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ATAS DAS SESSÕES 
 
TRIGÉSIMA SEXTA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SEXTA LEGISLATURA, REALIZADA EM 
09 DE MAIO DE 2007. 
 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Havendo número legal e invocando a 
proteção de Deus, declaro aberta a sessão. 

 
 

(A convite do Presidente, assume a 
1ª Secretaria a Sr.ª Deputada 
Aparecida Denadai e a 2ª 
Secretaria o Sr. Deputado Paulo 
Foletto) 

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

(O Sr. Deputado Paulo Foletto lê 
Salmo 1:1) 
 
 

 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 lê: OFÍCIO N.º 
167/2007. 
 
Vitória, ES, 04 de maio de 2007. 
 
Assunto: Justificativa, falta à sessão ocorrida em 11 
de abril do corrente ano. 
 
Senhor Presidente, 
 

O Deputado Estadual, no fim assinado, vem a 
presença de V.Ex.ª para justificar sua falta à sessão 

realizada no dia 11 de abril deste ano, o que o faz nos 
seguintes termos:  

Este Deputado, enquanto 2º Secretário da 
Mesa Diretora desta Casa de Leis, no dia 11 de abril, 
esteve no Município de Mucurici, ES, momento em 
que participou da reunião para a realização do I 
Fórum Regional de Desenvolvimento Sustentável da 
Microrregião Extremo Norte.  

Sendo assim, espero haver justificado a 
minha falta à sessão realizada em 11/04/07, eis que, 
foi de grande importância a minha 
contribuição/participação naquele evento enquanto 
representante desta casa.  

Diante da assertiva acima, venho Requerer, 
seja aceita a minha justificativa quando a falta à 
sessão realizada no dia 11/04/2007, posto que 
conforme destaquei, naquele Fórum estava também 
representando esta Assembléia Legislativa.  
 
 

Peço deferimento 
 
 

PAULO FOLETTO 
Deputado Estadual – PSB 

 
 
Ao 
Exmo. 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: OFÍCIO N.º 
093/2007. 
 
 
Vitória, em 08 de maio de 2007. 
 
Sr. Presidente, 
 

Cumprimentando V. Ex.ª, vimos justificar 
nossa ausência, em plenário, na data de 09 de maio 
de 2007, m virtude de termos agenda durante todo o 
dia na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, 
participando do Fórum Sul Capixaba de Florestas 
Plantadas. 
 

Cordialmente 
 

ELION VARGAS 
Deputado Estadual - PV 

 

Ao 
Exmo. Sr. 
DEP. GUERINO ZANON 
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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: OFÍCIO 
S/N.º-2007.  
 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 
 
Vitória, em 07 de maio de 2007. 
 
 
Sr. Presidente, 
 

Encaminhamos a V.Ex.ª Relatório Mensal 
dos trabalhos desta Comissão, referente ao mês de 
abril, conforme Art. 57, Inciso XVI, do Regimento 
Interno desta Casa de Leis. 
 
 

Atenciosamente, 
 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente da Comissão 

 
 
Ao 
Exmo. Sr. 
DEP. GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do ES 
NESTA 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Publique-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.º 
058/2007. 
 
Espírito Santo, 07 de maio de 2007. 
 
Sr. Presidente, 
 
 

Vimos pelo presente, solicitar a Vossa 
Excelência que seja substituído nosso nome 
parlamentar que até o momento utilizamos Deputado 
Valter de Paula, para o nome parlamentar Deputado 
Sargento Valter, solicitamos que seja informado aos 
setores de direito nessa Casa de Leis. 

Sendo o que se apresenta, renovamos nossos 
votos das mais elevadas estimas e consideração. 
 

Atenciosamente, 
 
 

DEPUTADO SARGENTO VALTER 
Líder da Bancada do PSB 

 
 
Ao 
Exmo. Sr. 
DEP. GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do ES 
NESTA 
 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Defiro. À Secretaria. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.º 
060/2007. 
 
 
Vitória, em 08 de maio de 2007. 
 
 
Senhor Presidente, 
 
 
 Venho pelo presente solicitar a V. Ex.ª como 
membro titular da Comissão de Constituição e 
Justiça, Serviço Público e Redação, a indicação do 
meu nome, de acordo com a relação de Órgãos 
Colegiados, Edital n.º 001/2007 publicado no Diário 
Oficial do Poder Legislativo do dia 03/05/2007, para 
membro do Conselho Deliberativo e Fiscal do 
Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo 
Monteiro – IPAJM. 
 
Respeitosamente, 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
Deputado Estadual – PDT 

 
 
Ao 
Exmo. Sr. 
DEP. GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do ES 
NESTA 
 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – À Secretaria. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.º 
102/2007. 
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Vitória, em 08 de maio de 2007. 
 
 
Sr. Presidente, 
 
 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
atribuições, e com base no art. 151 do Regimento 
Interno, requer seja submetido ao Plenário o pedido 
de utilização da Tribuna Popular pelo “Movimento 
dos Trabalhadores Sem Terra – MST”, no dia 04 
de junho de 2007. 
 
 

Atenciosamente, 
 
 

CLAUDIO VEREZA 
Deputado Estadual/PT 

 
 
Ao 
Exmo. Sr. 
DEP. GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do ES 
NESTA 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Defiro. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.º 
103/2007. 
 
Vitória, em 08 de maio de 2007. 
 
Sr. Presidente, 
 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
atribuições, e com base no art. 151 do Regimento 
Interno, requer seja submetido ao Plenário o pedido 
de utilização da Tribuna Popular pelo “Movimento 
dos Pequenos Agricultores – MPA” no dia 04 de 
junho de 2007. 
 

Atenciosamente, 
 

CLAUDIO VEREZA 
Deputado Estadual /PT 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Defiro. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.º 
104/2007. 
 
Vitória, em 08 de maio de 2007. 
 
Sr. Presidente, 
 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
atribuições, e com base no art. 151 do Regimento 
Interno, requer seja submetido ao Plenário o pedido 
de utilização da Tribuna Popular pela “Regional das 
Associações das Escolas Familiares Agrícolas do 
Espírito Santo – RACEFAES” no dia 04 de junho 
de 2007. 
 

Atenciosamente, 
 

CLAUDIO VEREZA 
Deputado Estadual/PT 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Defiro. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.º 

105/2007. 
 
Vitória, em 08 de maio de 2007. 
 
Sr. Presidente, 
 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
atribuições, e com base no art. 151 do Regimento 
Interno, requer seja submetido ao Plenário o pedido 
de utilização da Tribuna Popular pela “Associação 
dos Quilombolas” no dia 04 de junho de 2007. 
 

Atenciosamente, 
 

CLAUDIO VEREZA 
Deputado Estadual/PT 

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

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

 
Continua a leitura do Expediente. 
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A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.º 
421/2007. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS 
MARTINS 

 
Domingos Martins, 26 de abril de 2007. 
 
Exmo. Sr. Presidente, 
 
 Em atendimento aos preceitos da Lei 
Estadual 8308, Art. 7º parágrafo 1º, inciso IV, 
estamos encaminhando a essa colenda Casa de Leis, 
o extrato razão Bancária, referente ao período de 
01.01.2006 a 31.12.2006, com os respectivos 
depósitos realizados, na conta específica 11.672.482. 
 Justificamos que a não prestação de contas 
em tempo hábil, deve-se ao fato de não ter sido 
desenvolvido neste período, nenhum projeto, e não 
ter havido despesas. 
 Segue, em anexo, Decreto Normativo da 
criação do Conselho Municipal de Fiscalização e 
Acompanhamento dos Royalties. 
 Aproveitamos o ensejo para apresentarmos 
nossos protestos de estima e distinta consideração. 
 

Respeitosamente, 
 

WANZETE KRÜGER 
Prefeito 

 
Exmo. Senhor. 
GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa do E S 
Vitória - ES 
 

Rua Bernardino Monteiro,22 – Centro – Domingos 
Martins – Espírito Santo 

CEP 29260-000 – Fone:(27) 3268-1344/1239 
www.domingosmartins.es.gov.br 

comunicacao@domingosmartins.es.gov.br-
gabinete@domingosmartins.es.gov.br 
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.º 

67/2007. 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
POLÍCIA MILITAR 

DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO 
 

Quartel do Comando Geral – ES, 04 de maio 
de 2007. 
 

Senhor Presidente, 
 

 Encaminho a V. S.ª cópia do Convênio, 
estabelecido entre o Município de Vitória e a PMES, 
pois conforme regra estabelecida pelo § 2º do art. 
116, da Lei 8666/93 (Lei de Licitações), deve a 
Assembléia Legislativa tomar ciência da assinatura 
do presente Termo. 
 
 Atenciosamente, 
 

ADILSON SILVA TOLENTINO – CEL PM 
Diretor de Apoio Logístico da PMES 

 
AO SENHOR 
GUERINO ZANON 
Presidente da Assembléia Legislativa 
Vitória – ES 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO ZANON) 
– Ciente. Às Comissões de Finanças e de Segurança. 

Continua a leitura do Expediente.  
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: OFÍCIO N.º 
218/2007. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

SECRETARIA DE ESTADO DA 
AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, 

AQÜICULTURA E PESCA 
 

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E 
FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 

 
Vitória, 04 de maio de 2007. 
 
Senhor Presidente, 
 

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência, 
oportunidade na qual, estamos remetendo anexo, 
cópia do Convênio de Cooperação Técnica e 
Financeira, celebrado entre o Governo do Estado do 
Espírito Santo, através do Instituto de Defesa 
Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF e 
a Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte, em 
cumprimento ao que determina a Lei n.º 8.666/93. 
 
Atenciosamente, 
 

PAULO SÉRGIO DE AZEVEDO 
Diretor-Presidente 

 
Excelentíssimo Senhor Dr. GUERINO ZANON 
DD. Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo 
Av. Américo Buaiz, 205 – 1º andar 
NESTA 
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Rua Raimundo Nonato, 135 – Forte São João – 
Vitória – ES – CEP 29010-540 – TEL.: (027)3132-

1510 /3132-1511/ 3132-1512. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Ciente. Às Comissões de Finanças e de 
Agricultura. 

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

098/2007. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

SECRETARIA DE SANEAMENTO, 
HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

URBANO – SEDURB 
GABINETE DO SECRETÁRIO 

 
À 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
 
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual, 
 

Vimos pelo presente, em cumprimento ao 
disposto no art. 116, § 2º da Lei 8.666/93, 
encaminhar cópia do Convênio n.º 001/2007 
celebrado entre o Estado do Espírito Santo, por 
intermédio desta Secretaria e o Município de 
Pinheiro/ES, visando à liberação de recursos 
financeiros no valor de R$ 1.500.000,00 (hum milhão 
e quinhentos mil reais) para a execução das obras de 
pavimentação das ruas localizadas nos Bairros Vila 
Verde, Santo Antônio, Jardim Planalto, Nova 
Galiléia e Niterói. 

Pelo exposto, aproveito o ensejo para 
apresentar minhas expressões de estima e elevada 
consideração, colocando-nos desde logo à disposição 
para maiores esclarecimentos. 
 

Atenciosamente, 
 

RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS 
CHAMOUN 

Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e 
Desenvolvimento Urbano 

 

Ao Excelentíssimo Senhor 
GUERINO ZANON 
Deputado Estadual 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
 
Rua Sete de Setembro, n.º 362, Centro, Palácio Fonte 

Grande – Vitória/ES CEP: 29.015-000 
secretaria@sedurb.es.gov.br Telefone: (27)3380-

3799 Fax:(27)3380-3345 
 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Ciente. Às Comissões de Finanças e de 
Saneamento. 

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

094/2007. 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 08 de maio de 2007. 
 
Senhor Presidente: 

 
Comunico a V. Ex.ª que amparado nos 

artigos 66, § 2° e 91, IV da Constituição Estadual, 
vetei parcialmente o Projeto de Lei n° 286/06, da 
lavra do Deputado Cláudio Vereza, que, depois de 
aprovado nessa Casa de Leis, veio-me na forma de 
Autógrafo de Lei, sob n° 35/2007, para a 
manifestação do Chefe do Poder Executivo. 

Versa o projeto de lei do ilustre Deputado 
sobre a instituição do Dia Estadual das Pessoas com 
Deficiência Labiopalatal. 

Considerando a nobreza de propósito do 
Deputado sancionei o seu projeto de lei com pequena 
ressalva ao artigo 3°, que vetei, por considerá-lo 
contrário ao interesse público na forma do §2° do 
artigo 66 da CE/99, justificando que o seu texto é de 
meridiana clarividência, dispensando 
regulamentação.  
 

Atenciosamente, 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 

Continua a leitura do Expediente.  
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: PROJETO 
DE LEI N.º 120/2007. 
 

Cria o programa de incentivo à 
vacinação da população infantil do 
Espírito Santo a uso das vacinas 
contra Hepatite A, Varicela, 
conjugada Meningococo C e 
conjugada 7 – Valente contra 
Pneumococo. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica criado no âmbito do Estado do 
Espírito Santo o Programa de Incentivo a Vacinação 
Infantil contra Hepatite A, Varicela, conjugada 
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Meningococo C e conjugada 7 - Valente contra 
Pneumococo, com o intuito de conscientizar a 
população capixaba da importância da prevenção 
dessas doenças. 
 

Art. 2º O Programa referido no artigo 1º 
desta Lei, deverá ser realizado, anualmente, no 
período de 1 (uma) semana, em data a ser definida 
pelo órgão competente do Poder Executivo. 
 

Parágrafo único. Durante a semana prevista 
no “caput” deste artigo, deverão ser ministradas, aos 
pais e aos alunos, das creches e escolas do Estado do 
Espírito Santo, palestras educativas de 
conscientização dos riscos que as doenças previstas 
no Programa, podem causar à saúde da população. 
 

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará 
esta Lei no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar 
de sua publicação e, definirá, através do órgão 
competente, as demais atividades pertinentes ao 
Programa, que serão realizadas na semana prevista no 
“caput” do artigo 2º. 
 

Art. 4º As despesas decorrentes da execução 
desta Lei, correrão por conta do Poder Executivo. 

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

sua publicação. 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 26 de 

março de 2007. 
 
 

JANETE DE SÁ 
Deputada Estadual - PSB 

 
JUSTIFICATIVA 

 
“A criança é a nossa mais rica matéria-

prima. Abandoná-la à sua própria sorte ou 
desassisti-la em suas necessidades de proteção e 
amparo é crime de lesa-pátria. 

É dever de todos recuperar para a 
Sociedade os menores que o destino marginalizou 
para fazer deles cidadãos prestantes e homens e 
mulheres úteis ao Brasil. 

Negar-lhes a nossa solidariedade humana, 
patriótica e cristã é uma irreparável traição 
nacional”. (Tancredo Neves)  
 

- CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES – 
 

Este Projeto de lei dispõe sobre as obrigações 
do Estado do Espírito Santo, na complementação de 
recursos e nas providências necessárias à implantação 
ágil dos avanços na área de imunização infantil, 
quando as devidas providências não constarem das 
tomadas pelo Poder Federativo. 
Cabe ao governo do Estado, através do corpo técnico 
da Secretaria de Estado da Saúde acompanhar todos 
os avanços científicos, na área das Imunizações que 

estejam se processando no Território Nacional ou 
não. 

Cabe ainda, a esses técnicos acompanhar as 
liberações, pelo Ministério da Saúde, das novas 
vacinas, bem como, estabelecer os grupos alvo e 
processar o levantamento dos custos necessários à 
aplicação na área geopolítica do Estado do Espírito 
Santo. 

É de responsabilidade do Poder Executivo 
fazer incluir no Orçamento Estadual, para o ano que 
se segue, os recursos que permitam a 
complementação dos recursos federais, de forma a 
oferecer à sociedade e ao governo, os benefícios da 
adequada cobertura vacinal no tempo mais curto possível. 

À sociedade em geral, e em especial, à 
sociedade médica e suas instituições constituídas, 
competem o acompanhamento da implementação 
destas atividades, oferecendo denúncia ao Ministério 
Público quando as mesmas não se processarem na 
devida forma e objetivos. 

Como se sabe, antes da liberação das vacinas 
pelo Ministério da Saúde, estas são disponibilizadas 
em clinicas médicas particulares durante anos ou, 
muitas vezes, por décadas, antes de serem colocados 
à disposição da população de forma geral. Tal fato 
tem causado prejuízos incalculáveis à sociedade. Por 
outro lado, vimos o constrangimento sofrido pelos 
profissionais da área de saúde que percebendo as 
condições sócio-econômicas das famílias (na sua 
grande maioria miseráveis) não encontram condições 
nem de informar-lhes sobre os recursos existentes e a 
proteção (imunização) que seus filhos poderiam estar 
recebendo. 

Pior ainda é a impotência dos pais frente ao 
conhecimento da existência de dezenas de vacinas 
frente à suas totais impossibilidades de adquiri-las 
para os seus filhos. Daí nasce esse nosso empenho! 

Não se trata de paternalismo e sim de uma 
questão de cidadania. É a busca incessante que todos 
os brasileiros devem estar imbuídos, visando à 
redução das gritantes diferenças experimentadas 
pelas classes sociais brasileiras. Reduzir essa 
diferença existente na distribuição de renda no país, 
se tornou uma questão de ordem. 

Não é justo continuar impedindo o acesso 
pleno de todas as nossas CRIANÇAS ao direito de 
obterem IMUNIZAÇÕES a determinadas doenças já 
controladas pela ciência médica. 

O Brasil e o nosso Estado do Espírito Santo 
tem melhorado no que se refere ao saneamento 
básico, às condições de moradia, à escolaridade e à 
saúde infantil, cm índices deslocando-se em direção 
favorável a estas evidências. Mesmo assim há muito 
que se fazer pela nossa sociedade. 

 
- DAS DOENCAS E DAS VACINAS - 
 
Apesar das evidências das melhorias 

apontadas por índices em pesquisas, há incidência de 
muitas doenças passíveis de prevenção através de 
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imunização (vacinação), já deveriam estar 
controladas por parte dos Poderes Públicos. Para 
tanto, precisa-se que as vacinas estejam disponíveis á 
população e, em especial, às crianças, os adultos de 
amanhã. 

É de conhecimento universal quais os 
benefícios promovidos pela imunização através das 
vacinas. Há anos estamos com a poliomielite 
completamente sob controle.  

Falta pouco para obtermos o controle do 
sarampo e de várias outras doenças passíveis de 
prevenção por imunização. 

São os benefícios obtidos, mas vale lembrar 
quando nossas crianças necessitavam ser deslocadas 
para outros Estados, para não morrerem, e serem 
colocadas no “pulmão de aço” em decorrência da 
paralisia infantil. 

Quantos pacientes vieram a óbito no hospital 
Infantil Nossa Senhora da Glória em função da crupe 
(difteria), em função do tétano neonatal. Vale 
lembrar que há, aproximadamente, uma dezena de 
anos, no Setor de Infectologia do referido hospital, 
em um ano, foram internadas mais de duas centenas 
de pacientes com as complicações do sarampo, com 
elevado índice de mortalidade. 

Em termos de custos e benefícios, passamos 
ao custo de um tratamento hospitalar de uma criança 
com sarampo. Temos: mão de obra, assistência, 
materiais, medicamentos, alojamento, alimentação 
para o tratamento deste paciente à sociedade. Pior 
ainda, para cada um destes indivíduos, suas seqüelas, 
incapacitações, e para um bom contingente a sua 
própria vida. 

Por outro lado temos os grandes resultados 
obtidos com a introdução da vacina por Haemophylus 
Influenzae que foi, provavelmente, a ultima a integrar 
o calendário de vacinação oferecido pelo Poder 
Público. 

Das doenças provocadas pelo Haemophylus 
Influenzae, tais como: otites pneumonias, epiglotites 
e outras, a única que se tem algum controle de 
notificação e busca do agente etiológico é a 
meningite provocada por este agente biológico. Em 
1998, identificados 67 casos, e em anos anteriores 
aproximava-se de 100 casos identificados. Após a 
introdução da vacina, (Hib) os casos identificados 
reduziram para 5 (cinco). 

Como já relatamos, estas VACINAS chegam 
ao Brasil após muitos anos de existência, pois existe 
todo um procedimento complexo e burocrático para 
aquisição pelo Governo Federal, iniciando com a 
liberação por parte de organismos internacionais (de 
referência mundial e que servem de apoio à O.M.S.). 
Daí surge um hiato longo e definitivo para muitos. 
Ao contrário do que ocorre com as classes mais 
abastadas que imunizam seus filhos (crianças), em 
clínicas de imunização que por suas vezes adquirem 
as vacinas por um preço alto. O que não é justo é à 
população menos favorecida, ser totalmente impedida 
de ter acesso a imunizações. 

As vacinas contra caxumba, rubéola e 
sarampo (MMR = tríplice viral) após terem sido 
liberadas para comercialização no Brasil, levou anos 
para fazer parte do calendário de vacinações. Com a 
vacina contra Haemophylus Influenzae não foi 
diferente. Mesmo assim houve uma evidente 
diminuição no número de casos de meningite 
provocados por aquele agente. 

Hoje existem muitas vacinas liberadas por 
instituições internacionais bem como liberadas pelo 
Ministério da Saúde, algumas de utilização em 
condições específicas e para grupos de risco 
selecionados e existem outras que são liberadas para 
a população em geral, observadas as orientações que 
se aplicam às exceções, conforme o fabricante e/ou o 
organismo que as libera. Assim, temos 4 (quatro) 
vacinas que apesar de liberadas para a 
comercialização por clínicas particulares, não são 
colocadas à disposição da população brasileira. São 
elas: Vacina contra Hepatite A,Vacina contra 
Varicela, Vacina conjugada contra Meningococo C, 
Vacina conjugada 7 – Valente contra Pneumococo 
 

BREVE HISTÓRICO SOBRE CADA UMA 
DESTAS VACINAS: 
 

1 - VACINA CONTRA HEPATITE A 
Esta vacina foi liberada em 1995 pelo CDC – 

Centro de Controle de Doenças; Atlanta, G.ª -e 
recomendada pela ACIP – (Advisory Committee on 
Immunization pratices). A vacina contra Hepatite A 
está liberada para ser comercializada e 
disponibilizada no Brasil e é recomendada pelo 
Comitê de Doenças Infectocontagiosas da S.B.P. Os 
dados do CDC indicam custos substanciais 
provocados pela Hepatite A. 
 
Naquele país (USA): 
 

- 100 pessoas morrem por ano por esta doença  
- 11 a 22% dos acometidos necessitam 

internação 
- Em média são perdidos 27 (vinte e sete) dias 

de trabalho pelos adultos e de freqüência 
escolar para os menores  

- Ocorrem elevados custos com a tentativa de 
profilaxia após a exposição: 1 caso = 11 
contactantes 

- Custo médios diretos e indiretos 
o Adultos: US$ 1.817,00 a 

2.459,00/caso 
o Crianças: US% 433,00 a 

1.492,00/caso 
 

Cálculos indicam que em 1989 gastou-se 
mais que US$ 200.000,00, que corrigidos para 1997, 
chegariam a US$ 300.000,00. 

- A Hepatite A, apesar de todas as melhoras 
nas condições de higiene e saneamento, é 
uma das mais freqüentes entre as doenças 
que podem ser evitadas através de vacina. 
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- A nossa realidade não é menos preocupante, 
pois convivemos com piores condições 
sócio-econômicas e em muito piores 
condições de saneamento básico. 

- Os objetivos da vacinação contra a Hepatite 
A, são: 

A) Proteger as pessoas da infecção 
B) Reduzir a incidência da doença, 

prevenindo a transmissão 
C) Eliminar a transmissão 

- Em trabalhos efetivos no Alasca evidenciou-
se eficácia da vacina em 95% e em outro 
Estado Americano chegou-se a 100% 

- Nestes mesmos trabalhos mostrou-se que a 
vacina controlou surtos e reduziu o índice da 
doença em áreas endêmicas. 

 
A Vacinação contra a Hepatite A permite 

vislumbrar o fim da doença, já que a epidemiologia 
da mesma é extremamente semelhante ao da Paralisia 
Infantil, podendo auferir-se daí a possibilidade de 
erradicação da doença. 

 
2 - VACINA CONTRA VARICELA 

(CATAPORA) 
 

Esta vacina foi liberada em 1995 pelo CDC e 
é uma vacina indicada pela ACIP. Esta Vacina está 
liberada pelo Ministério da Saúde e é recomendada 
pela sociedade Brasileira de Pediatria. 

Na América do Norte estima-se uma 
ocorrência de 1.498 casos/100.000 habitantes/ano, 
sendo provavelmente maior na medida que sua 
notificação não é obrigatória em todo o território 
americano. 

Sua incidência é de 33% em pré-escolares, 
44% na idade escolar e 90% ocorre abaixo dos 15 
anos de idade. 80% das internações se fazem nestes 
pacientes, por infecções cutâneas, pneumonites, 
desidratação, encefalite e hepatite (síndrome de 
Reye). 
 

A sua gravidade guarda relação direta com a 
idade e com a competência imunológica, suas 
complicações são piores nos pacientes acima de 15 
anos de idade. 

Geral em decorrência de sua incapacidade em 
produzir imunidade duradoura, em função de sua 
baixa efetividade em lactentes e por fim, por permitir 
o fenômeno da “tolerância imunológica”, onde as 
doses repetidas desta vacina levam à redução da 
resposta imunológica tornando o indivíduo mais 
susceptível ainda à doença e às suas formas mais 
graves. 

As Vc (vacinas conjugadas) são capazes de 
induzir imunidade duradoura, elevada eficácia e não 
induzem ao fenômeno da “tolerância imunológica”. 

Existem estudos destinados ao 
desenvolvimento de outras Vc contra outros sorotipos 
de meningococos. 

As DM (doenças meningocócicas) são 
endêmicas em todo o mundo e ocorrem também as 
epidemias. Os sorogrupos mais encontrados são os 
“A”, o “B” e o “C”. A prevalência tem variado do 
“A” para o “B” sendo que a partir de 1980 este 
passou a ser o principal agente de DM na maioria dos 
paises do mundo, havendo outros grupos como o 
YEW 135 muito importantes em determinadas áreas 
geográficas. 

Na forma endêmica, nos países 
industrializados, a taxa de incidência varia de 1 a 5 
casos/100.000 habitantes por ano, em paises em 
desenvolvimento estas taxas são de 10 a 25/100.000 
habitantes, em áreas da África chega a acometer 
0,5% a 1% da população. 

Sem tratamento a taxa de mortalidade por 
caso é de 50 a 60%. 

Em tratamento antibiótico a taxa de 
mortalidade por caso pode cair para 
aproximadamente 10%; as seqüelas neurológicas 
permanentes são freqüentes. 

No nosso Estado a Meningite Meningocócica 
chegou a 10/100.000, declinando nos últimos 4 ou 5 
anos para aproximadamente 4 casos para 100.000 
habitantes/ano. Lembrando, no entanto, que a maioria 
dos casos de meningite, em nosso meio, persiste não 
identificada. (culturas positivas não chegam a 20% 
do total dos casos). 

Apesar dos meningococos provocarem 
diversos quadros, a maioria das informações tem 
como base os casos de meningite. No Estado de São 
Paulo, na década de 1990 foram notificados entre 
8.500 e 13.000 casos de meningite bacteriana por 
ano, mas apenas 25% a 30% destes casos foi isolado 
o agente etiológico e a N. meningitídis foi 
responsável, no mínimo, 

Por 50% destes casos , mesmo assim o 
numero de casos é elevado variando entre 1.430 e 
2020 por ano, com letalidade média de 17%. 

Em 30% dos casos foi feita identificação do 
sorogrupo, (2/3 do sorogrupo B e 1/3 do sorogrupo 
C). 

4 - VACINA ANTIPNEUMOCOCICA 
CONJUGADA 
 

Esta vacina foi recomendada pela ACIP em 
fevereiro de 2000. Liberada no Brasil pelo Ministério 
da Saúde e recomendada pela Sociedade Brasileira de 
Pediatria. 

O streptococcus pneumonie (pneumococo) é 
causa de doenças bacterianas invasivas e não 
invasivas, entre as primeiras incluem-se as 
bacterianas, as pneumonias bacteremicas, as 
septicemias (sepse) e as meningites. Entre as doenças 
não invasivas assinalam-se a otite média aguda, a 
pneumonia (não bacteriana) e a sinusite. 

O pneumococo é a principal causa mundial 
de pneumonia na infância, é a principal causa de otite 
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média aguda e sinusite. No nosso meio é a segunda 
causa de meningite, só sendo superada pelo 
meningococo. 

Tal como ocorreu com a vacina para o 
Haemophylus B e para o Meningococo C, também 
foi obtida recentemente a conjugação do 
polissacaride capsular com a proteína diftérica 
CRM197, obtendo-se assim uma vacina altamente 
eficaz como já demonstrado para as anteriormente 
obtidas. 

Informações dos Estados do Paraná e de São 
Paulo índices de 15,9/100.000 hab/ano como 
coeficiente de incidência de meningite por 
pneumococo. 

Nos mesmos dois estados a letalidade por 
meningite pneumocócica foi de 35,6% e a morte por 
pneumonia foi de 153/100.000 habitantes/ano, em 
crianças abaixo de um ano (ano de 1999). 

Os que sobrevivem da doença pneumocócica 
podem ter como seqüelas: perda auditiva 
neurossensorial (19 a 32%); disfunção neuromotoras 
(paresias, espasticidades, ataxia, disfunção de nervos 
cranianos e convulsões – 25%); prejuízo da audição 
por otite média aguda. 

Com a utilização crescente de antibióticos 
para os tratamentos das doenças por pneumococo, 
tem ocorrido a emergência cada vez mais freqüentes 
de cepas resistentes, já havendo cepas resistentes (14) 
com até 60% das mesmas com alta resistência à 
penicilina (CIM > 2 mg/l), quando o habitual é 
termos sensibilidade à CIM < 0.1 mg/l, sendo que os 
principais fatores que contribuem para o aumento de 
cepas resistentes correspondem ao uso incorreto de 
antibióticos, permanência em creches e infecções 
recorrentes do ouvido. 
(CIM = concentração inibitória mínima). 

Na América do Norte, experts, estimam que a 
vacinação com a vacina pneumocócica conjugada 
preveniu 12.000 de pneumonia e acima de 1.000.000 
de episódios, clinicamente diagnosticados, de otite 
média aguda correspondendo a uma redução de 
87,3% da incidência de doenças pneumocócicas 
invasivas abaixo de 1 ano de idade, gerando os 
seguintes resultados: 

A) Economia para a sociedade: US% 
783.000.000,00 

B) Economia para o sistema de saúde: US$ 
387.000,00 

C) Economia por criança vacinada contra 
pneumococo: US$ 242,00. 

 
Diante dos fatos apresentados pode-se 

concluir que todos os investimentos com as 
imunizações permitem não só a prevenção das 
doenças, a redução da mortalidade infantil, a redução 
do sofrimento experimentado pela sociedade na perda 
de seus entes queridos em idade tão tenra, pois 
permitiu também a redução substancial dos gastos 
efetuados na área da saúde, permitindo que estes 
recursos sejam utilizados na promoção da saúde, 

como os esportes,o lazer, na promoção da educação, 
e não na tarefa de tratar as doenças, principalmente as 
que são evitadas por vacinas. 

Desta forma a sociedade, neste ato 
representada pelo Conselho Regional da Medicina do 
Espírito Santo aqui se manifesta, e requer que sejam 
envidados todos os esforços a fim de fazer com que 
os recursos existentes na prevenção das doenças 
sejam colocados o mais rapidamente possível à 
disposição da sociedade de um modo geral, não 
permitindo que a diferença existente entre as classes 
sociais, que já é imensa, cresça mais ainda. 

A propósito, estamos tratando de direitos 
garantidos constitucionalmente, senão vejamos: 
 

Constituição Federal 
 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais 
da Republica Federativa do Brasil: 

 
III – erradicar a pobreza e a 
marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais 

 
IV - promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, 
cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação. 

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança, e à prioridade. 

 
Art. 196 A saúde é direito de todos e dever 

do Estado, garantindo mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação. 

 
Art. 200 Ao sistema único de saúde 

compete, além de outras atribuições, nos termos 
da lei: 

II – executar as ações de vigilância 
sanitária e epidemiológica, bem 
como as de saúde do trabalhador. 

 
Art. 203 A assistência social será prestada 

a quem dela necessitar, independentemente da 
contribuição à seguridade social, tem por 
objetivos: 

 
II – o amparo às crianças e 
adolescentes carentes; 

 
Art. 204 As ações governamentais na área 

de assistência social serão realizados com recursos 
do orçamento da seguridade social, previstos no 
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art. 195, além de outras fontes, organizadas com 
base nas seguintes diretrizes: 

 
II - participação da população, por 
meio de organizações 
representativas, na formulação das 
políticas e no controle das ações em 
todos os níveis. 

 
Art. 208 O dever do Estado com a 

educação será efetivado mediante a garantia de: 
 

VII – atendimento ao educando, no 
ensino fundamental, através de 
programas suplementares de 
material didático-escolar, 
transporte, alimentação e 
assistência à saúde. 

 
Art. 227 É dever da família, da sociedade e 

do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao lazer, a 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão. 

 
§ 1º O Estado promoverá 
programas de assistência integral à 
saúde da criança e do adolescente, 
admitida a participação de 
entidades não governamentais.”  

 
O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE reforça as garantias 
constitucionais: 

 
“Art. 7º A criança e o adolescente 
tem direito à proteção à vida e à 
saúde, mediante a efetivação de 
políticas sociais publicas que 
permitam o nascimento e o 
desenvolvimento sadio e 
harmonioso, em condições dignas 
de existência. 

 
Art. 11 É assegurado atendimento médico 

à criança e ao adolescente através do Sistema 
Único de Saúde, garantindo o acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para promoção, 
proteção e recuperação da saúde. 

 
Art. 98 As medidas de proteção à criança e 

ao adolescente são aplicáveis sempre que os 
direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados 
ou violados: 

 

I. por ação ou omissão da sociedade 
ou do Estado. 

II. Por falta , omissão ou abuso dos 
pais ou responsável”.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Publique-se. Após o cumprimento do 
artigo 110 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Defesa da Cidadania, de Saúde e de 
Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 128/2007. 
 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia do 
Estado do Espírito Santo 
 
 O Deputado signatário, requer a V. Ex.ª, com 
fulcro no art. 295, II, do Regimento Interno, licença 
para tratamento da própria saúde, no período de 07 a 
09 de maio de 2007, conforme atestado médico 
anexo. 
 
 Palácio Domingos Martins, em 07 de maio 
de 2007. 
 

MARCELO SANTOS 
Deputado Estadual - PTB 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Defiro. À Secretaria para providenciar 
ato de licença. 

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

REQUERIMENTO N.º 129/2007. 
 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia do 
Estado do Espírito Santo 
 
 O deputado abaixo assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, de acordo com o artigo 
295, parágrafo 3º, requer a V. Ex.ª licença para 
tratamento de saúde, nos dias 07 e 08 de maio do 
corrente ano, para justificar suas ausências nas 
Sessões Ordinárias, conforme atestado médico anexo. 
 

Sala das Sessões, 08 de maio de 2007. 
 

SÉRGIO BORGES 
Deputado Estadual 

Líder do PMDB 
Vice-lider do Governo 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Defiro. À Secretaria para providenciar 
ato de licença. 

Continua a leitura do Expediente.  
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A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO S/N.º-2007, do Deputado 
Euclério Sampaio, de voto de profundo pesar pelo 
falecimento do jovem Vinícius Brandão Nascimento. 

 
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 Elion 
Vargas, de voto de profundo pesar pelo falecimento 
das Sr.as Elza Maria Oliveira Tuler, Maura Gonçalves 
Neto e Nair Santana da Silva. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

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

REQUERIMENTO S/N.º-2007, do Deputado 
Freitas, de voto de profundo pesar pelo falecimento 
da Sr.ª Érika Massucati. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

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

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 57/2007. 
 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia do 
Estado do Espírito Santo 
 
 O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer a V.Ex.ª, após 
ouvido o Plenário, REGIME DE URGÊNCIA para 
o Projeto de Lei n.º 108/2007, de autoria do 
Ministério Público, que concede reajuste dos 
vencimentos, proventos e pensões dos servidores 
administrativos do Ministério Público do Estado do 
Espírito Santo-MP-ES. 
 

Sala das Sessões, 02 de maio de 2007. 
 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
Líder do P.A.N. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Em votação o Requerimento de Urgência 
n.º 57/2007. 

O Presidente, de ofício, convida a Sr.ª 1ª 
Secretária a proceder à chamada dos Srs. Deputados 
para efeito de verificação de quorum para votação. 

 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA procede à 
chamada a que respondem os Srs. 
Deputados Atayde Armani, 
Aparecida Denadai, Cacau 
Lorenzoni, Doutor Hércules, Elcio 
Alvares, Euclério Sampaio, Guerino 
Zanon, Jardel dos Idosos, Luiz 

Carlos Moreira, Luzia Toledo, 
Marcelo Coelho, Paulo Foletto, 
Reginaldo Almeida, Sargento Valter, 
Vandinho Leite e Wanildo Sarnáglia. 
(16) 

 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA – (APARECIDA 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Há quorum para votação. 
Em votação o Requerimento de Urgência n.° 

57/2007. 
Os Srs. Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado.  
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 

REQUERIMENTO N.º 127/2007. 
 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia do 
Estado do Espírito 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 seja convocada 
Sessão Solene em homenagem ao DIA MUNDIAL 
DO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM para 
o dia 17 de maio de 2007, quinta-feira, às 19:00h, 
no Plenário deste Legislativa Estadual, 
ANTERIORMENTE REQUERIDA PARA O 
DIA 11 DE MAIO. 
 

Palácio Domingos Martins, aos 07 de maio 
de 2007. 
 

JANETE DE SÁ 
Deputada Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) – Em discussão o Requerimento n.° 
127/2007, que acaba de ser lido. (Pausa) 

Não havendo quem queira discuti-lo, declaro 
encerrada a discussão. 

Em votação o Requerimento n.° 127/2007. 
Os Srs. Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado.  
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: INDICAÇÃO 

N.º 112/2007. 
 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia do 
Estado do Espírito Santo 
 

O DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO 
PEREIRA, no uso de suas prerrogativas legais e 
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regimentais, requer a Vossa Excelência, com fulcro 
nos artigos 134, VII e 167-A do Regimento Interno, 
que seja encaminhada ao Exmo. Senhor Governador 
do Estado, Dr. Paulo Hartung, a indicação do 
seguinte: 
 

“Instalação da Companhia 
Independente da Polícia Militar, 
com sede no Município de 
Ecoporanga, com circunscrição 
abrangendo os municípios de 
Ponto Belo e Mucurici”. 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Anteriormente fizemos a indicação para a 

criação de um Batalhão da Policia Militar no 
município de Ecoporanga, mas, conforme fomos 
informados, sua implementação não será possível. 
Assim, decidimos fazer a presente indicação, 
acreditando na viabilidade desta. 

Os Municípios supracitados têm, 
respectivamente, uma população estimada em: 
Ecoporanga, 24.000(vinte e quatro mil) habitantes; 
Ponto Belo, 6.500 (seis mil e quinhentos) habitantes; 
Mucurici, 6.000(seis mil) habitantes. 

Ecoporanga, como outras cidades do interior, 
também vem sofrendo as conseqüências negativas de 
falta de segurança e alto índice de criminalidade que 
afeta sua comunidade, podendo-se dar como exemplo 
um crime que abalou toda a sociedade local, e gerou 
grande clamor social, que foi o assassinato do 
vereador Jeso Rezende, ocorrido em 06 de novembro 
de 2006. Sua população reivindica dos Poderes 
Públicos maiores investimentos no policiamento, 
com intuito de coibir a ação de marginais. 

Dentro desse quadro, pode-se dizer que o 
município conta com um número insuficiente de 
policiais militares, para atendimento eficaz da 
população. 

Os municípios de Ponto Belo e Mucurici 
ficariam melhores atendidos, se pertencessem a um 
Batalhão com sede em Ecoporanga, devido à posição 
geográfica dos mesmos.  

Pelo exposto, entendemos viável a 
reivindicação da população do município de 
Ecoporanga, motivo pelo qual, apresentamos a 
presente. 

Certos de vossa atuação séria e responsável 
frente ao Executivo desse Estado, agradecemos a 
atenção ora dispensada a esta indicação, e 
aproveitamos para reiterar protestos de elevada 
estima e consideração. 
 
 

Sala das Sessões, em 07 de maio de 2007. 

 
LUCIANO PEREIRA 

Deputado Estadual 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em discussão a Indicação n.° 112/2007, 
que acaba de ser lida. (Pausa) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro 
encerrada a discussão. 

Em votação a Indicação n.° 112/2007. 
Os Srs. Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovada.  
Continua a leitura do Expediente. 
 

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: INDICAÇÃO 
N.º 113/2007. 
 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia do 
Estado do Espírito Santo 
 
 O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
atribuições regimentais, requer a Vossa Excelência, 
com fulcro nos artigos 134, inciso VIII e 167-A, do 
Regimento Interno da Assembléia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada ao 
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 
Espírito Santo a INDICAÇÃO da seguinte matéria: 
 

. ANISTIA DE JUROS E 
CORREÇÕES MONETÁRIAS 
NAS AUTUAÇÕES, 
REALIZADAS PELA SEFA, AOS 
PRODUTORES RURAIS DO 
ESTADO. 
 

O Governo do Estado do Espírito Santo tem 
se destacado em nível nacional pelo apoio que dá aos 
produtores rurais. No entanto, muito deles sofrem 
com pesadas autuações pela Sefa. Não estamos 
reivindicando o fim dessas autuações, mas a anistia 
dos juros e correções incidentes sobre essas multas. 
Acreditamos, porém, que SEFA tem hoje as 
condições necessárias para criar dar essa ajuda 
importante para os nossos agricultores, o que 
facilitaria o pagamento dessas autuações. 
 

Sala das Sessões, em 08 de maio 2007. 
 

GIULIANNO DOS ANJOS 
Deputado Estadual –DEM 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Em discussão a Indicação n.° 113/2007, 
que acaba de ser lida. (Pausa) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro 
encerrada a discussão. 

Em votação a Indicação n.° 113/2007.  
Os Srs. Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovada.  
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 

REQUERIMENTO N.º 711/2007, do Deputado 
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Doutor Wolmar Campostrini, de voto de 
congratulações com o povo espírito-santense, em 
especial com a Prefeitura Municipal de Marataízes, 
pela inauguração da quadra poliesportiva coberta de 
Lagoa Dantas.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Em votação o Requerimento n.° 
711/2007, que acaba de ser lido. 

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

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

REQUERIMENTO N.º 712/2007, do Deputado 
Doutor Wolmar Campostrini, de voto de 
congratulações com o povo espírito-santense e em 
especial com o Ministério Público pela solenidade de 
posse de sua nova diretoria. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Em votação o Requerimento n.° 
712/2007, 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: 

REQUERIMENTOS N.os 713 e 719/2007, do 
Deputado Da Vitória e da Deputada Aparecida 
Denadai, de voto de congratulações com o povo 
espírito-santense e em especial com o prefeito de 
Santa Maria de Jetibá, pela comemoração do décimo 
nono aniversário de emancipação do município.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Juntem-se os Requerimentos n.os 713 e 
719/2007, que acabam de ser lidos. 

Em votação. 
Os Srs. Deputados que os aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovados.  
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 

REQUERIMENTO N.º 714/2007, do Deputado Da 
Vitória, de voto de congratulações com o povo 
espírito-santense e em especial com o Sr. Divaldo 
Crevelin, por sua nomeação como Secretário de 
Desenvolvimento Econômico de Aracruz. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Em votação o Requerimento n.° 
714/2007, que acaba de ser lido. 

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

Aprovado.  
Continua a leitura do Expediente. 

 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 

REQUERIMENTO N.º 715/2007, do Deputado 
Freitas, de voto de congratulações com o povo 
espírito-santense e em especial com os fundadores do 
Jornal do Norte, Sr.ª Ângela Maria Gusmão de Souza 
Borges e Sr. Paulo Roberto Silva Borges, pelo 
vigésimo aniversário do jornal.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Em votação o Requerimento n.° 
715/2007, que acaba de ser lido. 

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

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

REQUERIMENTO N.º 716/2007, do Deputado 
Reginaldo Almeida, de voto de congratulações com o 
povo espírito-santense em especial com a Igreja 
Evangélica de Jesus – Catedral dos Milagres, pelas 
comemorações de seu sexto aniversário de fundação. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento n.° 
716/2007, que acaba de ser lido. 

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

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

REQUERIMENTO N.º 717/2007, do Deputado 
Doutor Wolmar Campostrini, de voto de 
congratulações com o povo espírito-santense e em 
especial com a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de 
Itapemirim, pela comemoração do Dia Mundial em 
Memória às Vítimas de Acidentes de Trabalho. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Em votação o Requerimento n.° 
717/2007, que acaba de ser lido. 

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

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

REQUERIMENTO N.º 718/2007, do Deputado 
Freitas, de voto de congratulações com o povo 
espírito-santense e em especial com o Município de 
Nova Venécia, pelo 53º aniversário de emancipação 
político–administrativa.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Em votação o Requerimento n.° 
718/2007, que acaba de ser lido. 

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

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

REQUERIMENTO N.º 720/2007, da Deputada 
Aparecida Denadai, de voto de congratulações com o 
povo espírito-santense e em especial com o 
Município de Cariacica, pelo II Encontro dos 
Conselhos Municipais. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Em votação o Requerimento n.° 
720/2007, que acaba de ser lido. 

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

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

REQUERIMENTO N.º 723/2007, da Mesa 
Diretora, de voto de congratulações com a 
Companhia Brasileira de Alumínio – CBA, pelo 
título Empresas do Ano do Setor Mineral, concedido 
pela revista Brasil Mineral. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Em votação o Requerimento n.° 
723/2007, que acaba de ser lido. 

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

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

REQUERIMENTO N.º 724/2007, do Deputado 
Elion Vargas, de voto de congratulações com o povo 
espírito-santense e em especial com a Polícia Federal, 
pelas atividades desenvolvidas no combate à 
corrupção. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Em votação o Requerimento n.° 
724/2007, que acaba de ser lido. 

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

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

REQUERIMENTO N.º 726/2007, da Deputada 
Aparecida Denadai, de voto de congratulações com o 
povo espírito-santense e em especial com a 
Assembléia de Deus em Vila Prudêncio, pela 
realização da Festa da UMADES.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Em votação o Requerimento n.° 
726/2007, que acaba de ser lido. 

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

Aprovado.  

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

REQUERIMENTO N.º 727/2007, da Deputada 
Aparecida Denadai, de voto de congratulações com o 
povo espírito-santense e em especial com o 
Município de Atílio Vivacqua, pela realização da 26ª 
Exposição Pecuária de Atílio Vivacqua.  

 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
727/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 728/2007, da Deputada 
Aparecida Denadai, de voto de congratulações com o 
povo espírito-santense e em especial com o 
Município de Ibiraçu, pela realização do 9º Rodeio de 
Ibiraçu.  

 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
728/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 729/2007, da Deputada 
Aparecida Denadai, de voto de congratulações com o 
povo espírito-santense e em especial com os líderes 
comunitários, pelos relevantes serviços prestados às 
comunidades de bairro.  

 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
729/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 730/2007, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com o povo 
espírito-santense, em especial com o novo Secretário 
do Estado de Turismo, Marcus Vicente, e com o 
Governador Paulo Hartung, pela indicação do 
Secretário para o cargo.  

 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
730/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
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 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 731/2007, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com o povo 
espírito-santense e em especial com o Dr. Ângelo 
Roncalli de Ramos Barros, Secretário de Estado da 
Justiça, e com o Dr. Aroldo Corrêa Rocha, Secretário 
de Estado da Educação, pela parceria para erradicar o 
analfabetismo nas prisões. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
731/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 732/2007, do Deputado 
Sérgio Borges, de voto de congratulações com o 
povo espírito-santense e em especial com todos os 
contabilistas do Estado do Espírito Santo, 
profissionais merecedores de reconhecimento e 
elevado valor social pelo seu dia.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
732/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 733/2007, do Deputado 
Jardel dos Idosos, de voto de congratulações com o 
povo espírito-santense e em especial com o 
Dr.Willian Silva, Juiz Titular da 6ª Vara Criminal de 
Vitória, pelos excelentes serviços prestados a toda 
comunidade capixaba.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
733/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 735/2007, do Deputado 
Reginaldo Almeida, de voto de congratulações com o 
povo espírito-santense e em especial com a 
Convenção Geral das Assembléias de Deus no Brasil 
– CGADB, pela realização de sua 38ª Assembléia 
Geral Ordinária, bem como a posse de sua nova 
diretoria para o biênio 2007/2009.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
735/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 736/2007, do Deputado 
Claudio Vereza, de voto de congratulações com o 
povo espírito-santense e em especial com a Prefeitura 
Municipal de São Mateus, pela 1ª Semana do Resgate 
Quilombola.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
736/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 737/2007, do Deputado 
Doutor Wolmar Campostrini, de voto de 
congratulações com o povo espírito-santense e em 
especial com o SINDIPÃES / AIPÃES, pela 8ª Pan 
Show 2007, feira de panificação, confeitaria e 
cafeteria do Espírito Santo.  

 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
737/2007, 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: 
REQUERIMENTOS N.os 738 e 783/2007, dos 
Deputados Doutor Wolmar Campostrini e Valter de 
Paula, de voto de congratulações com o povo 
espírito-santense e em especial com a Prefeitura de 
Alfredo Chaves, pela 4º Conferência Municipal de 
Saúde do município.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Juntem-se os Requerimentos n.os 738 e 
783/2007, que acabam de ser lidos. 
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que os aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovados. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 739/2007, do Deputado 
Doutor Wolmar Campostrini, de voto de 
congratulações com o povo espírito-santense e em 
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especial com o SEST/SENAT, pelo lançamento do 
Projeto Vida em Jogo.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
739/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 740/2007, do Deputado 
Jardel dos Idosos, de voto de congratulações com o 
povo espírito-santense e em especial com a firma de 
eventos S.Y. Promoções Ltda, na pessoa do Sr. 
Rogério Marcos Casteluber, pela vigésima edição da 
maior festa do cafona no Brasil, realizada no 
Município de Colatina.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
740/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 741/2007, do Deputado 
Jardel dos Idosos, de voto de congratulações com o 
povo espírito-santense e em especial com o eminente 
imortal da Academia Brasileira de Letras, Sr. Carlos 
Nejar, escritor ocupante da quarta cadeira da 
Academia, pelos excelentes serviços prestados à 
cultura e à literatura brasileira, divulgando toda 
riqueza cultural do Estado do Espírito Santo. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
741/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 742/2007, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
povo espírito-santense e em especial com a família 
do Dr. Marcos Daniel, pela justa homenagem 
prestada pela Secretaria de Saúde do Espírito Santo, 
em mudar o nome do HEMOES para Centro de 
Hemoterapia e Hematologia Dr. Marcos Daniel.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
742/2007, 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: 

REQUERIMENTOS N.os 743 e 747/2007, dos 
Deputados Da Vitória e Doutor Hércules, de voto de 
congratulações com o povo espírito-santense e em 
especial com o Sr.ª Sandra Maria Calente Ferreira, 
Secretária de Saúde do Município de Alfredo Chaves, 
pela realização da 4ª Conferência Municipal de 
Alfredo Chaves.  

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) – Em votação os Requerimentos n.os 743 e 
747/2007, que acabam de ser lidos. 
 Os Srs. Deputados que os aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovados. 
 Continua a leitura do Expediente. 

 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 

REQUERIMENTO N.º 745/2007, do Deputado 
Jardel dos Idosos, de voto de congratulações com o 
povo espírito-santense e em especial com a Prefeitura 
Municipal e a Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, pela realização do Festival de Teatro de 
Afonso Cláudio.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
745/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 

 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 

REQUERIMENTO N.º 746/2007, do Deputado 
Sérgio Borges, de voto de congratulações com o 
povo espírito-santense e em especial com a Comissão 
Espírito-Santense de Folclore, pela realização da 
Primeira Semana do Resgate Quilombola.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
746/2007, 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: 
REQUERIMENTOS N.os 748 e 749/2007, do 
Deputado Doutor Hércules, de voto de 
congratulações com o povo espírito-santense e em 
especial com o presidente do Sindicato dos Lojistas 
do Comércio de Cariacica e com o presidente da 
Câmara de Dirigentes dos Lojistas do Comércio de 
Cariacica, pela realização da Feira de Negócios de 
Cariacica.  
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 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Juntem-se os Requerimentos n.os 748 e 
749/2007, que acabam de ser lidos. 
 Em votação. 
 Os Srs. Deputados que os aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovados. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 750/2007, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
povo espírito-santense e em especial com o Sr. 
Helder Salomão, prefeito do Município de Cariacica, 
pela realização da Feira de Negócios de Cariacica.  

 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
750/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 751/2007, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
povo espírito-santense e em especial com a AIPÃES, 
pela realização da 8ª Pan Show.  

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
751/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 752/2007, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
povo espírito-santense e em especial com a 
Sindipães, pela realização da 8ª Pan Show.  

 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
752/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 753/2007, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
povo espírito-santense e em especial com Sr. Antônio 
Savergnini Neto, 1º lugar no Vest-UFES 2007.  

 
O SR. PRESIDENTE-(GUERINO 

ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
753/2007, 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: 
REQUERIMENTOS N.os 754 e 764/2007, da Mesa 
Diretora e da Deputada Aparecida Denadai, de voto 
de congratulações com o povo espírito-santense e em 
especial com o Sr. Lamberto Palombini Neto, pelo 
título de Mestre Internacional em Gestão de 
Empresas, do convênio entre FGV (Brasil) e ISCTE 
(Portugal).  

 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação os Requerimentos n.os 754 e 
764/2007, que acabam de ser lidos. 
 Os Srs. Deputados que os aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovados. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 755/2007, do Deputado Da 
Vitória, de voto de congratulações com o povo 
espírito-santense e em especial com Sr. Enosmar 
Olmo e demais membros da Diretoria Executiva e 
Conselho Fiscal do CESEC – Biênio 2007/2009.  

 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
755/2007, 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: 
REQUERIMENTOS N.os 756, 757 e 758/2007, do 
Deputado Da Vitória, de voto de congratulações com 
o povo espírito-santense e em especial com os 
investigadores Srs. Hélcio Alves de Motta Filho e 
Marcelo Renato Valle, e com o escrivão Sr. João 
César de Mattos, da Delegacia de Divisão de 
Repreensão aos Crimes Contra o Patrimônio da 
Polícia Civil, parabenizando-os pela eficiência do 
serviço prestado à sociedade capixaba.  
 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação os Requerimentos n.os 756, 
757 e 758/2007, que acabam de ser lidos. 
 Os Srs. Deputados que os aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovados. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 759/2007, do Deputado 
Doutor Rafael Favatto, de voto de congratulações 
com o povo espírito-santense e em especial com a 
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Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico 
– SEDES, pela posse do novo diretor-presidente do 
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, 
Bandes.  

 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
759/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 

 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 

REQUERIMENTO N.º 760/2007, da Deputada 
Aparecida Denadai, de voto de congratulações com o 
povo espírito-santense e em especial com a 
Associação do Ministério Público, pela eleição da 
nova diretoria.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
760/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 761/2007, da Deputada 
Aparecida Denadai, de voto de congratulações com o 
povo espírito-santense e em especial com o Sr. Mario 
Cezar, pela realização dos trabalhos de artes 
desenvolvido no Município de Cariacica.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
761/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 

 
A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 

REQUERIMENTO N.º 762/2007, da Deputada 
Aparecida Denadai, de voto de congratulações com o 
povo espírito-santense e em especial com a ACIC – 
Associação da Cultura Italiana de Cariacica, pela 
realização do VII Encontro Estadual de Corais e o V 
Festival de Danças Folclóricas em Cariacica.  

 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
762/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 763/2007, da Deputada 

Aparecida Denadai, de voto de congratulações com o 
povo espírito-santense e em especial com o 
Município de Piúma, pela realização do Festival de 
Bandas de Fanfarras e Bandas Furiosas, realizado 
no mês de abril.  
 

O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
763/2007, que acaba de ser lido. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 765/2007, da Deputada 
Aparecida Denadai, de voto de congratulações com o 
povo espírito-santense e em especial com a FDV, 
pela aprovação dos alunos na OAB. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
765/2007, 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: 
REQUERIMENTOS N.o 766/2007, da Deputada 
Aparecida Denadai, de voto de congratulações com o 
povo espírito-santense e em especial com a Prefeitura 
Municipal e a Secretaria Municipal de Alfredo 
Chaves, pela realização da 4ª Conferência Municipal 
de Saúde.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 
ZANON) – Em votação o Requerimento n.º 
766/2007, 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: 
REQUERIMENTOS N.os 767, 784 e 787/2007, da 
Deputada Aparecida Denadai e dos Deputados Valter 
de Paula e Luciano Pereira, de voto de 
congratulações com o povo espírito-santense e em 
especial com o radialista Jairo Maia, pela 
comemoração dos seus quarenta e seis de historia na 
Rádio Capixaba.  

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em votação os Requerimentos n.os 767, 
784 e 787/2007, que acabam de ser lidos. 

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

Aprovados. 
Continua a leitura do Expediente. 
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 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 768/2007, da Deputada 
Aparecida Denadai, de voto de congratulações com o 
povo espírito-santense e em especial com o CRC-ES 
- Conselho Regional de Contabilidade, pelo Dia do 
Contabilista.  
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento n.º 
768/2007, que acaba de ser lido. 

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

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

REQUERIMENTO N.º 769/2007, da Deputada 
Aparecida Denadai, de voto de congratulações com o 
povo espírito-santense e em especial com os 
estudantes de Arquitetura da UFES, pela realização 
do X EREA.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Em votação o Requerimento n.º 
769/2007, que acaba de ser lido. 

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

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

REQUERIMENTO N.º 770/2007, da Deputada 
Aparecida Denadai, de voto de congratulações com o 
povo espírito-santense e em especial com o 
Município de Marataízes, pela realização da Praia 
Moto Fest, realizada no mês de abril.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Em votação o Requerimento n.º 
770/2007, que acaba de ser lido. 

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

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

REQUERIMENTO N.º 771/2007, da Deputada 
Aparecida Denadai, de voto de congratulações com o 
povo espírito-santense e em especial com o 
Município de Marataízes, pela realização da festa de 
Descobrimento.  

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento n.º 
771/2007, que acaba de ser lido. 

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

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 772/2007, da Deputada 
Aparecida Denadai, de voto de congratulações com o 
povo espírito-santense e em especial com a CGADB 
– Convenção Geral das Assembléias de Deus no 
Brasil, pela eleição de sua nova diretoria.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Em votação o Requerimento n.º 
772/2007, que acaba de ser lido. 

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

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

REQUERIMENTO N.º 773/2007, da Deputada 
Aparecida Denadai, de voto de congratulações com o 
povo espírito-santense e em especial com o 
SINDIPAES/AIPÃES, pelo 8° Pan Show, feira de 
panificação, confeitaria e cafeteria do Espírito Santo.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Em votação o Requerimento n.º 
773/2007, que acaba de ser lido. 

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

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

REQUERIMENTO N.º 774/2007, do Deputado 
Sérgio Borges, de voto de congratulações com o 
povo espírito-santense e em especial com a Sr.ª 
Maria Tereza Siqueira Lima, pela competência e 
dedicação nos trabalhos desenvolvidos na assessoria 
da Secretaria de Estado da Fazenda.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Em votação o Requerimento n.º 
774/2007, que acaba de ser lido. 

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

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 775/2007, do Deputado 
Sérgio Borges, de voto de congratulações com o 
povo espírito-santense e em especial com o Tenente 
Coronel José Otavio Gonçalves, pela 1ª Edição do 
Informativo O Tibúrcio.  

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento n.º 
775/2007, que acaba de ser lido. 

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

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
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 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 776/2007, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
povo espírito-santense e em especial com a SINFAC-
ES – Sindicato das Sociedades de Fomento Mercantil 
Factoring do Estado do Espírito Santo, na pessoa do 
seu presidente, Sr. João Carlos Ribeiro Vargas, pela 
comemoração de seu Jubileu de Prata.  
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento n.º 
776/2007, que acaba de ser lido. 

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

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 777/2007, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
povo espírito-santense e em especial com o Sr. 
Florentino Guilherme, vice-prefeito do Município de 
Santa Maria de Jetibá, pelo apoio ao lançamento do 
Dicionário Pomerano.  
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento n.º 
777/2007, que acaba de ser lido. 

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

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

 A SR.ª 1ª SECRETÁRIA lê: 
REQUERIMENTO N.º 778/2007, do Deputado 
Doutor Hércules, de voto de congratulações com o 
povo espírito-santense e em especial com a Sr.ª Luzia 
Domingas Fiorotti Delleprane, Secretária Municipal 
de Educação de Santa Maria de Jetibá, pelo apoio ao 
lançamento do Dicionário Pomerano.  
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Em votação o Requerimento n.º 
778/2007, que acaba de ser lido. 

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

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

REQUERIMENTO N.º 780/2007, da Deputada 
Luzia Toledo, de voto de congratulações com o povo 
espírito-santense e em especial com o Sr. Expedito 
Bernardo da Silva (Ceará), pela vitória na eleição 
comunitária do Bairro São Pedro I.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 

ZANON) - Em votação o Requerimento n.º 
780/2007, que acaba de ser lido. 

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

Aprovado. 
 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Sr. 

Presidente, pela ordem! 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, Sr.as Deputadas 
e Srs. Deputados, servidores da Casa, profissionais da 
imprensa e telespectadores da TV Assembléia, 
pedimos a palavra para parabenizar a Sr.ª Deputada 
Luzia Toledo pelo voto de congratulações pela 
vitória da chapa vencedora do Bairro São Pedro I e 
registrar nos Anais desta Casa o aniversário do 
prefeito do Município de Serra, Sr. Audifax Barcelos, 
do PDT. Que Deus abençoe a vida e a gestão que está 
fazendo à frente daquela prefeitura municipal. 

Parabenizamos a Sr.ª Lauriete, esposa do 
Deputado Reginaldo Almeida, cantora que vem 
dignificando a música gospel capixaba e enobrecendo 
o nome do nosso Estado. Às vezes brincamos com 
S.Ex.ª, dizendo que faz a segunda voz. Agradecemos 
o CD que recebemos e mandamos um abraço para a 
cantora Lauriete. Que Deus continue fazendo dela um 
meio de bênçãos para nosso povo. Muito obrigado, 
Sr. Presidente. (Muito bem!)  

 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Findo o tempo destinado ao Pequeno 
Expediente, com base no artigo 102 do Regimento 
Interno, o Grande Expediente de hoje será destinado 
ao comparecimento do Sr. Nabucodonozor Pereira 
Brito, presidente da Federação dos Pescadores e 
Aqüicultores do Estado do Espírito Santo, a fim de 
fazer uma abordagem sobre o impacto causado pela 
instrução normativa que proíbe a pesca da lagosta 
com redes caçoeiras, conforme requerimento da 
Mesa Diretora, aprovado em Plenário. 
 Convido o Sr. Nabucodonozor Pereira Brito, 
presidente da Federação dos Pescadores e 
Aqüicultores do Estado do Espírito Santo, para 
adentrar ao Plenário e se dirigir à tribuna.  
 
 

(O Sr. Nabucodonozor Pereira 
Brito é conduzido ao Plenário) 
 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. 
Nabucodonozor Pereira Brito. 

 
 O SR. NABUCODONOZOR PEREIRA 
BRITO – (Sem revisão do orador) – Sr. Presidente 
da Mesa Diretora desta Assembléia Legislativa, 
Deputado Guerino Zanon; Sr.as Deputadas e Srs. 
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Deputados, sou presidente da Federação dos 
Pescadores e Aqüicultores do Estado do Espírito 
Santo. Dirijo-me à Bancada Estadual para fazer uma 
exposição de motivos da Federação dos Pescadores e 
Aqüicultores e dos pescadores de lagosta do Estado 
do Espírito Santo contra a decisão da Instrução 
Normativa n.º 138/2006, exarada pelo IBAMA, 
especialmente nos parágrafos 5º, 6º, 7º e 8º. 
 

 Sr.as Deputadas, Srs. Deputados e todos que 
nos assistem, falarei sobre a pesca da lagosta, seu 
ordenamento e produção no Espírito Santo. A 
Instrução Normativa n.º 138/2006, do IBAMA-DF, 
em seu art. 6º proíbe, a partir de 1º de janeiro de 
2007, a pesca da lagosta com emprego de rede 
caçoeira. A Federação dos Pescadores e Aqüicultores 
do Estado do Espírito Santo, assim como os 
pescadores profissionais, artesanais e especializados 
na pesca da lagosta no nosso Estado, não concordam 
com a decisão da Instrução Normativa n.º 138/2006 e 
passo a descrever os motivos: jamais se pescou 
lagosta no Espírito Santo usando covos ou manzuá 
para isso; a pesca da lagosta no Espírito Santo é 
exercida há mais de cinqüenta anos, exclusivamente 
com rede de espera tipo caçoeira, sendo o nosso 
equipamento tradicional; esse tipo de trabalho é 
desenvolvido hoje por uma frota de cento e sessenta 
pequenas embarcações que empregam mais ou menos 
mil e quinhentos pescadores que se revezam 
constantemente devido à fadiga da faina; a média 
produtiva tradicional desses barcos é de mais ou 
menos 20Kg/b/dia.  
 

A pesca com rede caçoeira obedece a um 
ordenamento natural, porque o esforço físico dos 
pescadores é que criou esse ordenamento que 
utilizamos hoje e que funciona da seguinte forma: só 
se pesca sobre fundo de cascalho. A rede caçoeira só 
é armada entre as profundidades de vinte e de 
cinqüenta metros. Dizemos que a rede caçoeira só é 
armada em profundidades de vinte metros a 
cinqüenta metros porque temos um pequeno mapa da 
costa do Espírito Santo e está demarcada a região 
onde operamos com a pesca da lagosta. Não se usam 
métodos mecânicos para lançamento ou recolhimento 
da rede caçoeira e todo o trabalho é artesanal. Com 
esse ordenamento, obedecemos e preservamos o ciclo 
de vida das lagostas, que ocorre assim: as grandes 
matrizes desovam nas áreas mais profundas da nossa 
plataforma continental. Observamos que as lagostas 
iniciam sua desova aos quatro anos de idade. As 
desovas ocorrem o ano inteiro, com meses de pico e 
meses de declínio. Os defesos obedecem aos meses 
de pico: janeiro, fevereiro, março, abril, em vigor, 
definido pelo IBAMA e generalizado para todo o 
Brasil. Após a eclosão dos ovos, as larvas geradas 
iniciam um retorno para as profundidades de zero a 
vinte metros, áreas de proteção e crescimento, 
utilizando para isso as correntes marítimas. Ao se 
transformarem em lagostas, após os primeiros três 
anos de vida, iniciam o retorno às grandes 
profundidades até terminarem seus dias de vida lá 
pelos trinta e sete a trinta e oito anos. Nas 

profundidades de vinte metros a cinqüenta metros 
estão as lagostas de tamanho comercial. 

Esse espaço da plataforma continental no 
Espírito Santo representa quarenta por cento da 
mesma e é a área que usamos para captura. O restante 
da plataforma continental, ou seja, sessenta por cento, 
fica livre de pescarias e à disposição das grandes 
matrizes, para que se reproduzam livremente. 
 As estatísticas recentes do Ibama Estatpesca, 
dão-nos a seguinte informação: essa Estatpesca 
começou a funcionar no ano de 2003, porque antes 
disso não havia nenhuma estatística a respeito da 
produtividade da pesca. A partir de 2003 o 
engenheiro de pesca, Sr. Jair Valentim, iniciou esse 
trabalho que para nós foi de grande valia, porque ele 
conseguiu colocar na sua estatística cento e oitenta e 
cinco toneladas/ano de produção de lagosta. No 
segundo ano do Estatpesca, em 2004, conseguiu 
realizar uma pesquisa e disse que o total foram 
duzentas e oitenta e cinco toneladas. Houve um 
grande crescimento; cem toneladas naquele ano. Em 
2005 essa quantidade de lagosta já superou a casa das 
quinhentas toneladas, chegando a quinhentas e 
setenta e seis toneladas/ano.Em relação ao ano de 
2006 ainda não temos o resultado da estatística 
especificamente da pesca da lagosta, porém, por 
intermédio dos nossos pescadores sabemos que foi o 
melhor ano de produção de lagosta no nosso Estado. 
Esperamos atingir mais de setecentas toneladas de 
lagosta. Esses números provam que a pesca da 
lagosta no Espírito Santo se desenvolve de forma 
auto-sustentada, estando por isso política, ambiental e 
socioeconomicamente correta. Portanto, não vemos 
razão para, primeiro, diminuir a frota pesqueira do 
nosso Estado, o que causaria um desemprego muito 
grande. Ou, segundo, mudar o nosso estilo ordenado 
de pesca com rede caçoeira, nossa tradição, por covos 
ou manzuá, que já destruíram o banco lagosteiro do 
Nordeste, consorciado com mergulhadores e mais de 
três mil embarcações pesqueiras de todos os tipos. 
 Os pescadores artesanais lagosteiros do 
Espírito Santo são ordeiros, cumprem ordenada e 
conscientemente a pesca da lagosta com rede 
caçoeira, sua forma tradicional de pescar.
 Nossos pescadores estão satisfeitos com sua 
produtividade, mantendo sua família, as famílias dos 
carpinteiros navais, dos mecânicos navais, dos 
eletricistas navais, dos frigoríficos que nos fornecem 
gelo, das peixarias, dos motoristas que transportam o 
nosso pescado, dos supermercados que nos fornecem 
o rancho, do comércio em geral, criando pontos de 
emprego e renda e distribuindo grande volume de 
reais no comércio local. Não entendemos o porquê de 
se desmontar um sistema que vem produzindo 
riqueza para o nosso Estado, para o nosso Brasil e 
mantendo uma situação socioeconômica de paz no 
Espírito Santo. 
 Que o Espírito Santo de Deus ilumine a 
consciência de V. Ex.as ao ajuizarem a nossa causa. A 
Federação dos Pescadores e Aqüicultores do Estado 
do Espírito Santo e os pescadores especializados na 
pesca de lagosta solicitam humildemente à bancada 
dos deputados estaduais que abracem nossa causa e 
nos protejam do caos iminente. Desde já 
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agradecemos. Caso algum deputado queira fazer 
alguma pergunta, estou à disposição para responder. 
 
 O Sr. Jardel dos Idosos – Sr. Brito, há 
aproximadamente um mês denunciamos ao Jornal A 
Tribuna que flagramos - alguns pescadores de Itapuã 
também - dois barcos de cor amarela fazendo um 
arrastão na orla daquela praia. É isso que destrói 
todas as espécies, porque o arrastão leva tudo. Isso é 
um crime e não vemos fiscais do meio ambiente ali. 
 

O SR. NABUCODONOZOR PEREIRA 
BRITO – Esse pessoal está ultrapassando os limites. 
Algumas portarias do próprio Ibama proíbem. Eles 
não podem se aproximar muito da praia. Por 
exemplo, eles não podem trabalhar com arrastão a 
quatro milhas da praia. E isso, além de atrapalhar a 
fauna acompanhante de camarão, ainda atrapalha os 
pescadores artesanais que trabalham nesse ambiente. 

 

 O Sr. Jardel dos Idosos – E a lagosta está 
em extinção? 
 
 O SR. NABUCODONOZOR PEREIRA 
BRITO – No nosso Estado representamos a última 
fronteira ao sul do Brasil que produz lagosta e que 
mantém o estoque auto-sustentável, porque não 
pescamos as lagostas matrizes nas profundidades; 
pescamos apenas até cinqüenta metros de 
profundidade. 
 
 O Sr. Jardel dos Idosos – Os pescadores dos 
outros estados podem pescar aqui, no nosso Estado? 
 
 O SR. NABUCODONOZOR PEREIRA 
BRITO – A pesca da lagosta, por determinação do 
Ibama, é licenciada nacionalmente. Então, as 
embarcações do Nordeste, do Norte, do Sudeste ou 
do Sul podem vir fazer a captura aqui. No entanto, 
como as grandes embarcações de pesca de lagosta 
utilizam exatamente o espinhel de covo, quando eles 
chegam na nossa região, na nossa plataforma 
continental, temos uma defesa natural contra essas 
pessoas, porque o covo destrói realmente as grandes 
matrizes, que são as repositoras dos estoques para os 
próximos anos. A nossa corrente marítima é muito 
forte, chegando a ter seis, sete nós de velocidade, e 
isso não deixa que os covos permaneçam na posição 
correta de pescar; causa prejuízo e normalmente eles 
vão embora. 
 
 O Sr. Jardel dos Idosos – Obrigado. 
 
 O Sr. Atayde Armani – Sr. Nabucodonozor, 
em primeiro lugar parabenizamos V. S.ª pela 
preocupação não só com a pesca, mas por saber que 
esse setor emprega mil e quinhentos trabalhadores.  
 
 O SR. NABUCODONOZOR PEREIRA 
BRITO – Empregos diretos. 
 O Sr. Atayde Armani – Tivemos 
oportunidade de ir ao Município de Linhares, mais 

precisamente no distrito do Juncado, e tivemos uma 
conversa com o senhor e com o Prefeito de 
Marataízes, Sr. Antônio Bittencourt, na oportunidade 
do evento de lançamento da muda de abacaxi e do 
negócio da pesca discutido lá. Não sabemos o que o 
Ibama quer para o País, porque o Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva está querendo fazer um trabalho 
de desenvolvimento por intermédio do PAC, gerando 
emprego e renda, e por outro lado o Ibama, um órgão 
federal, vem atrapalhando isso. O Ibama está 
proibindo que se façam hidrelétricas. Nos outros 
estados é a mesma situação: o Ibama também está 
proibindo certos empreendimentos. 
 
 
 O SR. NABUCODONOZOR PEREIRA 
BRITO – Está tumultuando a pesca também. 
 
 
 O Sr. Atayde Armani – Coisas que vêm 
funcionando, como o senhor bem disse, há sei lá 
quantos anos, e hoje vem o Ibama estancar a pesca da 
lagosta no Sul do Estado. Temos que fazer como 
fizemos no caso do café conilon, ou seja, um 
movimento político no sentido de não deixar que um 
órgão federal venha de encontro àquilo que 
precisamos neste País, que se chama geração de 
emprego. Infelizmente estamos vendo um órgão 
federal vindo de encontro a tudo que se precisa neste 
País, que é a geração de emprego e renda. 
 Colocamo-nos à disposição, como presidente 
da Comissão de Agricultura, Aqüicultura e Pesca e 
Reforma Agrária, para que nossos técnicos, junto 
com os cinco deputados que compõem nossa 
Comissão, promovam um trabalho para que mais 
uma vez neste País, mais precisamente nos 
Municípios de Marataízes e Itapemirim, o Ibama não 
desempregue pessoas. 
 
 O SR. NABUCODONOZOR PEREIRA 
BRITO – Esse é o perigo. 
 
 O Sr. Atayde Armani – Colocamo-nos à 
disposição do senhor a partir deste momento, para 
que façamos um trabalho em conjunto no sentido de 
resolver essa situação. É inadmissível que se 
desempregue mil e quinhentas pessoas numa área que 
já vem sendo trabalhada... 
 
 O SR. NABUCODONOZOR PEREIRA 
BRITO – Há mais de meio século. 
 
 O Sr. Atayde Armani – Temos em 
Linhares, em Regência e Povoação, a mesma 
situação. Daqui a alguns dias vão chegar lá e 
desempregar as pessoas. O Ibama precisa ter 
consciência de que o meio ambiente é 
importantíssimo - não discutimos isso - mas também 
temos que sentar e chegar a um denominador 
comum, saber que não podemos desempregar mil e 
quinhentas pessoas e que não podemos estancar o 
crescimento deste País. Ele tem que ter essa 
conscientização, e essa conscientização tem que ser 
passada a partir do diálogo, de saber que o bom 
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somente é bom quando é para duas pessoas, quando é 
bom para um todo. Colocamo-nos à disposição para 
promover esse diálogo no sentido de resolver essa 
questão e o parabenizamos. 
 
 O SR. NABUCODONOZOR PEREIRA 
BRITO – Muito obrigado. 
 Hoje estamos tratando especificamente da 
lagosta, mas paralelamente a isso está vindo também 
a causa do camarão, que será um problema muito 
maior, porque o número de embarcações nesse tipo 
de pesca é maior. Mas chegaremos lá no momento. 
 Muito obrigado. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Agradeço ao Sr. Nabucodonozor Pereira 
Brito a presença. 
 
 O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA – Sr. 
Presidente, pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª 
verificação de quorum para efeito de manutenção da 
sessão. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Defiro o requerimento de V. Ex.ª. 
 Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à 
chamada dos Srs. Deputados para efeito de 
verificação de quorum. 
 

O SR. 1º SECRETÁRIO procede à 
chamada a que respondem os Srs. 
Elcio Alvares, Aparecida Denadai, 
Givaldo Vieira, Guerino Zanon, Luiz 
Carlos Moreira, Luzia Toledo, 
Marcelo Coelho, Sérgio Borges, 
Theodorico Ferraço e Vandinho 
Leite. (10) 

 
 O SR. 1º SECRETÁRIO – (LUIZ 
CARLOS MOREIRA) – Sr. Presidente, 
responderam à chamada dez Srs. Deputados. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Há quorum para manutenção da sessão. 

Finda a fase do Grande Expediente, passa-se 
à  
 

ORDEM DO DIA: 
 

1. Discussão única, em regime de urgência, 
doProjeto de Lei n.º 390/2006, do Deputado 
Euclério Sampaio, que institui 2 (dois) dias 
de folga para funcionário público doador de 
sangue regular. Publicado no DPL do dia 
29/12/2006. Na Comissão de Justiça, o 
Deputado Dr. Rafael Favatto se prevaleceu 
do prazo regimental para relatar a matéria na 
Sessão Ordinária do dia 07.05.2007. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
CIDADANIA, DE SAÚDE E DE 
FINANÇAS). 

2. Discussão única, em regime de urgência, 
do Projeto de Lei n.º 71/2007, oriundo da 
Mensagem 01/2007, do Ministério Público 
do Estado do Espírito Santo, alterando a 
redação da Lei Estadual n.º 6.973/01, que 
concede auxílio-alimentação para os 
servidores ativos do Quadro Administrativo 
do MP-ES. Publicado no DPL do dia 
03/04/2007. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, 
DE CIDADANIA E DE FINANÇAS). 

 
3. Discussão, em 1º turno, da Proposta de 

Emenda Constitucional n.º 07/2006, do 
Deputado Claudio Vereza e outros, incluindo 
o §14 no artigo 39 da Constituição Estadual, 
garantindo aos diretores, coordenadores e 
assessores pedagógicos, o recebimento do 
mesmo tratamento previdenciário concedido 
aos professores, para fins de aposentadoria, 
conforme recente alteração na Legislação 
Federal. Publicado no DPL do dia 
07/06/2006. Pareceres n.º 217/2006, da 
Comissão de Justiça, pela 
admissibilidade/constitucionalidade; 
74/2006, da Comissão de Cidadania e 
02/2007, da Comissão de Finanças, ambos 
pela aprovação, publicados no DPL de 
27.04.2007. Quorum para votação: 3/5(18 
votos) – votação nominal. 

 

4. Discussão Especial, em 3ª sessão, do 
Projeto de Lei Complementar n.º 14/2007, do 
Deputado Doutor Rafael Favatto, que 
acrescenta incisos na redação do artigo 10 da 
Lei Complementar n.º 152/1999, ampliando 
as atribuições do Conselho Estadual do Meio 
Ambiente, para tratar de temas como o 
aquecimento global, protocolo de Kyoto e 
créditos de carbono. Publicado no DPL do 
dia 11/04/2007. 

 
5. Discussão Especial, em 1ª sessão, do 

Projeto de Lei n.º 57/2007, do Deputado 
Euclério Sampaio, destinando parte da 
arrecadação do ICMS para o esporte 
profissional e amador do Estado do Espírito 
Santo. Publicado no DPL do dia 09/03/2007. 

 
6. Discussão Especial, em 1ª sessão, do 

Projeto de Lei n.º 83/2007, da Deputada 
Janete de Sá, tornando obrigatório que os 
fornecedores de produtos ou prestadores de 
serviços de qualquer natureza que 
dispuserem de atendimento telefônico para 
recebimento de reclamações, enviem aos 
consumidores cópia do registro da 
reclamação ou do atendimento. Publicado no 
DPL do dia 11/04/2007. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) Discussão única, em regime de urgência, 
do Projeto de Lei n.º 390/2006. 
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 Concedo a palavra ao presidente da 
Comissão de Justiça, para que esta ofereça parecer 
oral à matéria. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) - Convoco os membros da Comissão de 
Justiça, Srs. Deputados Elcio Alvares, Givaldo 
Vieira, Doutor Wolmar Campostrini, Cacau 
Lorenzoni, Reginaldo Almeida e Vandinho Leite. 
(Pausa) 
 Sr. Presidente, estando o relator ausente e 
ainda dispondo de prazo regimental, devolvo a 
palavra à Mesa. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Discussão única, em regime de urgência, 
do Projeto de Lei n.º 71/2007. 
 Concedo a palavra ao presidente da 
Comissão de Justiça, para que esta ofereça parecer 
oral à matéria. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) - Convoco os membros da Comissão de 
Justiça, Srs. Deputados Elcio Alvares, Givaldo 
Vieira, Doutor Wolmar Campostrini, Reginaldo 
Almeida e Doutor Rafael Favatto. 
 Designo para relatar a matéria o Sr. Deputado 
Givaldo Vieira. 
 
 O SR. GIVALDO VIEIRA – (Sem revisão 
do orador) – Sr. Presidente e Srs. membros da 
Comissão de Justiça, trata-se de projeto oriundo do 
Ministério Público visando adequar de maneira justa 
um direito dos servidores daquele Poder, já atendido 
pela Lei n.º 6.973, concedendo o auxílio-alimentação 
aos servidores administrativos, não contemplando 
promotores e procuradores. 
 As alterações propostas visam ajustar o texto 
às mudanças efetuadas pelo Poder Executivo, ou seja, 
o Poder Executivo já passou a conceder auxílio-
alimentação no período de férias, o que não tem sido 
concedido aos funcionários administrativos do 
Ministério Público. Dessa forma trata-se de um 
projeto de repercussão financeira muito pequena, 
apenas 0,01% do orçamento de 2007, de maneira que 
há disponibilidade de orçamento. Nós do PT pedimos 
regime de urgência para a matéria, o que foi 
aprovado. É dessa maneira que consta na nossa pauta. 
Sendo assim, opinamos pela constitucionalidade da 
matéria. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) – Em discussão o 
parecer. (Pausa) 
 
 O SR. REGINALDO ALMEIDA – Sr. 
Presidente, peço a palavra para discuti-lo. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) – Concedo a palavra 
ao Sr. Deputado Reginaldo Almeida. 
 

 O SR. REGINALDO ALMEIDA – (Sem 
revisão do orador) – Sr. Presidente e Srs. membros 
da Comissão de Justiça, acompanharemos o parecer 
do relator. 
 Mas, Sr. Presidente, como o espírito de 
V.Ex.ª é democrático, aproveitamos a oportunidade 
para registrar e ao mesmo tempo lamentar a matéria 
publicada hoje, no caderno de economia do jornal A 
Tribuna, colocando o Espírito Santo como o décimo 
Estado em comercialização de combustível 
adulterado.Lamentamos, mas ao mesmo tempo 
registramos que no dia 20 de julho de 2005 estivemos 
em uma cerimônia na residência oficial do Governo 
do Estado, ocasião em que o governador sancionou a 
Lei n.º 8.082/2006, de nossa autoria, que no seu art. 
1º diz o seguinte: 
 

“Art. 1º. Fica o Poder Executivo, por 
meio da Secretaria de Estado da 
Fazenda, obrigado a cassar a eficácia 
da inscrição no Cadastro de 
Contribuintes do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual 
e Intermunicipal e de Comunicação – 
ICMS, do estabelecimento que 
adquirir, distribuir, transportar, 
estocar ou revender derivados de 
petróleo, gás natural e suas frações 
recuperáveis, álcool etílico, hidratado 
e demais combustíveis líquidos 
carburantes, em caráter adulterado, 
em descompasso com as 
especificações estabelecidas pelo 
órgão regulador competente”. 
 

 Portanto, apresentamos o projeto nesta Casa, 
debatemos, ele foi aprovado, tivemos a satisfação de 
conseguir a sanção do Governo do Estado no ano de 
2005, e hoje a Lei n.º 8.082 é lei estadual. 
Assomamos à tribuna, depois de observarmos a 
matéria publicada no caderno de economia do jornal 
A Tribuna de hoje, colocando o Estado do Espírito 
Santo em décimo lugar entre os estados que 
comercializam combustíveis adulterados, para pedir 
que se faça cumprir a lei sancionada pelo Governador 
do Estado e que a Secretaria da Fazenda vá atrás 
desses empresários que não merecem a nossa 
confiança pois agem dessa forma, prejudicando 
milhares de proprietários de automóveis. Na matéria 
a que nos referimos donos de oficina dizem o mal 
que causam os combustíveis adulterados aos veículos 
do nosso Estado.  
 Conclamamos a Secretaria da Fazenda para 
que vá atrás desses empresários e cumpra a 
legislação, casse a inscrição estadual dessas empresas 
e que elas fiquem, conforme determina a lei, no 
mínimo cinco anos fora do mercado. Que esses 
empresários vendam laranja, banana, abacaxi, ou 
outra coisa, mas não fiquem no ramo de 
comercialização de combustível. Os que forem 
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flagrados comercializando combustível adulterado, 
não trabalhem mais nesse ramo. 
 Sr. Presidente, agradecemos a V.Ex.ª a 
permissão de discutir essa matéria. Muito obrigado. 
(Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(THEODORICO FERRAÇO) – Continua em 
discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Srs. Deputados? 
 
 O SR. ELCIO ALVARES – Com o relator. 
 
 O SR. DOUTOR WOLMAR 
CAMPOSTRINI – Com o relator. 
 
 O SR. RAFAEL FAVATTO – Com o 
relator. 
 
 O SR. REGINALDO ALMEIDA – Com o 
relator. 
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO – A 
Presidência acompanha o voto do relator.  
 Sr. Presidente, o parecer foi aprovado à 
unanimidade pela Comissão de Justiça. 
 Devolvo a matéria à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Concedo a palavra à Comissão de Defesa 
da Cidadania, para que esta ofereça parecer oral à 
matéria. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO – 
(JANETE DE SÁ) – Convoco os membros da 
Comissão de Defesa da Cidadania, Srs. Deputados 
Doutor Wolmar Campostrini e Vandinho Leite. 
 Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 

Srs. membros da Comissão de Defesa da 
Cidadania, relatamos em conformidade com a 
Comissão de Justiça, pela aprovação da matéria. 
(Muito bem!) (Pausa) 

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

O SR. DOUTOR WOLMAR 
CAMPOSTRINI – Com o relator. 
 

O SR. VANDINHO LEITE – Com o 
relator.  

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

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

ZANON) – Concedo a palavra à Comissão de 

Finanças, para que esta ofereça parecer oral à 
matéria. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(SÉRGIO BORGES) – Convoco os membros da 
Comissão de Finanças, Srs. Deputados Elcio Alvares, 
Luzia Toledo, Janete de Sá, Reginaldo Almeida, 
Euclério Sampaio e Theodorico Ferraço. 

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

Projeto de Lei n.º 71/2007, encaminhado pela 
Procuradora-Geral da Justiça, Dr.ª Catarina Cecin 
Gazele, visa alterar a redação da Lei Estadual n.º 
6.973/01, concedendo auxílio-alimentação para os 
servidores administradores do Ministério Público 
Estadual.  

O projeto foi aprovado nas outras Comissões. 
Não existe óbice para aprovação na Comissão de 
Finanças, vez que tem a declaração do ordenador de 
despesas, esclarecendo que está previsto na Lei 
Orçamentária do Ministério Público. Portanto, 
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. 
 

 A SR.ª JANETE DE SÁ – Com o relator. 
 

 O SR. REGINALDO ALMEIDA – Com o 
relator. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Com o 
relator. 
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO – Com 
o relator. 
 

 O SR. 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 n.º 
71/2007. 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação o Projeto de Lei n.º 71/2007. 
 O Presidente, de ofício, convida o Sr. 1º 
Secretário a proceder à chamada dos Srs. Deputados 
para efeito de verificação de quorum para votação. 
 

O SR. 1º SECRETÁRIO procede à 
chamada a que respondem os Srs. 
Deputados Atayde Armani, 
Aparecida Denadai, Da Vitória, 
Doutor Wolmar Campostrini, Elcio 
Alvares, Freitas, Guerino Zanon, 
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Givaldo Vieira, Janete de Sá, Luzia 
Toledo, Doutor Rafael Favatto, 
Marcelo Coelho, Reginaldo 
Almeida, Sérgio Borges, 
Theodorico Ferraço, Vandinho 
Leite e Wanildo Sarnáglia. (17) 

 
 O SR. 1º SECRETÁRIO – (DA 
VITÓRIA) - Sr. Presidente, responderam à 
chamada dezessete Srs. Deputados. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) – Há quorum para votação. 

Em votação o Projeto de Lei n.º 71/2007. 
Os Srs. Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
À Secretaria para extração de autógrafos. 
 
O SR. GIVALDO VIEIRA – Sr. 

Presidente, pela ordem! 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, Sr.as 
Deputadas e Srs. Deputados, registramos a 
presença de diversos funcionários do Ministério 
Público Estadual que, com certeza, agradecem a 
postura de todos os deputados que analisaram e 
aprovaram esse projeto. 

Cumprimentamos o Ministério Público 
por intermédio da Procuradora-Geral Dr.ª 
Catarina Cecin Gazele, e registramos a justiça 
desse projeto que apenas concede aos 
funcionários administrativos o auxílio-
alimentação no período de férias. Eles já têm 
direito a esse auxílio, mas não era concedido no 
período de férias, sendo que nos demais poderes 
do nosso Estado os servidores o recebem. 
Portanto, por uma questão de isonomia e justiça 
esse projeto foi aprovado nesta Casa. O projeto 
também corrige o valor desse auxílio, elevando-o 
em vinte e cinco reais, o que o torna mais justo e 
efetivo para a alimentação dos funcionários. 
Parabenizamos todos pela mobilização. 
Agradecemos a Casa o apoio.  

Ficamos muito felizes em receber a 
demanda. Pedimos, pelo PT, regime de urgência 
para o projeto, o que foi acatado pela Casa. No 
esforço conjunto de todos os deputados o 
aprovamos. Muito nos alegra aprovar esse e 
muitos outros projetos que consolidam direitos 
dos trabalhadores. Agradecemos a todos os Srs. 
Deputados e parabenizamos os funcionários do 
Ministério Público. (Muito bem!) 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO – Sr. 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 
declarar voto. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

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

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO – (Sem 

revisão da oradora) - Sr. Presidente, Sr.as 
Deputadas e Srs. Deputados, funcionários do 
Ministério Público presentes, justificaremos o 
nosso voto, assim como o fez o Sr. Deputado 
Givaldo Vieira. Normalmente votamos, como 
todos os colegas, a favor das matérias que vêm 
do Governo. Mas nos dá prazer votar uma 
matéria como essa, pois é um direito do 
trabalhador reconhecido por uma mulher, a 
primeira Procuradora-Geral da Justiça, Dr.ª 
Catarina Cecin Gazele. Parabenizamo-la e aos 
funcionários por receberem esse direito no 
período de férias. 

A Casa avança; o Governo avança; o 
Ministério Público avança; e nós, desta Casa, 
que não regateamos em votar e discutir matérias, 
também avançamos. Isso representa um avanço 
para o Estado do Espírito Santo e principalmente 
para uma categoria como a do Ministério 
Público. Conhecemos seus técnicos, da melhor 
qualidade, sempre presentes, trabalhando e sendo 
prestativos. Hoje eles têm seu direito 
reconhecido. (Muito bem!) 

 
O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

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

 
O SR. PRESIDENTE - (GUERINO 

ZANON) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado 
Doutor Rafael Favatto. 

 
O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

– (Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Sr.as 
Deputadas e Srs. Deputados, servidores do 
Ministério Público, não deixaríamos de nos 
manifestar, neste momento, pois pedimos regime 
de urgência para a votação do projeto. 
Externamos nossas congratulações pela 
passagem dessa lei nesta Casa, que nada mais é 
do que uma consolidação necessária para a 
categoria. Estamos juntos nessa luta porque é um 
direito do servidor. Quem dera Deus se todos 
pudessem usufruir o mesmo benefício! Isso deve 
ser feito paulatina e gradativamente, porque 
assim será possível colocar esse benefício no 
orçamento de todas as nossas secretarias e 
órgãos. Parabenizamos vocês que foram um dos 
primeiros, mas devemos lutar para que todos 
tenham esse direito. (Muito bem!) 
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O SR. DA VITÓRIA - Sr. Presidente, 
pela ordem! 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, Sr.as Deputadas e Srs. 
Deputados, justificamos nosso voto em relação 
ao Projeto de Lei n.º 71/2007, oriundo da 
Mensagem n.º 01/2007, do Ministério Público 
Estadual do Espírito Santo, alterando a redação 
da Lei Estadual n.º 6.973/01, que concede 
auxílio-alimentação para os servidores ativos do 
quadro do Ministério Público. 

Hoje, pela manhã, às 9h, tivemos a 
oportunidade de ser recebido pela Dr.ª Catarina 
Cecin Gazele, que hoje responde por esse órgão 
tão importante que é o Ministério Público 
Estadual, representando esta Casa de Leis 
enquanto presidente da Comissão de Segurança, 
e tivemos a grata satisfação de ouvi-la colocar-se 
à disposição da Assembléia Legislativa, em 
especial da Comissão de Segurança. Sabemos a 
importância do Ministério Público em nosso 
trabalho. 

Fazemos um trabalho em todo o Estado, 
trabalho regionalizado, voltado para a sociedade, 
preocupado com o tema insegurança. Mesmo 
antes dessa visita oficial, a Dr.ª Catarina Cecin 
Gazele já havia se disponibilizado; sempre 
tivemos seu apoio em cada região. O Sr. 
Deputado Guerino Zanon esteve presente em 
Ibatiba e viu o apoio do Ministério Público a 
nossas ações como parlamentar. Descobrimos a 
sensível pessoa que é a Dr.ª Catarina Cecin 
Gazele, preocupada com o bom andamento do 
Governo do Estado, mas sensível aos recursos 
humanos do Ministério Público Estadual. Saímos 
do Ministério Público surpreso com sua atenção 
e dedicação. 

Assim como o Presidente Guerino Zanon 
recebeu a proposição de alteração dessa lei - e a 
Dr.ª Catarina Cecin Gazele está muito grata por 
isso - receberá também uma proposição de plano 
de cargos e salários para os funcionários do 
Ministério Público, plano que ela pretende 
instituir em sua gestão. O Governo do Estado do 
Espírito Santo tem a satisfação de contar com 
pessoas como a Dr.ª Catarina Cecin Gazele, que 
tem responsabilidade com o trabalho. Ela tem 
uma comunicação fluente e consegue agregar 
todas as pessoas quando as recebe. A 
Assembléia Legislativa, por meio da Comissão 
de Segurança, colocou-se à disposição do 

Ministério Público, pedindo orientação em suas 
ações. 

Agradecemos a todos os deputados que 
apoiaram esse projeto, tornando possível a sua 
aprovação. Temos que aplaudir tudo o que é 
bom. O Governador Paulo Hartung está de 
parabéns pela escolha que fez e tem feito à frente 
da administração pública. Parabenizamos o Sr. 
Deputado Guerino Zanon por representar tão 
bem a Assembléia Legislativa e ter essa boa 
interlocução com os demais poderes e órgãos, 
como o Ministério Público. Isso é a essência de 
nosso sucesso enquanto parlamentar, é o reflexo 
da nova realidade que propusemos como 
representantes públicos nesta Casa: mudar a 
história do Legislativo estadual. Parabéns a todos 
os deputados pelo voto, e parabéns aos 
funcionários do Ministério Público Estadual. 
(Muito bem!) 

 
 
O SR. ATAYDE ARMANI – Sr. 

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

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, fazemos coro com 
as palavras de todos os deputados que nos 
antecederam. Parabenizamos os funcionários da 
Procuradoria-Geral do Estado pelo grandioso 
trabalho que prestam ao Estado, e os deputados 
desta Casa pelo entendimento e reconhecimento 
na aprovação da matéria, concedendo um direito 
mais do que justo ao corpo de funcionários da 
Procuradoria-Geral do Estado. 

Como esta é a última sessão ordinária 
desta semana, convidamos todos os colegas e 
funcionários desta Casa para a sessão solene que 
acontecerá dia 15 de maio, terça-feira, às 10h, 
oportunidade em que serão agraciados com a 
Ordem do Mérito Domingos Martins o ex-
deputado federal Nyder Barbosa de Menezes e o 
ex-ministro do Governo Lula, Sr. Roberto 
Rodrigues.  

O Sr. Roberto Rodrigues fará na 
oportunidade uma palestra a respeito das 
perspectivas da agricultura para 2008 em nosso 
País. Convidamos, portanto, todos os 
agricultores, os produtores, os Srs. Deputados e 
as pessoas em geral para comparecerem a essa 
sessão solene no dia 15 de maio, às 10h. A 
Comissão de Agricultura convida todos para essa 
grande sessão. 
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 Parabenizamos todos os funcionários do 
Ministério Público Estadual pela conquista do 
auxílio-alimentação, justo, necessário, benefício 
já concedido por outros poderes a seus 
servidores .(Muito bem!) 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – Sr. 
Presidente, pela ordem! Com a aquiescência de 
V. Ex.ª, convocamos todos os Srs. Deputados e 
Sr.as Deputadas para, logo que a sessão se 
encerre, instalarmos a Frente Parlamentar 
Estadual de Apoio a Micro, Pequena e Média 
Empresa, criada por resolução desta Casa, 
requerimento de nossa autoria. Vamos instalar, 
eleger o presidente e o secretário executivo, e 
dessa forma amanhã poderemos participar, em 
nome da Frente Parlamentar, do evento que 
ocorrerá no Centro de Convenções de Vitória, 
sobre a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa 
no Estado do Espírito Santo. Obrigado, Sr. 
Presidente.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Discussão, em 1º turno, da Proposta 
de Emenda Constitucional n.º 07/2006. 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação a Proposta de Emenda 
Constitucional n.º 07/2006. 
 O Presidente, de ofício, convida o Sr. 1º 
Secretário a proceder à chamada dos Srs. 
Deputados para efeito de verificação de quorum 
para votação. 
 

O SR. 1º SECRETÁRIO 
procede à chamada a que 
respondem os Srs. Deputados 
Atayde Armani, Claudio Vereza, 
Da Vitória, Doutor Rafael 
Favatto, Elcio Alvares, Euclério 
Sampaio, Givaldo Vieira, Guerino 
Zanon, Janete de Sá, Luciano 
Pereira, Luzia Toledo, Marcelo 
Coelho e Vandinho Leite. (13) 
 

O SR. 1º SECRETÁRIO - 
(MARCELO COELHO) - Sr. Presidente, 
responderam à chamada treze Srs. Deputados. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Não há quorum para votação, pelo 
que fica adiada. 
 Discussão especial, em 3ª sessão, do 
Projeto de Lei Complementar n.º 14/2007. 
 Não havendo oradores inscritos, o projeto 
vai às Comissões Permanentes. 

 Discussão especial, em 1ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 57/2007. 
 
 Não havendo oradores inscritos, o projeto 
vai à 2ª sessão. 
 
 Discussão especial, em 1ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 83/2007. 
 
 Não havendo oradores inscritos, o projeto 
vai à 2ª sessão. 
 
 Esgotadas as matérias constantes da 
Ordem do Dia, passa-se à fase das 
Comunicações. 
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO - Sr. 
Presidente, peço a palavra. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Concedo a palavra à Sr.ª Deputada 
Luzia Toledo. 
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO – (Sem 
revisão da oradora) - Sr. Presidente, Sr.as 
Deputadas e Srs. Deputados, funcionários da 
Casa, imprensa presente, telespectadores que 
acompanham esta sessão, convidamos todos e 
todas para a sessão solene de hoje, às 19h, em 
comemoração ao Dia da Mães, que na verdade é 
todo dia. Mas o segundo domingo de maio é 
dedicado especificamente às mães. Portanto, 
renovamos nosso convite a todos os Srs. 
Deputados e Sr.as Deputadas, aos funcionários da 
Casa e também aos nossos telespectadores, 
porque será um momento bonito. Mãe, como 
disse o Sr. Deputado Sérgio Borges, é a maior 
jóia que tem no mundo. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GUERINO 
ZANON) - Não havendo mais quem queira se 
pronunciar e nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão. Antes, porém, 
convoco os Srs. Deputados para a próxima, 
solene, hoje, às 19h, em comemoração ao Dia 
das Mães, e para a qual designo: 
 
 EXPEDIENTE: 
 
 O que ocorrer.  
 
 Está encerrada a sessão. 
 

 Encerra-se a sessão às dezesseis horas e 
trinta minutos. 
 
* De acordo com a lista apresentada pela 
Diretora Legislativa da Mesa Diretora, deixaram 
de comparecer a presente sessão os Srs. 
Deputados Elion Vargas, Giulianno dos Anjos, 
estando licenciado o Sr. Deputado Marcelo 
Santos.  
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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 14 de maio de 2007. 
 
MENSAGEM Nº 099/2007 
 
Senhor Presidente: 
 

Encaminho ao exame dessa ilustre 
Assembléia Legislativa o incluso projeto de lei 
complementar que objetiva criar e incluir na 
estrutura organizacional da Secretaria de 
Estado da Justiça – SEJUS o Centro de 
Detenção Provisória – CDP de Cariacica. 

O Centro de Detenção Provisória é uma 
Cadeia Pública destinada ao recolhimento de 
presos provisórios, conforme preceitua a Lei 
de Execução Penal n° 7210, de 10 de julho de 
1984, em seu artigo 102. 

O mencionado Centro será composto de 
02 (dois) módulos, perfazendo um total de 308 
vagas, assim distribuídas: 

 
• Módulo I – 126 vagas 
• Módulo II – 182 vagas 

 
Vale ressaltar que o Centro de Detenção 

Provisória foi construído pela Secretaria de 
Estado de Segurança Pública e Defesa Social, 
tendo sido transferido para a SEJUS por 
decisão governamental, que assumirá, 
gradativamente, a custódia dos presos. 

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. 

Assim, considerando a necessidade de 
criar e incluir na estrutura da SEJUS o CDP 
estou propondo o presente projeto de lei, para 
o que espero a acolhida dessa Casa de Leis e 
sua subseqüente aprovação. 

 

Atenciosamente 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 

21/2007 
 

Cria o Centro de Detenção Provisória 
de Cariacica - CDP  e dá outras 
providências. 

 
 

Art. 1° Fica criado e incluído na 
estrutura organizacional básica, em nível de 
execução programática da Secretaria de Estado 
da Justiça – SEJUS, o Centro de Detenção 
Provisória de Cariacica – CDP, composto de 
dois anexos. 

 
 

§ 1º O CDP de Cariacica fica 
subordinado hierarquicamente à Subsecretaria 
de Estado para Assuntos Penais da SEJUS. 

 
§ 2º A administração do CDP de 

Cariacica, será executada, obedecidas às 
legislações nacional e estadual aplicáveis às 
normas e aos regulamentos da política penal 
ditados pela SEJUS. 

 
 

Art. 2º Ao CDP de Cariacica compete a 
administração, o planejamento, a organização, 
o controle e a execução das atividades relativas 
à custódia de preso provisório, na forma da 
legislação penal vigente; outras atividades 
correlatas. 

 
Art. 3° A representação gráfica da 

estrutura organizacional básica da SEJUS é a 
constante do anexo I, que integra esta lei 
complementar. 
 
 

Art. 4º Ficam criados os cargos de 
provimento em comissão com suas 
nomenclaturas, referências, quantitativos e 
valores, para atender às necessidades de 
funcionamento do CDP de Cariacica, 
constantes do anexo II, que integra esta lei 
complementar. 
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Art. 5º Fica o Poder Executivo 
autorizado a proceder às alterações necessárias 
no Plano Plurianual para o quadriênio de 2004 
a 2007, bem como a abrir os créditos 
adicionais necessários ao cumprimento desta 
lei complementar. 

Art. 6º Esta lei complementar entra em 
vigor na data de sua publicação. 
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ANEXO II - Cargos de provimento em 
comissão criados, a que se refere o artigo 4º. 
 
 

Nomenclatura Ref. Quant. Valor Valor Total 
Diretor de Unidade QCE-04 1 2.518,78 2.518,78 
Diretor Adjunto de 
Unidade 

QCE-05 2 1.679,18 3.358,36 

Chefe de Segurança QC-01 4 1.335,67 5.342,68 
Total    7  11.219,82 

 
 

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO 
FINANCEIRO 

 
PROJETO DE LEI QUE CRIA O CENTRO 

DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE 
CARIACICA 

 
 

Valores em R$ 1,00 
ESPECIFICAÇÃO MENSAL 2007 2008 2009 

Cria cargos 
comissionados na 
SEJUS 

 
 

11.219 

 
 

112.077 

 
 

161.890 

 
 

161.890 
Impacto orçamentário 
financeiro 

 
11.219 

 
112.077 

 
161.890 

 
161.890 

 
 

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE 
DESPESA 

 
 

Cria o Centro de Detenção Provisória 
no Município de Cariacica e dá outras 
providências. 
 
 
Em atendimento à Lei Complementar nº 

101/2000, declaro que o aumento da despesa 
tem adequação orçamentária e financeira com 
a Lei Orçamentária anual e compatibilidade 
com o Plano Plurianual e com a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias. 

 
Vitória, 25 de abril de 2007. 

 
ÂNGELO RONCALLI DE RAMOS BARROS 

Secretário de Estado da Justiça 
 

ATOS LEGISLATIVOS 

 

RESOLUÇÃO Nº 2.371 
 

Cria Comissão Especial para debater 
políticas de incentivo e 

desenvolvimento para o transporte 
Hidroviário de Passageiros no Estado 
do Espírito Santo. 

 
 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelos artigos 30, inciso 
II, 47 e 48 do Regimento Interno, aprovado 
pela Resolução nº 1.600, de 11 de dezembro de 
1991, promulga a seguinte Resolução: 
 
 
Art. 1º Fica criada uma Comissão Especial, 
composta de 05 (cinco) membros, para no 
prazo de 90 (noventa) dias, debater políticas de 
incentivo e desenvolvimento para o transporte 
Hidroviário de Passageiros no Estado do 
Espírito Santo. 
 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 
 
 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de maio de 2007. 
 
 

GUERINO ZANON 
Presidente  

APARECIDA DENADAI 
1º Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATOS ADMINISTRATIVOS 

 

ATOS DA MESA 

 
ATO Nº 1410 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 

NOMEAR, na forma do artigo 12, 
inciso II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
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janeiro de 1994, DIONISIO JOSÉ COSTA 
DOS SANTOS, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor Legislativo, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa. 
 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 16 de maio de 2007. 
 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1411 
 
 

A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 
2º, alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 
31 de janeiro de 1994, DIONISIO JOSÉ 
COSTA DOS SANTOS, do cargo em 
comissão de Diretor Legislativo, do Serviço 
Médico, Código DLSM, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa. 
 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 16 de maio de 2007. 

 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1412 
 
 

A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 

NOMEAR, na forma do artigo 12, 
inciso II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, CHRISTIANE LINHALIS, 
para exercer o cargo em comissão de Diretor 
Legislativo do Serviço Médico, Código 
DLSM, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa. 
 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 16 de maio de 2007. 
 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1413 
 
 

A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 

NOMEAR, na forma do artigo 12, 
inciso II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, SCHIRLEY MENELI 
RIBEIRO, para exercer o cargo em comissão 
de Auxiliar de Gabinete de Representação 
Parlamentar, Código AXGRP, no Gabinete do 
Deputado Guerino Zanon, por solicitação do 
próprio Deputado. 
 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 16 de maio de 2007. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 
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ATO Nº 1414 
 
 

A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 

NOMEAR, na forma do artigo 12, 
inciso II, da Lei Complementar nº 46, de 31 
de janeiro de 1994, RENATO 
PAOLIELLO, para exercer o cargo em 
comissão de Técnico Júnior de Gabinete de 
Representação Parlamentar, Código TJGRP, 
no Gabinete do Deputado Da Vitória, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 072727-0. 
 
 
 

PALÁCIO DOMINGOS 
MARTINS, em 16 de maio de 2007. 

 
 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1415 
 
 

A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 
 

EXONERAR, na forma do artigo 61, 
§ 2º, alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, 
de 31 de janeiro de 1994, JOELBER 
BRILHANTE, do cargo em comissão de 
Motorista de Gabinete de Representação 
Parlamentar, Código MGRP, do Gabinete do 
Deputado Doutor Wolmar Campostrini 

Filho, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 072642-0. 
 

PALÁCIO DOMINGOS 
MARTINS, em 16 de maio de 2007. 

 
 
 
 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 
 

ATO Nº 1416 
 
 
 

A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 

EXONERAR, na forma do artigo 61, 
§ 2º, alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, 
de 31 de janeiro de 1994, ALAN SOARES 
SIQUEIRA, do cargo em comissão de 
Técnico Júnior de Gabinete de 
Representação Parlamentar, Código TJGRP, 
do Gabinete do Deputado Da Vitória, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 072727-0, a partir de 10.05.2007. 
 
 

PALÁCIO DOMINGOS 
MARTINS, em 16 de maio de 2007. 
 
 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário
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ATOS DA DIRETORIA LEGISLATIVA DA MESA DIRETORA - DLMD 
 
 

CONTROLE DE FREQÜÊNCIA DOS DEPUTADOS 
MÊS:  ABRIL  –  2007 - TOTAL DE SESSÕES ORDINÁRIAS: 11 

 
 

DEPUTADO 

AUSÊNCIA 
NÃO 
JUSTIFICADA 
(DATA) 

AUSÊNCIA 
JUSTIFICADA 
(DATA) 

TOTAL 

LICENÇA MÉDICA (LM)  
LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO (LSR) 
REPRESENTAÇÃO (R) 
ANOTAÇÕES –  (DATA) 

APARECIDA DENADAI -- 03 1 -- 
ATAYDE ARMANI -- -- 0 -- 
CACAU LORENZONI -- 02, 03 e 11 3 25 (R) 
CLAUDIO VEREZA -- -- 0 18 (R) 
DA VITÓRIA -- -- 0 -- 
DOUTOR HÉRCULES -- -- 0 -- 
DOUTOR RAFAEL 
FAVATTO -- -- 0 -- 

DOUTOR WOLMAR 
CAMPOSTRINI -- -- 0 03 (R) 

ÉLCIO ALVARES -- -- 0 -- 
ELION VARGAS -- 02 1 -- 
EUCLÉRIO SAMPAIO -- -- 0 -- 
FREITAS -- 18 1 -- 
GIULIANNO DOS ANJOS -- 18 1 -- 
GIVALDO VIEIRA -- -- 0 -- 
GUERINO ZANON -- -- 0 -- 
JANETE DE SÁ -- 09, 17 e 23 3 25 (LSR) 
JARDEL DOS IDOSOS -- -- 0 -- 
LUCIANO PEREIRA -- -- 0 25 (R) 
LUIZ CARLOS MOREIRA -- 23 1 -- 
LUZIA TOLEDO -- 09, 10 e 11 3  
MARCELO COELHO -- -- 0 Posse em 02/04/2007 
MARCELO SANTOS -- -- 0 -- 
PAULO FOLETTO -- 11 1 -- 
REGINALDO ALMEIDA -- 04 e 18 2 -- 
ROBSON VAILLANT -- 11 1 -- 
SARGENTO VALTER -- 11 1 -- 
SÉRGIO BORGES -- -- 0 25 (L) 
THEODORICO FERRAÇO -- -- 0 -- 
VANDINHO LEITE -- -- 0 -- 
WANILDO SARNÁGLIA -- 03 1 -- 

 
 
 

(Em cumprimento ao que determina a Resolução no. º 2.331, de 20 de setembro de 2006, 
regulamentada pelo Ato nº 2869, de 18 de outubro de 2006) 

 
 
 

RICARDO WAGNER VIANA PEREIRA 
Diretor Legislativo Mesa Diretora 

 
 



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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