Registramos outras iniciativas como a 
recente criação da Associação Capixaba de Paralisia 
Cerebral. Uma bela assembléia de um dia todo. Está 
prosseguindo em sua caminhada. A Associação dos 
Amigos dos Autistas,  
 

A Associação dos Amigos Altistas, também 
trabalhando na linha da inclusão; Associação de 
Fibrose Cística. Enfim, a sociedade está buscando 
fazer a sua parte. O Poder Público com algumas 
iniciativas já divulgadas nesta sessão, outras mais 
simples como “Calçada Cidadã”, em  Vitória, em 
Vila Velha; em Linhares o Sr. José Geraldo Giovani 
acabou de dizer que também será trabalhado isso. 
Aos pouquinhos vamos conquistando. O ritmo não é  
o que queríamos. 
 
 Registramos que o Presidente da Câmara de 
Nova Venécia agradeceu o convite mas não pôde 
comparecer, assim como a Sr.ª Deputada Federal Rita 
Camata, o Senador Gérson Camata, o Procurador 
Chefe do Ministério Público do Trabalho, Dr. Valério 
Soares Heringer, e o Prefeito Municipal de Castelo. 
Muitos foram convidados, alguns compareceram e 
outros justificaram as ausências. Pelo menos 
justificaram. 
 
 Temos dois convites: o Conselho Municipal 
de Vitória realiza a “1ª Pré-Conferência da Juventude 
com Deficiência” no dia 11 de dezembro, das 14h às 
18h, no Centro de Referência Especializada da 
Assistência Social em nosso Município. Nós coroas, 
Sr. Deputado Atayde Armani, estamos fora. 
 
 Segundo convite: o Programa de Apoio à 
Pessoa com Deficiência em Vila Velha convida para 
a palestra “A Família e a Deficiência” segunda-feira, 
dia 3 de dezembro, com  abertura às 13h no Titanic, 
de Vila Velha,   com o depoimento do Sr. Ricardo 
Chiabai, que está presente, depois as palestras da Dr.ª 
Roberta Gionavannotti e também do Dr. Milton 
Costa.  
 
 Agradecimentos ao Centro de Referência 
Especializada e Assistência Social para Pessoa com 
Deficiência, que disponibilizou o nosso intérprete, Sr. 
Joaquim César Cunha, que está fazendo a 
interpretação sozinho, o que é difícil porque o tempo 
foi longo. Obrigado!  

 
Agradecimentos à APAE de Serra pela 

apresentação da dança. Foi legal. Deu um toque de 
cultura. Agradecimentos aos componentes da Mesa 
que, inclusive, vieram de municípios fora da Grande 
Vitória; aos alunos da APAE de Cariacica;  

integrantes da Banda de Congo que dessa vez não se 
apresentaram, mas obrigado pelas presenças; a todos 
os integrantes da Mesa.  

 
O Sr. Deputado Atayde Armani agregou 

valor à nossa sessão em cem por cento, mais uma vez 
repito isso. S.Ex.ª se deslocou de Linhares para 
comparecer a esta solenidade. Normalmente é  um 
Deputado que propõe, que participa.  

 
O Sr. Deputado Atayde Armani acolheu o 

nosso convite com carinho, participou, valorizou 
imensamente a nossa sessão.  No ano que vem vamos 
realizar a sessão juntos. Faremos todo trabalho em 
conjunto.  

 
Obrigado a quem veio de Cachoeiro de 

Itapemirim; ao Sr. José Antônio; ao pessoal de Vila 
Velha, de Serra, de Cariacica, de Vitória, de Aracruz, 
de Marataízes, de Linhares, de Castelo e de Pancas. 
 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:    
  
 Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Resolução nº 32/2007 e do Projeto de Lei 
Complementar nº 51/2007. Discussão única, dos 
Projetos de Lei nºs 288/2005, 28/2007 e 242/2007. 
Votação adiada, com discussão prévia encerrada, do 
Projeto de Lei nº 231/2007. Votação adiada, com 
discussão prévia encerrada, do Projeto de Lei nº 
285/2007. Discussão prévia, da Proposta de Emenda 
Constitucional nº 07/2007. Discussão Especial, em 3ª 
sessão, dos Projetos de Lei nºs 446/2007, 471/2007, 
472/2007, 483/2007 e  528/2007. Discussão Especial, 
em 1ª sessão, dos Projetos de Lei nºs 478/2007, 
509/2007, do Deputado Reginaldo Almeida, que 
dispõe sobre a cassação da inscrição 516/2007, 
529/2007 e da Proposta de Emenda Constitucional nº 
15/2007, da Mesa Diretora e outros, que altera a 
Constituição Estadual para adequar a redação do 
artigo 58 que dispõe sobre as reuniões da Assembléia 
Legislativa. Publicado no DPL do dia 22/11/2007.  

 
Está encerrada a sessão. 
 
Encerra-se a sessão às dezesseis horas e 

quarenta e cinco  minutos. 
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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

PODER LEGISLATIVO 
 

PROJETO DE LEI Nº 617/07 
 

“Institui o parcelamento do 
pagamento do Imposto sobre 
Propriedade de Veículos 
Automotor”. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
 Art. 1º Fica instituído o pagamento 
parcelado do Imposto sobre a Propriedade de 
veículos Automotor – IPVA no Estado do Espírito 
Santo beneficiando veículos com mais de dez anos de 
uso e que esteja em atraso com esse imposto. 
 
 Art. 2º O pagamento do valor do IPVA, em 
cada exercício, poderá ser feito pelo contribuinte em 
10 (dez) parcelas mensais e sucessivas de igual valor, 
sem juros o qualquer tipo de correção monetária. 
 
 Art. 3º Caso o contribuinte opte pelo 
pagamento à vista, deverá ser contemplado com 
desconto, com o percentual fixado pelo Poder 
Executivo. 
 
 Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 
 Sala das Sessões, em 10 de dezembro de 
2007. 
 

GIULIANNO DOS ANJOS 
Deputado Estadual - DEM 

 
JUSTIFICATIVA 

 
 Muitos proprietários de veículos antigos têm 
dificuldades com o pagamento do IPVA. Isso faz 
com o Estado perca a receita desses contribuintes. 
 
 Portanto cabe ao Governo do Estado dar um 
incentivo para o pagamento do IPVA a veículos mais 
antigos, fazendo com que seus proprietários possam 
regularizá-los, evitando mais multas, perda de 
carteira e apreensão dos veículos. 

 
PROJETO DE LEI Nº 623/07 

 
Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Marcolino Soares 
Pinto.. 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
 Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Sr. Marcolino Soares Pinto. 
 
 Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 
 Sala das Sessões, em 10 de dezembro de 
2007. 
 

LUIZ CARLOS MOREIRA 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Nasceu no dia 08 de fevereiro de 1934, 

natural do distrito de Colônia de Teófilo Otoni, 
Estado de Minas Gerais. Foi vereador por dois 
mandatos pelo PTB no município de Mucurici. 
Passou a ser um cidadão fundador de Mucurici. Foi 
para Conceição da Barra trabalhar numa Companhia 
de Indústria e Comércio (COBRAICE), onde se 
aposentou na profissão de eletricista, no distrito de 
Braço do Rio Preto. Em 1957 foi nomeado para 
trabalhar no fórum de Mucurici como conselho de 
sentença (Jurado), foram 14 anos de serviço prestado. 
Atualmente faz parte do Conselho de Sentença do 
Fórum da Serra. Marcolino já completa cinqüenta 
anos nesta caminhada ajudando a defender os nossos 
irmãos que precisam de ajuda em condenações e 
absolvições. 
 

PODER EXECUTIVO 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 11 de dezembro de 2007 
 
MENSAGEM Nº 255/2007 
 
Senhor Presidente: 

 

Encaminho à elevada apreciação dessa Casa 
Legislativa, o anexo projeto de lei, que tem por 
objetivo instituir a modalidade de remuneração por 
subsídio para a carreira de magistério do Estado do 
Espírito Santo, além de conceder abono especial aos 
professores ativos, aposentados e aos pensionistas 
dependentes de ex-professores. 

A remuneração do início da carreira do 
magistério do Estado tem contribuído para que haja 
uma baixa participação nos concursos públicos. Em 
dezembro de 2002 o vencimento inicial do professor 
com graduação, ou seja, licenciatura plena era de R$ 
421,42 e atualmente é de R$ 644,34. Essa situação 
nos coloca diante de uma importante decisão: investir 
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fortemente na recuperação da atratividade da carreira 
de professor. 

 
Diante dessa decisão, o governo elaborou um 

novo modelo de remuneração que tornará atrativo e 
compensatório ser professor público do Estado, 
sinalizando claramente aos estudantes, 
principalmente àqueles da rede pública, que a carreira 
de magistério voltará a ser uma opção de vida. 

 
Os novos professores serão remunerados pela 

modalidade de subsídios, fixados em parcela única, 
de forma que a estrutura remuneratória fique 
transparente, pois só assim, a sociedade vai saber 
quanto o Governo paga para cada professor por mês. 

 
Os professores atuais também serão 

beneficiados com o novo sistema de remuneração, 
pois poderão avaliar, em cada fase da implantação, se 
o sistema de subsídio será adequado ao seu caso 
individual, inclusive podendo fazer a opção em um 
período de até 6 (seis) meses com garantia de receber 
as diferenças retroativas à data de entrada em vigor 
de cada tabela. Assim, a opção pode ser bastante 
estudada. 

 
A nova modalidade de remuneração vai ser 

estruturada, mantendo-se os mesmos interstícios, 
referências e níveis, inclusive sem alterar a 
sistemática de promoções, ou seja, continuar-se-á 
aplicando os critérios e regras para evoluir nas 
referências e nos níveis, segundo o que está contido 
na Lei nº 5.580/98 – Plano de Carreira do Magistério. 

 
A remuneração por subsídio será implantada 

em três etapas. Em 1º de janeiro de 2008 estará em 
vigor a primeira tabela, com vigência até 31 de 
dezembro de 2008. Nesta primeira tabela o subsídio 
inicial do professor nível IV será de R$ 1.200,00, 
inclusive para os DTs. 

 
A partir de 1º de janeiro de 2009 entrará em 

vigor a segunda tabela de subsídio, com vigência até 
31 de dezembro de 2009. Nesta tabela o subsídio 
inicial do professor nível IV será de R$ 1.350,00. Em 
1º de janeiro de 2010 será adotada a 3ª e última etapa, 
com subsídio inicial para o professor nível IV 
equivalente a R$ 1.450,00. 

 
Importante destacar que todas as tabelas de 

subsídios serão corrigidas pelos índices de reajuste 
lineares concedidos, anualmente, pelo governo, assim 
como as tabelas de vencimentos para aqueles que não 
fizerem a opção pelo subsídio. 

 
A implantação do modelo de remuneração 

por subsídio para os professores demandará 
investimentos significativos, pois no ano de 2008 
serão gastos R$ 78,5 milhões; em 2009 serão mais 
R$ 45,2 milhões e no ano de 2010 mais R$ 28,4 

milhões. O investimento total será da ordem de R$ 
152,1 milhões por ano. 

 
A definição dos valores para as tabelas de 

subsídios levou em consideração a necessidade de 
estabelecer remunerações condizentes com o 
mercado de trabalho, valorizando o profissional 
durante a vida funcional, principalmente, em razão de 
sua importância social e a capacidade orçamentária e 
financeira do Estado, tendo como parâmetro os 
limites de gastos com educação, conforme previsto 
na Constituição. 

 
Senhores Deputados, proponho, ainda, a 

concessão de um abono aos professores, ativos, 
aposentados e pensionistas, no valor de R$ 2.900,00, 
para ser pago no mês de publicação da lei, que ora a 
submeto apreciação de Vossas Excelências. 

 
O investimento previsto com a concessão do 

abono está estimado em R$ 102,6 milhões, sendo R$ 
56,9 milhões para os professores ativos; R$ 45,7 
milhões para os aposentados e pensionistas. No total 
serão beneficiados 32.183 servidores, ativos, 
aposentados e pensionistas. 

 
Em observância ainda às normas da Lei de 

Responsabilidade Fiscal encaminho anexos, 
Declaração de Atendimento ao Limite de Pessoal 
definido pela LRF, corroborado pelo Relatório de 
Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com 
Pessoal - Orçamento Fiscal e da Seguridade Social – 
janeiro a dezembro/2006, Impacto Orçamentário e 
Financeiro e Demonstrativo de Comportamento da 
Arrecadação nos últimos doze meses. 

 
Por todo o exposto, tenho a certeza de que 

essa nobre Casa de Leis, apreciando o teor do 
projeto, anexo, e as razões que o justificam, apoiará e 
aprovará esta iniciativa, por reconhecer o interesse 
público que ela traduz. 

 
Atenciosamente 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 59/2007 
 

Dispõe sobre a modalidade de 
remuneração por subsídio para a 
carreira de magistério do Estado do 
Espírito Santo. 

 
Art. 1º Fica instituída, nos termos desta lei 

complementar, a modalidade de remuneração por 
subsídio para a carreira de magistério estadual, nos 
termos do § 8º do Art. 39 da Constituição da 
República Federativa do Brasil. 
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§ 1º O subsídio do magistério estadual, de 
que trata esta lei complementar, será fixado por lei, 
em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer 
gratificação, adicional, abono, prêmio e verba de 
representação ou outra espécie remuneratória, nos 
termos do § 4º do Art. 39 da Constituição da 
República Federativa do Brasil. 

 
§ 2º Excetuam-se do § 1º deste artigo as 

parcelas de caráter eventual, relativas a função 
gratificada de diretor escolar, a extensão de carga 
horária e a carga horária especial. 

 
 Art. 2º A promoção e a progressão do 
professor estadual, de que trata esta lei 
complementar, observarão as normas contidas no 
Estatuto do Magistério Estadual e no Plano de 
Carreira do Magistério Público Estadual. 

 
Art. 3º Os subsídios do magistério estadual, 

de que trata esta lei complementar, fixados nas 
tabelas referidas deste artigo, serão alterados por lei 
ordinária. 

 
§ 1º Para vigorar a partir de 1º de janeiro de 

2008 a 31 de dezembro de 2008, os valores dos 
subsídios do magistério estadual são os constantes do 
anexo I que integra esta lei complementar. 

 
§ 2º Para vigorar a partir de 1º de janeiro de 

2009 a 31 de dezembro de 2009, os valores dos 
subsídios do magistério estadual são os constantes do 
anexo II que integra esta lei complementar. 

 
§ 3º Para vigorar a partir de 1º de janeiro de 

2010, os valores dos subsídios do magistério estadual 
são os constantes do anexo III que integra esta lei 
complementar. 

 
Art. 4º Fica assegurado ao professor ativo, 

nomeado até a dada de publicação desta lei, o direito 
de optar, a qualquer momento e de forma irretratável, 
pela modalidade de remuneração por subsídio. 

 
§ 1º Os efeitos financeiros da opção de que 

trata o caput deste artigo ocorrerão a partir do 1º dia 
do mês seguinte ao de opção. 

 
§ 2º Se a opção de que trata o caput deste 

artigo ocorrer em até 6 (seis) meses da data de 
vigência das tabelas de subsídios, previstas no artigo 
3º, os efeitos financeiros retroagirão à data de 
vigência da tabela de subsídio que motivar a opção. 

 
§ 3º A opção de que trata o caput deste artigo 

implica na renúncia irretratável ao modelo de 
remuneração por vencimentos, inclusive às vantagens 
pessoais, adicionais, gratificações, indenizações, 
abonos, prêmios, verbas de representação, 
acréscimos, estabilidade financeira, auxílios 

alimentação e transporte ou outra espécie 
remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio. 

 
Art. 5º O professor ativo, de que trata esta 

lei, que exercer a opção na forma do artigo 4º, será 
enquadrado na tabela de subsídio, no nível e 
referência em que se encontra na data de opção. 

 
Art. 6º Aplicam-se as normas desta lei, no 

que couber, aos professores aposentados, assim como 
aos pensionistas dependentes de ex-professores, em 
idêntica condição, desde que abrangidos pelo 
disposto no Art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, 
de 19 de dezembro de 2003, ocorrendo o 
enquadramento na tabela de subsídio, no nível e 
referência em que se encontram na data da opção. 

 
Art. 7º O professor estadual, de que trata esta 

lei, que não exercer o direito de opção, que lhe é 
assegurado no artigo 4º, permanece remunerado pela 
modalidade de vencimentos, com os direitos e as 
vantagens vigentes na data da publicação desta lei. 

 
Art. 8º O magistério público estadual terá 

direito ao pagamento de um abono especial em 
parcela única, no valor de R$ 2.900,00 (dois mil e 
novecentos reais), não incorporável à remuneração a 
qualquer título, para jornada de 25 (vinte e cinco) 
horas semanal e proporcional nas demais jornadas e 
aos dias de efetivo exercício no ano de 2007. 

 
§ 1º O abono de que trata o caput será pago 

no mês de publicação desta lei. 
 

§ 2º O abono mencionado no caput será 
devido aos professores ativos efetivos, Celetistas e 
contratados por designação temporária; professores 
aposentados e aos pensionistas dependentes de ex-
professores. 

 
§ 3º Em relação aos aposentados e 

pensionistas será considerado, por inteiro, o exercício 
de 2007. 

 
§ 4º O abono de que trata o caput deste artigo 

não integrará os vencimentos para efeito de 
concessão de vantagens pessoais e fixação de 
proventos. 

 
Art. 9º As despesas decorrentes da execução 

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

 
Art. 10. Fica o Chefe do Poder Executivo 

autorizado a regulamentar a aplicação desta lei. 
 

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 
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REPERCUSSÃO DO PROJETO DE LEI INSTITUIÇÃO DA MODALIDADE DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO 

ESPECIFICAÇÃO 2007 2008 2009 2010 
IMPLANTAÇÃO SUBSÍDIO – 
MAGISTÉRIO ATIVO, APOSENTADO E 
PENSIONISTAS 

- 78.533.921,79 45.216.807,04 28.403.830,29 

ABONO MAGISTÉRIO ATIVO 56.910.325,31 - - - 
ABONO MAGISTÉRIO APOSENTADOS E 
PENSIONISTAS 45.715.882,61 - - - 

Previsão de Aumento da Despesa 
de Pessoal 

102.626.207,92 78.533.921,79 45.216.807,04 28.403.830,29 

 
 
 
 
 
 

ANEXO I - a que se refere o § 1º do Art. 3º 
 

TABELA DE SUBSÍDIO MAGISTÉRIO 

 

Vigência: de 1º de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2008 
VALORES EM R$ 

REFERÊNCIA  
CLASSES  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I  670,00   690,10   710,80   732,13  754,09  776,71  800,02  824,02   848,74   874,20   900,42  

II  720,00   741,60   763,85   786,76  810,37  834,68  859,72  885,51   912,07   939,44   967,62  

III  770,00   793,10   816,89   841,40  866,64  892,64  919,42  947,00   975,41   1.004,68   1.034,82  

IV  1.200,00   1.236,00   1.273,08   1.311,27  1.350,61 1 .391,13  1.432,86  1.475,85   1.520,12   1.565,73   1.612,70  

V  1.300,00   1.339,00   1.379,17   1.420,55  1.463,16 1 .507,06  1.552,27  1.598,84   1.646,80   1.696,21   1.747,09  

VI  1.690,00   1.740,70   1.792,92   1.846,71  1.902,11 1 .959,17  2017,95  2.078,49   2.140,84   2.205,07   2.271,22  

VII  2.030,00   2.090,90   2.153,63   2.218,24  2.284,78 2 .353,33  2.423,93  2.496,64   2.571,54   2.648,69   2.728,15  

 
 
 

12 13 14 15 16 

927,44  955,26   983,92  1.013,44   1.043,84  

 996,65  1.026,55   1.057,34  1.089,06   1.121,74  

 1.065,86  1.097,84   1.130,77  1.164,69   1.199,63  

 1.661,08  1.710,91   1.762,24  1.815,11   1.869,56  

 1.799,50  1.853,49   1.909,09  1.966,37   2.025,36  

 2.339,36  2.409,54   2.481,82  2.556,28   2.632,96  

 2.809,99  2.894,29   2.981,12  3.070,56   3.162,67  
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ANEXO II - a que se refere o § 2º do Art. 3º 
 

TABELA DE SUBSÍDIO MAGISTÉRIO 

 
Vigência: de 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2009 

VALORES EM R$  
REFERÊNCIA  

CLASSES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I  780,00  803,40  827,50  852,33  877,90  904,23  931,36  959,30  988,08  1.017,72  1.048,25 

II  830,00  854,90  880,55  906,96  934,17  962,20  991,06  1.020,80 1.051,42  1.082,96  1.115,45 

III  880,00  906,40  933,59  961,60  990,45 1.020,16  1.050,77  1.082,29 1.114,76  1.148,20  1.182,65 

IV 1.350,00 1.390,50  1.432,22 1.475,18  1.519,44 1.565,02 1.611,97  1.660,33 1.710,14  1.761,44  1.814,29 

V 1.450,00 1.493,50  1.538,31 1.584,45  1.631,99 1.680,95 1.731,38  1.783,32 1.836,82  1.891,92  1.948,68 

VI 1.900,00 1.957,00  2.015,71 2.076,18  2.138,47 2.202,62 2.268,70  2.336,76 2.406,86  2.479,07  2.553,44 

VII 2.500,00 2.575,00  2.652,25 2.731,82  2.813,77 2.898,19 2.985,13  3.074,68 3.166,93  3.261,93  3.359,79 

            

 
 

12 13 14 15 16 

 1.079,70 1.112,09 1.145,46  1.179,82  1.215,21 

 1.148,91 1.183,38 1.218,88  1.255,45  1.293,11 

 1.218,13 1.254,67 1.292,31  1.331,08  1.371,01 

 1.868,72 1.924,78 1.982,52  2.042,00  2.103,26 

 2.007,14 2.067,35 2.129,37  2.193,26  2.259,05 

 2.630,04 2.708,95 2.790,21  2.873,92  2.960,14 

 3.460,58 3.564,40 3.671,33  3.781,47  3.894,92 
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ANEXO III - a que se refere o § 3º do Art. 3º 
 

TABELA DE SUBSÍDIO MAGISTÉRIO 

 

Vigência: a partir de 1º de janeiro de 2010 
VALORES EM R$ 

CLASSES REFERÊNCIA 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

I  800,00   824,00   848,72   874,18   900,41  927,42   955,24  983,90  

II  850,00   875,50   901,77   928,82   956,68  985,38   1.014,94  1.045,39  

III  900,00   927,00   954,81   983,45   1.012,96  1.043,35   1.074,65  1.106,89  

IV  1.450,00   1.493,50   1.538,31   1.584,45   1.631,99  1.680,95   1.731,38  1.783,32  

V  1.550,00   1.596,50   1.644,40   1.693,73   1.744,54  1.796,87   1.850,78  1.906,30  

VI  2.000,00   2.060,00   2.121,8 0   2.185,45   2.251,02  2.318,55   2.388,10  2.459,75  

VII  2.600,00   2.678,00   2.758,34   2.841,09   2.926,32  3.014,11   3.104,54  3.197,67  

         

 
 
 
 
 
 

9 10 11 12 13 14 15 16 

 1.013,42   1.043,82   1.075,13   1.107,39   1.140,61   1.174,83  1.210,07  1.246,37  

 1.076,75   1.109,06   1.142,33   1.176,60   1.211,90   1.248,25  1.285,70  1.324,27  

 1.140,09   1.174,30   1.209,52   1.245,81   1.283,18   1.321,68  1.361,33  1.402,17  

 1.836,82   1.891,92   1.948,68   2.007,14   2.067,35   2.129,37  2.193,26  2.259,05  

 1.963,49   2.022,40   2.083,07   2.145,56   2.209,93   2.276,23  2.344,51  2.414,85  

 2.533,54   2.609,55   2.687,83   2.768,47   2.851,52   2.937,07  3.025,18  3.115,93  

 3.293,60   3.392,41   3.494,18   3.599,01   3.706,98   3.818,19  3.932,73  4.050,72  
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 

Vitória, 11 de dezembro de 2007 
 
MENSAGEM Nº 256/2007 
 

Senhor Presidente: 
 

Encaminho à apreciação dessa Casa de 
Leis o incluso projeto de lei complementar, 
propondo a reformulação do subsídio ao 
transporte metropolitano, sob a forma do 
Programa Transcol Social, com o objetivo de 
torná-lo socialmente mais justo e mais 
transparente, além de permitir melhor controle 
social. 
 
 

O atual modelo de subsídio para o 
transporte metropolitano mescla subsídios 
cruzados sobre a tarifa, financiado coletivamente 
pelos usuários do Sistema Transcol, com um 
subsídio público, diretamente concedido pelo 
Tesouro Estadual, não evidenciando de forma 
mais explícita os grupos beneficiados e menos 
ainda o custo carregado pelos usuários, em face 
das diversas gratuidades ou reduções tarifárias. 
 
 

O projeto de lei ora encaminhado 
objetiva solução de transição de atual modelo 
assentado em subsídios cruzados sobre a tarifa 
para um novo modelo de subsídio, explicitando 
que o Estado arcará com os custos das 
gratuidades parciais e integrais concedidas aos 
estudantes e aos portadores de deficiência, 
instituídas por meio da lei nº 3.939/87 e da lei 
complementar nº 213/2001, com o fim de 
desonerar os usuários pagantes do Sistema 
Transcol. 
 
 

No caso dos estudantes, será concedida a 
gratuidade plena para estudantes do ensino 
médio, estadual e federal. Para usufruto do 
benefício, o estudante do ensino médio deverá 
fazer opção pela gratuidade ou pelo o direito de 
redução de 50% da tarifa.  
 
 

A gratuidade integral aos estudantes do 
ensino médio e ainda o serviço especial “Mão na 
Roda”, instituído para atender aos cadeirantes, 
também terão seus custos totalmente suportados 
pelo Estado. 
 

Vale ressaltar que o limite máximo da 
despesa com a contribuição financeira para 
financiamento do Transcol Social, será fixado 
anualmente na lei orçamentária do Estado. 
Por todo o exposto encareço o empenho de V. 
Exa. no sentido da aprovação do projeto de lei 
em apreço. 
 
 

Atenciosamente 
 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 60/2007 
 
 
Reordena o Programa de 
Inclusão Social do Transporte 
Coletivo da Região 
Metropolitana da Grande Vitória 
– Transcol Social, e dá outras 
providências. 
 
 

Art. 1º O Programa de Inclusão Social do 
Transporte Coletivo da Região Metropolitana da 
Grande Vitória – Transcol Social, instituído pela 
lei nº 8.267, de 31.01.06, passa a ser reordenado 
na forma desta lei complementar. 
 
 

Art. 2º O Programa de Inclusão Social do 
Transporte Coletivo, denominado Transcol 
Social, objetiva subsidiar os usuários do Sistema 
de Transporte Urbano de Passageiros da Região 
Metropolitana da Grande Vitória. 
 
 

§ 1º - O Estado arcará com os custos das 
gratuidades parciais e integrais concedidas aos 
estudantes e aos portadores de deficiência, 
instituídas por meio da lei nº 3.939/87 e da lei 
complementar nº 213/2001, com o fim de 
desonerar os usuários pagantes do Sistema 
Transcol. 
 
 

§ 2º - O Estado arcará também com os 
custos do Serviço Especial Mão na Roda e com 
os custos decorrentes do artigo 5º desta lei 
complementar. 
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§ 3º - Os estudantes, com exceção dos 
beneficiados pelo art. 5º desta lei complementar, 
continuarão pagando o valor correspondente a 
50% (cinqüenta por cento) da tarifa vigente no 
Sistema Transcol, conforme disposto na lei nº 
3.939/87. 
 
 

Art. 3º O Estado concederá contribuição 
financeira ao Sistema de Transporte Urbano de 
Passageiros da Região Metropolitana da Grande 
Vitória (Sistema Transcol), através da 
Companhia de Transportes Urbanos da Grande 
Vitória – Ceturb-GV, de modo a compor as 
receitas de equilíbrio-financeiro das permissões 
em vigor, com o objetivo de subsidiar o preço 
pago pelos usuários do sistema, bem como as 
categorias de usuários descritas nos parágrafos 1º 
e 2º do artigo 2º desta lei complementar. 
 
 

Parágrafo Único - Excetuam-se desta lei 
complementar os serviços de transporte especiais 
nas modalidades seletivo, turismo e fretamento.  
 
 

Art. 4º A cada exercício orçamentário o 
Poder Executivo, na fixação da contribuição 
financeira, observará os seguintes critérios: 
 
 

I – a contribuição financeira será fixada 
por passageiro transportado, com base nas 
planilhas de custos, e considerando os controles 
de demanda de passageiros exercidos pela 
Ceturb-GV para fins de gestão da repartição das 
receitas na proporção dos custos apurados na 
periodicidade da Câmara de Compensação 
Tarifária. 
 
 

II - o limite máximo da despesa com a 
contribuição financeira será fixado anualmente 
na lei orçamentária do Estado. 
 

Parágrafo Único - Para o cumprimento 
do disposto nos parágrafos 1º e 2º do art. 2º desta 
lei complementar, deverão ser incluídos no 
cálculo do índice de passageiros por quilômetro 
todos os usuários das categorias ali definidas. 
 

Art. 5º Fica concedida aos estudantes 
matriculados no ensino médio das escolas 
públicas estaduais e federais a gratuidade 
integral da tarifa no Sistema Transcol, 

exclusivamente para os deslocamentos 
residência/escola/residência e nos horários e 
linhas específicas para este deslocamento. 

 
§ 1º - O estudante que optar pela 

gratuidade integral fixada no caput deste artigo, 
não fará jus ao benefício da meia tarifa 
concedido pela lei nº 3.939/87. 

 
§ 2º - Para a obtenção do benefício da 

gratuidade integral, o aluno deverá formalizar 
sua opção junto ao órgão comercializador 
credenciado. 

 
Art. 6º Fica o Poder Executivo 

autorizado a abrir os créditos adicionais 
necessários ao cumprimento desta lei 
complementar. 
 

Art. 7º Ficam autorizadas as alterações 
no PPA para o quadriênio 2008-2011, 
necessárias ao cumprimento desta lei 
complementa 
 

Art. 8º O Poder Executivo regulamentará 
esta lei no prazo de até 30 (trinta) dias, contados 
da data de sua publicação. 
 

Art. 9º Esta lei complementar entra em 
vigor em 1º de janeiro de 2008. 
 

Art. 10 Fica revogada a Lei nº 8.267, de 
31 de janeiro de 2006. 
 

ATOS LEGISLATIVOS 

 
RESOLUÇÕES 

 
RESOLUÇÃO Nº 2.463 

 
Admite na Ordem do Mérito 
“Domingos Martins” ao Sr. 
Annibal Lellis Frizzera. 
 

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 “Oficial”, ao Sr. Annibal 
Lellis Frizzera, 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 10 de 
dezembro de 2007. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente  

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.464 
 

Estabelece a forma da atualização do auxílio-
alimentação, instituído pela Resolução nº 1.545, 
de 27.03.1990, e disciplinado pela Resolução nº 

1.805, de 23.10.1995. 
 
 
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, inciso XXVI do Regimento Interno, 
aprovado pela Resolução nº l.600, de 11 de 
dezembro de 1991, promulga a seguinte 
Resolução: 
 
 
Art. 1º Os §§ 1º e 3º do artigo 1º da Resolução 
nº 1.805, de 23.10.1995, passam a vigorar com 
as seguintes redações: 
 
 

“Art. 1º (...) 
 
 
§ 1º O auxílio-alimentação 
destina-se à complementação 
alimentar dos servidores a que se 
refere o “caput” deste artigo e será 
pago na mesma ocasião do 
pagamento de sua remuneração 
mensal. 

 
 

(...) 

§ 3º O valor mensal do auxílio-
alimentação fica fixado em R$ 
520,00 (quinhentos e vinte reais), 
com atualização automática todo 
1º (primeiro) dia de cada ano, com 
base no Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor - INPC, divulgado 
pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE, 
ou outro índice que vier 
legalmente a substituí-lo.” (NR) 

 
 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor em 
1º.01.2008.  
 
 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 de 
dezembro de 2007. 
 
 

GUERINO ZANON 
Presidente  

APARECIDA DENADAI 
1º Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATOS ADMINISTRATIVOS 

 
ATOS DA MESA 

 
(*) ATO Nº 2206 

 
APROVA A 7ª ALTERAÇÃO 
DO QUADRO DE 
DETALHAMENTO DE 
DESPESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

 
 
 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de 
suas atribuições legais, e tendo em vista o que 
dispõe a Lei Nº 8.376 de 28.07.2006,  e a Lei Nº 
8.458, de 18.01.2007; 
 
 

RESOLVE: 
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Art. 1º - Proceder na forma dos anexos I 
e II a este ato, a 7ª Alteração do Quadro de 
Detalhamento de Despesa, publicado em 
conformidade com o Ato nº 3.220, de 23 de 
janeiro de 2007. 
 
 

Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data 
de sua publicação. 
 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 29 de novembro de 2007. 
 
 

GUERINO ZANON 
Presidente  

APARECIDA DENADAI 
1º Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA –  ANEXO I -  
SUPLEMENTAÇÃO 

    R$ 1,00 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA  F VALOR 

 ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA  

   

 ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA  

   

     
0112204002.001 ADMINISTRAÇÃO E 

GESTÃO DO 
PROGRAMA  

   

     

 Vencimentos e Vantagens 
Fixas - Pessoal Civil 

3.1.90.11.00 0101 200.000 

 Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 0101 700.000 
 Outros Benefícios 

Previdenciários 
3.3.90.05.00 0101 198.000 

     

  TOTAL  1.098.000 

  
 
 
 
 
 

   

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA –  ANEXO II -  
ANULAÇÃO 

     
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA  F VALOR 

 ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA  

   

 ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA  

   

     
0112204002.001 ADMINISTRAÇÃO 

E GESTÃO DO 
PROGRAMA  

   

  3.1.90.03.00 0101 700.000 
  3.1.90.96.00 0101 200.000 
  3.3.90.30.00 0101 198.000 

     

  TOTAL  1.098.000 

 
(*) Este Ato publicado no D.O.E de 11.12.2007 à página 46, 
com o nº 2155. 
 

(*) 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 
Victória 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 

 
 

(*) Reproduzido por ter sido publicado com incorreção 

 

COMUNICADO 
 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
 
A Assembléia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, 
torna público aos interessados que a Mesa Diretora 
HOMOLOGOU o PREGÃO ELETRÔNICO, 
conforme abaixo: 
 

Pregão Eletrônico nº 0036/2007 Processo nº. 
073781-0, referente à CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, COM 
MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA, que 
teve como resultado:  
 

Lote Único – OFFICETECH SOLUÇÕES E 
TECNOLOGIA LTDA ME no valor de R$ 
319.680,00 (Trezentos e dezenove mil, seiscentos e 
oitenta reais), para o período de 36 (trinta e seis) 
meses. 
 

Vitória/ES, 11 de dezembro de 2007 
 

Simone Zuccolotto 
Pregoeira – ALES 



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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